
 
 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေ ်ဝါရီလအတွင််း ပပြုလုပ်မည ် Video Conferencing စနစ်ပေင ် 

တရ ားလွှတ်တတ ်တရ ှေ့တေ အသိအမ တ်ပ ြု လက်မ တ်တ ားအ ်ပွွဲ တက်ဖရ က်ရန် 

အဖကက င််းကက ်းပခင််း 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေ ်ဝါရလီအတွင််း ပပြုလုပ်မည ် Video Conferencing စနစ်ပေင ် 

တရ ားလွှတ်တတ တ်ရ ှေ့တေ အသိအမ တ်ပ ြု လက်မ တ်တ ားအ ်  ွဲ အခမ််းအန ်းသ ုို့ 

တက်ဖရ က်ရန် ဖအ က်ဖေ ်ပပပါ ဝင်ဖ က်းတင သ င်ားတပ စ ၊ ကျ ်သ  ားတသ င်ားတေ် လွှတ်တတ ် 

တရ ှေ့တေတ ဆိ ်တ ေါငာ်း ဖပ်းသငွ််းပပီ်းသ ူ (၁၇) ဦ်း၊ ယခင်အခမ််းအန ်းပျက်ကွက်မ ှ ပပန်လည် 

တက်ဖရ က်ရန် တငပ်ပထ ်းသူ   (၄) ဦ်း နှင်  ဝင်ဖ က်းတင သ ငာ်းတပ စ ၊ ကျ ်သ  ားတသ င်ားတေ် 

လွှတ်တတ တ်ရ ှေ့တေ တ ဆိ ်တ ေါငာ်း ဖပ်းသွင််းရမည ်သူ (၂၅၀) ဦ်း စုစုဖပါင််း (၂၇၁) ဦ်း ၏ 

အမည်စ ရင််းအ ်း ယဖနို့ ထုတ်ပပန်ထ ်းပါသည်။  

တရ ်းလွှတ်ဖတ ဖ်ရှို့ဖနမျ ်းဖက င်စီသ ုို့ ဝင်ဖ က်းဖငကွျပ် ၁၀၀၀ဝ /-၊ နှစ်စဥ်ဖ က်း 

ဖငကွျပ် ၅၀၀ဝ /- နှင ် လွှတ်ဖတ ်ဖရှို့ဖန တံဆ ပ် ဖခါင််း ၃၀၀၀ဝ /-တန် ဝယ်ယူရန်ဖငွ၊ စုစုဖပါင််း 

၄၅၀၀ဝ /- ကျပ်တ ုို့က ု  တရ ်းလွှတ်ဖတ ဖ်ရှို့ဖန မျ ်းဖက ငစ်ီ၏ ဖငစွ ရင််း/ ဖငလွွှွှဲစ ရင််း 

အဖက င ်အမည်  BAR COUNCIL of MYANMAR @  KBZ  NPT-1 ၊  အဖက င ်အမှတ် 

03412603402511301 သ ုို့ သတ်မှတ်သည ်ရက် မတ ုငမ်ီတွင်  ဖငဖွပ်းသွင််းရမည်။  

 အခမ််းအန ်းတက်ဖရ က်လ ုသူမျ ်းသည် ပပည်ဖထ င်စုတရ ်းလွှတ်ဖတ ်ချြုပ်၊ 

Email-Lawyerlicence@usc.gov.mm သ ုို့ ပ ်းတွွဲပါပံုစံပေင  ်ဖလ  က်ထ ်းရန်နှင ် ဖလ  က်ထ ်း 

သူမျ ်းသည် အထက်တေ်ားတရ ှေ့တေအပြစ် စ ရင်ားတင်သ င်ား ွဲဲ့ပ  ားသည်ဲ့ တေှေ့ရက်မ စ၍ 

စဉ်ဆက်မပ တ် သက်တမ််းတ ု်းပမြှင ် ထ ်းသည ် အထက်တန််းဖရှှေ့ဖနလ ုင်စင် မူရင်ားမ  ်း 

အ ်းလံ်ုး နှင ် တရ ်းလွှတ်ဖတ ဖ်ရှို့ဖနမျ ်းဖက င်စီမှ ဝင်ဖ က်းတင သ င်ားတပ စ ၊ ကျ ်သ  ားတသ င်ား 

တေ် လွှတ်တတ တ်ရ ှေ့တေ တ ဆိ ်တ ေါငာ်းမျ ်းက ု ၈-၂-၂၀၂၁ ရက်ဖနှေ့ မတ ုင်မီတွင် ပပည ်စံုစွ  

တငပ်ပလ မှသ လ င ်အခမ််းအန ်း တက်ဖရ က်ခွင ်ပပြု မည် ပေစ်ပါသည်။   

  

 

 

 

mailto:Lawyerlicence@usc.gov.mm


2 
 

ယခင်အခမ််းအန ်းပ က်ကွက်သ  (၄) ဦ်းနှင ် ဝငဖ်ကက်းဖငွသွင််းဖပပစ ၊ က ပ်သုံ်းဖသ င််းတန် 

လွှတ်ဖတ ်ဖရှှေ့ဖနတံဆ ပ်ဖခါင််းဖပ်းသွင််းပပီ်းသ  (၁၇) ဦ်း 

စဉ် အမည် 
 အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

1။  ဦ်းသန််းထ ုက်ဖအ င် စဉ ်- ၄၃၆၇၂ ဖပမ က်ဥကကလ ပ  

2။  ဖ ေါ်နွယ်နွယ်စ ု်း စဉ ်- ၄၆၄၆၅ ပမစ်ကကီ်းန ်း  

3။  ဖ ေါ်နွယ်နွယ်ပမင ် စဉ ်- ၄၆၉၉၀ ပမစ်ကကီ်းန ်း  

4။  ဖ ေါ်နှင််းဖဝပင မ််း စဉ ်- ၂၈၁၇၃ အင််းစ န်  

5။  ဦ်းဖ  ်လင််းထွန််း စဉ ်- ၄၅၂၆၀ ပမစ်ကကီ်းန ်း  

6။  ဖ ေါ်ဝင််းမွန်ဖအ်း စဉ ်- ၃၈၇၁၈ တွဖံတ်း  

7။  ဖ ေါ်သ င်္ဂီမ ်ုး စဉ ်- ၃၅၆၄၂ မင်္ဂဂလ ဖတ င်ညွနို့်  

8။  ဦ်းပေ ြု်းဖကျ ်န ုင် စဉ ်- ၄၆၆၀၃ ကဖလ   

9။  ဖ ေါ်ခင်စုလ ှိုင် စဉ ်- ၂၄၀၉၃ တွဖံတ်း  

10။  ဖ ေါ်ဖဆွဖဆွသန််း စဉ ်- ၂၃၃၅၈ မရမ််းကုန််း  

11။  ဦ်းန ုင်လင််း စဉ ်- ၃၈၄၅၈ ပုသ မက်ကီ်း  

12။  ဦ်းစ ု်းလ ှိုင် စဉ ်- ၃၁၂၈၉ ပပည်ကကီ်းတံခွန်  

13။  ဦ်းဖအ င်ဖ  ်ထွန််း စဉ ်- ၄၇၀၃၆ ချမ််းပမသ စည်  

14။  ဦ်းပပည ်ပေ ြု်းဖအ င် စဉ ်- ၄၇၂၁၈ ပပင်ဦ်းလွင်  
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စဉ် အမည် 
 အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

15။  ဦ်းဝင််းဗ လု် စဉ ်- ၄၅၈၇၃ ကသ   

16။  ဖ ေါ်တင်  ဦ်း စဉ ်- ၄၅၉၇၄ ဖကျ က်မွှဲ  

17။  ဖ ေါ်ဆုမနွ်ထက် စဉ ်- ၄၆၈၅၈ လက်ပတံန််း  

18။  ဖ ေါ်ပမတ်လှသူ စဉ ်- ၄၂၆၇၀ ဖပမ က်ဦ်း  

19။  ဖ ေါ် င်မ လွင် စဉ ်- ၄၅၂၅၅  င်္ဂံု (မ)  

20။  ဖ ေါ်ချ  ြုချ  ြုပပံြု်း စဉ ်- ၄၇၁၈၂ ဖပမ က်ဥကကလ ပ  

21။  ဦ်းစင်္ဂျင်မဦီ်း စဉ ်- ၃၈၂၂၅ ဖပမ င််းပမ  

 

တရ ်းလွှတဖ်တ ်ဖရှှေ့ဖနမ  ်းဖက င်စီသ ုှေ့ ဝင်ဖကက်းနငှ ် 

လွှတဖ်တ ်ဖရှှေ့ဖနတံဆ ပ်ဖခါင််းဖပ်းသွင််းရမည သ် မ  ်းစ ရင််း 

 

စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

1။  ဦ်းဖနစည်သူဖ  ် စဉ ်- ၄၇၃၄၆ အမှတ်(ဆက-၆၃)၊ 

အ မဖ်တ ်လမ််း က ်း၊ ဆူ်းကုန််း 

ရပ်ကွက်၊ ဖကျ က်ဆညပ်မ ြုြို့   

 

2။  တ ေါ်ထက်ပမတ်နိ ားလ င် စဉ ်- ၄၇၂၀၅ အမှတ် ၃/၂၀၊ ဆန်ဆ ုင််း(ခ) ရပ်ကွက်၊ 

တ  ျ  လိတ်ပမ ြုြို့၊  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

3။  တ ေါ်တေပ ည်ဦား စဉ ်- ၄၄၃၅၆ အမှတ် ၁၂၁/ခ၊  ီ ဝါလမ််း၊ ၇ (အဖရှို့) 

ရပ်ကွက်၊ သ တကတပမ ြုြို့နယ်၊  
 

4။  ဦားပ ညဲ့်ပြိြုားတအ င် စဉ ်- ၄၇၇၆၈ အမှတ် င/၃၆၆၊ စညပ်င်သ ယ ရပ်၊ 

ပမ ြုြို့မရပ်ကွက်၊ မိ ားက တ်ပမ ြုြို့၊  
 

5။  ဦားသရူစိ ားဝင်ား  စဉ ်- ၄၁၃၄၄ အမှတ် ၆၂၊ ၇၁X၇၂ လမ််း က ်း၊ ၃၂x၃၃ 

လမ််း က ်း၊ စံပယ်လမ််းသွယ်၊ 

ရန်မျ  ြု်းလံုရပ်ကွက်၊ 

 ျမ်ားတအားသ စ ပမ ြုြို့နယ်၊  

 

6။  တ ေါ်အိအိအိမဲ့်တကျ ် စဉ ်- ၄၇၉၅၄ ၅ လမ််း၊ မင််းကနု််းရပ်၊ ပမစ်သ ားပမ ြုြို့  

7။  ဦားဦားသ ဇ  စဉ ်- ၂၀၀၂၉ အမှတ် ၇၆၊ ဌ န လမ််း၊ 

ဖချ င််းဝရပ်ကွက်၊ ရတသဲ့တတ င်ပမ ြုြို့   
 

8။  ဦားတကျ ်စ  ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၇၀၃ စံပပရပ်ကွက်၊ တကျ က် ော်းတတ င်ားပမ ြုြို့  

9။  တ ေါ် င်ပမတ်နိ ား စဉ ်- ၄၆၈၄၅ အကွက် ၃၄၄၊ စ န်ပန််း၊ သပဗ ်းရပ်၊ 

မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 
 

10။  ဦားဉ ဏ်ဝင်ားတအ င် စဉ ်- ၄၇၃၃၆ ကျည်ဖတ င်ကန်(၁) 

ရပ်ကွက်၊  ဗ္ဗသ ရိပမ ြုြို့နယ် 
 

11။  ဦားတင်ထ ေ်ားပမငဲ့်တအ င် စဉ ်- ၄၆၉၈၁ အလယ်စုဖကျ်းရ  ၊ ထူအုပစ်ု၊ 

ပမေ်တအ င်ပမ ြုြို့ 
 

12။  တ ေါ်တေ ်ဘ ွဲတ ားဗ္လ  စဉ ်- ၄၃၄၈၉ ဖအ င်ဖ ယျ နယ်ဖပမ (၈)၊ မိတထ လ ပမ ြုြို့  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

13။  တ ေါ်ပမငဲ့်ပမတ်ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၅၅၆ အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်၊ သ စည်ပမ ြုြို့နယ်  

14။  တ ေါ်သိမဲ့်သိမဲ့်တဆ  စဉ ်- ၄၇၁၄၂ လက်ပဖံတ င််းရ  ၊ 

ဆ ားလင်ားကက ားပမ ြုြို့နယ် 
 

15။  တ ေါ် င်စိ ားသ ယ် စဉ ်- ၄၄၇၆၀ အမှတ် ၁/၁၈၊ အုတက်ျင််းဘူတ ရံုလမ််း၊ 

ဖင်္ဂျဖင်္ဂျ ်နီပခံဝန််း၊ အုန််းဆီစက်အနီ်း၊ 

ဗဟ ုလမ််းမ၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊ လိှိုင်ပမ ြုြို့နယ် 

 

16။  တ ေါ်စနဒ ဦား စဉ ်- ၄၆၄၂၄ ကန်ဖက က်အဖရှို့ရ  ၊ 

  သိမက်ကီ်းပမ ြုြို့နယ် 
 

17။  တ ေါ်ဇ ဇ တအ င် စဉ ်- ၄၇၉၈၈ ရတန မ ရ်ဖအ င်နယ်ဖပမ (၉)၊ 

ကန်ဖတ ်မင်ရပ် မိတထ လ ပမ ြုြို့  
 

18။  တ ေါ်န င်ားမ လ မျြိုား  စဉ ်- ၂၇၄၉၄ အမှတ် ၅၉၇၊ သဗဗသုခလမ််း၊ 

ပမ ြုြို့တွင််းကကီ်း (ခ)၊ ပန််းပခံကုန််းရပ်ကွက်၊ 

 ွဲ ူားပမ ြုြို့    

 

19။  တ ေါ်သဇင်ဦား  စဉ ်- ၄၇၄၀၉ အမှတ် ၂၆၊ သီဟလမ််း၊  ေ်ားတဖန ်ပမ ြုြို့  

20။  တ ေါ် ျစ်ဆ ပမတ်သ ယ် စဉ ်- ၄၆၂၃၇ အကွက် ၁၉၀၊ ၂၂x၂၃ လမ််း က ်း၊ 

၈၈x၈၉ လမ််း က ်း၊ ကံ ဖက ်လမ််းသယွ်၊ 

သီရီမ လ အဖရှို့ ရပ်ကွက်၊ 

ေ က်ုစတ ်းတ က်ုခန််း၊  

တအ င်တပမသ စ  ပမ ြုြို့နယ်    
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

21။  တ ေါ်စ လ င်ပမငဲ့် စဉ ်- ၄၆၉၇၁ တ က်ုအမှတ် ၂၂၊ အခန််း ၁၅၊ မမ-၂၅၊ 

ပမရညန်နဒ  တ က်ုခန််း၊ ၄၆ လမ််း၊ 

စံပယ်လမ််းဖထ င ်၊ 

 ျမ်ားပမသ စည်ပမ ြုြို့နယ်၊  

 

22။  ဦားစိ ားထိ က် စဉ ်- ၃၄၄၆၆ ဘ ု်းဖတ ်လမ််း၊ ကျွန််းကဖလ်းဖကျ်းရ  ၊ 

ကျွန််းကဖလ်း ဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ လ ည်ားကူား 
 

23။  ဦားနိ င်လင်ားဦား စဉ ်- ၄၇၃၅၈ အမှတ် ၁၂၁၊ ဖထ က်ပံ ဖရ်းတပ်၊ 

မတက ားပမ ြုြို့နယ် 
 

24။  တ ေါ်သူဇ လ င် စဉ ်- ၄၇၅၈၅ အမှတ် ၇၇၊ သီတ လမ််း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ 

တပမ င်ားပမပမ ြုြို့နယ် 
 

25။  ဦားအ က နိ င် စဉ ်- ၂၉၄၇၃ အကွက် ၅၂၇၊ ၈၃ လမ််း၊ ၄၁x၄၂ 

လမ််း က ်း၊ မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ်    
 

26။  ဦား  ေ်ဝင်ားကကိြုင် စဉ ်- ၄၅၆၂၆ ဖတ င်ည ြု(၁) ရပ်ကွက်၊ 

သ မညဖကျ်းရ  ၊ ဘ ားအ ပမ ြုြို့နယ် 
 

27။  တ ေါ်ထက်ယ တမ ် စဉ ်- ၃၄၂၈၀ ဧရ ဝတီတ ုင််းဖ သကကီ်းဥပဖ ချြုပရ်ံု်း 

ဝန်ထမ််း အ မရ် ၊   သိမပ်မ ြုြို့နယ် 
 

28။  ဦားတေတအ င် စဉ ်- ၄၈၁၀၅ ရန်ကင််းဖတ င်ဖကျ်းရ  ၊ 

  သိမက်က ားပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

29။  တ ေါ်ပြြူပြြူသွဲ စဉ ်- ၄၇၅၃၇ ၂၆x၂၇ လမ််း က ်း၊ ၇၆x၇၇ လမ််း က ်း၊ 

 ျမ်ားတအားသ စ ပမ ြုြို့နယ် 
 

30။  ဦားလင်ားလင်ားထိ က် စဉ ်- ၄၇၉၃၃ ဖေျ က်ဆ ပကု်န််းဖကျ်းရ  ၊ 

နတ်ဖရကန်ဖကျ်းရ   အုပစ်ု၊ 

အမရ ူရပမ ြုြို့နယ် 

 

31။  တ ေါ်စိ ားမမ စဉ ်- ၄၇၇၃၃ အမှတ် ၁၂၃၊ ဖရွှေဘ ုလမ််း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ 

ရပ်ကွက်ကကီ်း (၅)၊ ပ င်ဦားလ င်ပမ ြုြို့နယ် 
 

32။  တ ေါ်ဇင်ပြြူပြြူတထ ား စဉ ်- ၄၇၃၂၇ အမှတ် ၃၆၊ ၉ လမ််း၊ သီရ ပမ ြုင်ရပ်ကွက်၊ 

တမ ်လပမိြုင်ပမ ြုြို့နယ် 
 

33။  ဦားနိ င်တအ င် ျစ် စဉ ်- ၄၆၈၈၀ အခန််း ဖအ-၁၊ င်္ဂနဓမ ဖဆ င်၊ ၇၃ လမ််း၊ 

၃၁ လမ််းဖထ င ်၊ ဖမ ရင်္ဂီဝါရပ်ကွက်၊ 

 ျမ်ားတအားသ စ ပမ ြုြို့နယ် 

 

34။  တ ေါ်ြူားင  ဝင်ား  စဉ ်- ၄၆၆၉၈ အမှတ် ၂၃၈၊ ဘ ်းအံပန််းပခံလမ််းသွယ် 

(၂) ၊ ၆/၁၄ ရပ်ကွက်၊ 

တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့နယ် 

 

35။  တ ေါ်ပြိြုားသနတ ဦား စဉ ်- ၄၈၀၁၄ အမှတ် ၆၄၁၊ ဆင်ပေ ရှင်လမ််း၊ 

ကျည်ဖတ င် ဖကျ်းရ  ၊ 

တဇယျ သ ရိပမ ြုြို့နယ် 

 

36။  တ ေါ်မိစိ က် ျမ်ားမ ေ် စဉ ်- ၄၇၃၇၄ အမှတ် ၂၄၃၊ ဖမ ်-သံလမ််း၊ ကန်ကကီ်းရပ်၊ 

မ    ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

37။  တ ေါ်မ ေမ် ေ်တအ င် စဉ ်- ၄၇၇၈၁ အမှတ် ၈၁၊ ဎ ရပ်ကွက်၊ သ င်္ဂီလမ််း၊ 

ပဖ သ ပမ ြုြို့သစ်၊  ပ င်ဦားလ င်ပမ ြုြို့နယ် 
 

38။  တ ေါ်တဝတဝပမငဲ့် စဉ ်- ၄၈၀၄၂ ၁၅/၆၉၀၊ ရန်-မန််းလမ််းဖဟ င််း၊ 

ဖအ င်သ ယ  ရပ်ကွက်၊ 

  ဗ္ဗသ ရိပမ ြုြို့နယ် 

 

39။  ဦားတအ င်ကိ ကိ ဦား စဉ ်- ၄၆၃၇၈ အမှတ် ၃/၃၇၊ ဦ်းရန်ဖကျ ်လမ််း၊ 

ဖရွှေချရီပ်ကွက်၊  ျဉ်မေ ားပမ ြုြို့နယ် 
 

40။  ဦားတအ င်ထ ဋ်လင်ား စဉ ်- ၄၇၈၂၇ သစစ လ ုင််း (၂)၊ တအခ၊ ရကက (၃)၊ 

ပ င်ဦားလ င်ပမ ြုြို့နယ် 
 

41။  တ ေါ် ျယ်ရ တရွှေ စဉ ်- ၃၉၇၁၇ အမှတ် ၉၂၃၊ ဖငွစနဒ လမ််း၊ 

ကျွန််းသ ယ  ရပ်ကွက်၊  ွဲ ူား ပမ ြုြို့နယ် 
 

42။  တ ေါ်တင်ဇ လင်ား စဉ ်- ၄၇၂၀၂ အမှတ် ၁၂၈၁၊ ဖခမ င်္ဂန ုင်ဖကျ င််းလမ််း၊ 

ဖတ င်သူကုန််းရပ်ကွက်၊ 

အင်ားစိေ်ပမ ြုြို့နယ် 

 

43။  တ ေါ်ပြိြုားဟေ်ေ တဇ ် စဉ ်- ၄၇၅၃၄ ၆၉x၇၀  က ်း၊ ၃၅ လမ််း၊မဟ ပမ ြုင်(၁) 

ရပ်ကွက်၊ မဟ တအ င်တပမ ပမ ြုြို့နယ် 
 

44။  တ ေါ်မိ ားပ ြူားပ ြူားဇင် စဉ ်- ၄၇၉၁၄ အမှတ် ၉၇၊ ၅ လွှ ဘီ၊ ဖ ယျ သီရ  ၅ 

လမ််း၊ ဖ ယျ သီရ ရပ်ကွက်၊ 

တ ေါ   ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

45။  တ ေါ်ေေ်ားတအားတအားတအ င် စဉ ်- ၄၃၇၇၁ အမှတ် ၁၅၊ နယ်ဖပမ ၅၊ အပ င်ု်း၆၊ 

ပန််းဖန က  လမ််း၊ ဘုရ ်းပေ ရပ်ကွက်၊ 

တတ င်ကက ားပမ ြုြို့နယ် 

 

46။  ဦားလင်ားဘ ေ်ားပမတ် စဉ ်- ၃၇၈၀၅ အမှတ် ၈၂၊ သ မ်ကကီ်းလမ််း၊ 

အ ု်းဘ ုရပ်ကွက်၊ ကကညဲ့်ပမင်တိ င်ပမ ြုြို့နယ် 
 

47။  တ ေါ်တအားမင်ားမင်ားထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၁၅၁ အခန််း ၀၀၃၊ တ က်ု ၃၊ 

ဖအ င်ဖ ယျအ မရ် ၊ 

ကမ််းန ်းအလယ်ရပ်ကွက်၊ 

အင်ားစိေ်ပမ ြုြို့နယ် 

 

48။  ဦားက လတ် စဉ ်- ၃၃၆၈၂ အမှတ် ၅၃၀၊ မင််းလှဖကျ ်ထင်လမ််း၊ 

မင််းကကီ်းည ြု ရပ်ကွက်၊ တတ င်ငူပမ ြုြို့နယ် 
 

49။  တ ေါ် င်စ ပမတ်ြ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၂၈၉ အကွက် ၂၈၈၊ ၂၅ x၃၆ လမ််း က ်း၊ 

၈၇x၈၈ လမ််း က ်း၊ 

ရတန ပံလုမ််းသွယ၊် ဆီစက်ဝန််း၊ 

မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 

 

50။  တ ေါ်စနဒ ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၃၁၉ ကန်ဘွှဲ ဖကျ်းရ  ၊ မတတရ ပမ ြုြို့နယ်  

51။  တ ေါ်ဇင်တဝထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၇၄၅ 

 

အမှတ် ၅၂/၅၊ ၁၂ လမ််းx၁၄ လမ််း က ်း၊ 

၈၇x၈၈ လမ််း က ်း၊ အကွက် ၄၁၅/S2၊ 

ပပည်ကကီ်းရန်လံုရပ်၊ တအ င်တပမသ စ      

 

52။  တ ေါ်န င်ားအိအိ ိ င် စဉ ်- ၄၅၃၇၇ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်၊ န  ားထိ ားကက ားပမ ြုြို့   
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

53။  တ ေါ်တဝတဝတအ င် စဉ ်- ၄၆၆၂၅ အမှတ် အီ်း၅/၆၊ ဖစျ်းလမ််း၊ စက်မှို ံု၁ 

ရပ်ကွက်၊ လိှိုင်သ ယ ပမ ြုြို့နယ်    
 

54။  ဦားဝငာ်းကိ ကိ  စဉ ်- ၄၅၈၇၂ အမှတ် ၇၅၅၊ နဝရတ် ၂ လမ််း၊ ၅ 

ရပ်ကွက်၊ လိှိုင်သ ယ ပမ ြုြို့နယ် 
 

55။  တ ေါ်သနတ တအ င် စဉ ်- ၄၅၀၅၈ အမှတ် ၆၅၅(က)၊ 

ပမဖခမ ပန််းပခံ(၁)လမ််း၊ စျ/၃၄/၁၀ 

ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့နယ်  

 

56။  တ ေါ်လ လ သေ်ား စဉ ်- ၃၉၈၇၂ စက်ရံုလယ်ပပင်ရပ်၊ တက လင်ားပမ ြုြို့   

57။  တ ေါ်သိ ီတအ င် စဉ ်- ၄၈၀၅၆ အမှတ် ၁၆၃/၄၁၇၊ အကွက်် ၆၀၁၊ 

ဖစျ်းချ  ြု ရပ်ကွက်၊ အမရ ူရပမ ြုြို့နယ် 
 

58။  ဦားထိေ်လင်ား စဉ ်- ၄၇၃၄၄ အမှတ် ၃၇၁၊ ၃၃ x ၃၄ လမ််း က ်း၊ ၈၃ 

လမ််း 

အကွက် ၅၅၈၊   ျမ်ားတအားသ စ ပမ ြုြို့နယ် 

 

59။  တ ေါ်တန ားတန ားစ တမ င် စဉ ်- ၄၄၈၄၃ အမှတ်(၁၃)၊ ချယ်ရီလမ််း၊ 

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ သ တ ွဲပမ ြုြို့၊   
 

60။  တ ေါ်န င်ားန င်ားတရွှေ စဉ ်- ၄၃၉၅၀ အမှတ် ၃၈၊ ဝန ်င််းလမ််း၊ 

သမ င်ု်း(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်ားက ေ်ားပမ ြုြို့နယ်   
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

61။  တ ေါ်စနဒ  ျြို စဉ ်- ၃၉၁၃၈ ဦ်းပမဝါလမ််း၊ အ မအ်မှတ်(၁၂၂)၊ 

ဘဝမ််းဖချ င််းေျ ်း စု၊ 

တ ေါက်တတ ပမ ြုြို့နယ် 

 

62။  တ ေါ်ေ ေ စေ်ား စဉ ်- ၃၀၉၁၆ ရှမ််းစုဖကျ်းရ  ၊ အစုကကီ်းဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

ထေ်ားတ င်ပမ ြုြို့နယ်(ရေ်က ေ်)  
 

63။  ဦားရ လင်ားတကျ ် စဉ ်- ၄၇၇၈၄ အမှတ်(၁၉)၊ အခန််း(၈)၊ ဖဆ်းရ ု်းတန််း 

အလယ် လမ််း၊ ပင မ််းချမ််းဖရ်းရပ်ကွက်၊ 

ကကညဲ့်ပမင်တိ င်ပမ ြုြို့နယ် 

 

64။  တ ေါ်တရွှေစင်ဝင်ား စဉ ်- ၄၄၄၈၉ အမှတ်(၄၇)၊ မင််းရွှဲဖကျ ်စွ လမ််းမကကီ်း၊ 

ဖပမတ ုင််း(၅)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လိှိုင်သ ယ  
 

65။  ဦားတကျ ်တင်လ  စဉ ်- ၄၃၄၂၇ အ မအ်မှတ်(၁)၊ ရတန လမ််း၊ 

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သ တ ွဲပမ ြုြို့၊  
 

66။  တ ေါ် ိ င်သက်ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၈၄၄ အမှတ်(၉)၊ ဖတ င်ဘုရ ်းကကီ်းလမ််း၊ 

ယွန််းတန််း ရပ်ကွက်၊ တရွှေတတ င်ပမ ြုြို့   
 

67။  တ ေါ်င ေ်  ဆေ်ား စဉ ်- ၂၉၇၆၁ အမှတ် ၁၄၁၊ ၈ လွှ ၊ ၃၇ လမ််း၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ တကျ က်တ တ ားပမ ြုြို့နယ်၊  
 

68။  တ ေါ်စ လိှိုင်သက်ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၈၅၅ အမှတ်(၉)၊ ဖတ င်ဘုရ ်းကကီ်းလမ််း၊ 

ယွန််းတန််း ရပ်ကွက်၊ တရွှေတတ င်ပမ ြုြို့    
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

69။  တ ေါ်ဇင်မ တဝ စဉ ်- ၃၃၉၁၄ အမှတ် ၄၉၂၊ မင််းရွှဲဖကျ ်စွ (၂)လမ််း/ ခ 

(၅)လွှ ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

တတ င်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ် 

 

70။  တ ေါ်တင်တင်အ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၈၈၀ အမှတ် (၂၆)၊ ကမ  ကည်လမ််း၊ 

ရန်ကုန်သစ် ရပ်ကွက်၊ သု၀ဏ္ဏ၊ 

သင်္ဃေ်ားကျွန််းပမ ြုြို့နယ် 

 

71။  တ ေါ်ပ ညဲ့်ပြိြုားတဝ စဉ ်- ၄၂၃၉၅ အမှတ် (၆၄)၊ ပမ ြုြို့မလမ််း၊ 

ပတတပမ ်းရပ်ကွက်၊ ဝေါား ယ်မပမ ြုြို့   
 

72။  တ ေါ်ပြြူစင်ထက်ပမက် စဉ ်- ၄၇၃၆၅ အမှတ် ၂၁၃/၃၊  ဗနဓြုလရပ်ကွက်၊ 

စစ်တကကသ ုလ်၊ ပ င်ဦားလ င်ပမ ြုြို့  
 

73။  တ ေါ်တအားေနဒ ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၀၂၆၄ အမှတ် ၅၉၅၊ စွယဖ်တ ်လမ််း၊ အမှတ် 

(၈-က) ရပ်ကွက်၊ သ တ ွဲပမ ြုြို့   
 

74။  တ ေါ်တအားပမတ်မ ေ် စဉ ်- ၂၅၉၇၉ ဖတ င်ကချင်ရပ်၊ ဖရအ ်းလ ပ်စစ်၊ 

မိ ားက တပ်မ ြုြို့ 
 

75။  တ ေါ် င်ဘ ေ်ားရ ေ် စဉ ်- ၄၆၉၆၃ အမှတ် ၅၈၈၊ ပမ ြုြို့သစ်(၃)လမ််း၊ 

လမ််းမဖတ ် ဖပမ က်ရပ်ကွက်၊ 

ဇလ ေ်ပမ ြုြို့ 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

76။  တ ေါ် ိ င်စ တအ င် စဉ ်- ၄၇၁၇၈ ကျံြု်းထ ပရ်ပ်၊ ဥတည်ဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

တ တ ားဦားပမ ြုြို့ 
 

77။  တ ေါ်တေ ်ထူားထူား စဉ ်- ၃၆၁၃၅ အမှတ်(၁)၊ မရမ််းကုန််းရပ်ကွက်၊ 

တံတ ်းအနီ်း တပမ င်ားပမပမ ြုြို့  
 

78။  ဦားပမငဲ့်တဆ  စဉ ်- ၄၄၃၅၂ (၄၈၊ ဖအ)၊ က ယသုခ(၃)လမ််း၊ 

ဖပါက်ဖတ  ရပ်ကွက်၊ အင်ားစိေ်ပမ ြုြို့  
 

79။  တ ေါ်ရွှေေ်ားလွဲဲ့ငယ် စဉ ်- ၄၇၃၉၅ ဖပါက်ကျ  ြုင််းလမ််း၊ နယ်ဖပမ(၁)၊ 

ရပ်ကွက်(၁၁)၊ လ ားရိှိုားပမ ြုြို့  
 

80။  ဦားတဝယ တကျ ် စဉ ်- ၃၆၇၃၄ အမှတ်(၁)၊ မရမ််းကုန််းရပ်ကွက်၊ 

တံတ ်းအနီ်း၊ တပမ င်ားပမပမ ြုြို့  
 

81။  ဦားဟ ေ်ားနိ င်ား စဉ ်- ၄၇၉၄၈ အမှတ်(၂၂-ခ)၊ စပယ(်၄)လမ််း၊ 

(၅/၆)ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့  
 

82။  ဦားဟေိ်ားထက် စဉ ်- ၄၇၁၄၅ အမှတ်(င/၉၅)၊ ဖရွှေပပည်လမ််းဆံု၊ 

စည်ပင်သ ယ  ရပ်၊ မိ ားက တ်ပမ ြုြို့  
 

83။  တ ေါ် င်ေနဒ ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၉၇၅ အကွက် (၅၉၂)၊ 

ချမ််းဖအ်းသ စံအလယ်ရပ်၊ 

 ျမ်ားတအားသ စ ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

84။  တ ေါ်ပငိမာ်းပငိမ်ားပမတ် စဉ ်- ၄၅၁၁၀ အမှတ် ၇၁၂၊ ငမ ်ုးရ ပ်(၃)လမ််း၊ 

အပ င်ု်း(၅)၊ ငမ ်ုးရ ပရ်ပ်ကွက်၊ 

သင်္ဃေ်ားကျွေ်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

85။  တ ေါ်စနဒ တအား စဉ ်- ၄၇၆၂၉ အမှတ် (၈၇)၊ လှည််းတန််းလမ််း၊ 

(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမ ရွတ်ပမ ြုြို့နယ်   
 

86။  တ ေါ်တင်ဇ ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၇၄၇ စက်မှို ံု(၂)ရပ်ကွက်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့   

87။  တ ေါ်ေေ်ား င်ထိ က် စဉ ်- ၄၅၉၉၀ အမှတ်(၁)၊ မှနတ်န််းရပ်၊ 

အမရ ူရပမ ြုြို့နယ် 
 

88။  တ ေါ်ပြြူပြြူဝင်ား စဉ ်- ၄၅၀၁၄ ပမ ြုြို့မ တ-၁/၈၇၊ ပမ ြုြို့မဖတ င်ရပ်ကွက်၊ 

ဟိ  င်ပမ ြုြို့ 
 

89။  တ ေါ်မ မ တမ ် စဉ ်- ၄၇၉၀၆ ၅၁ x ၅၂ လမ််း က ်း၊ 

ဖအ င်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ 

 ျမ်ားပမသ စည်ပမ ြုြို့နယ်  

 

90။  ဦားမင်ား ေှေ့်တကျ ် စဉ ်- ၃၇၅၆၂ အကွက်(ေေ-၄/၅၄)၊ ၅၀ x ၅၁ 

လမ််း က ်း၊ မဖန ဟရီလမ််း၊ 

လမ််းသွယ(်၂)၊  ျမ်ားပမသ စည်ပမ ြုြို့ 

 

91။  တ ေါ်တဝတဝလင်ား စဉ ်- ၄၅၅၆၅ ပမ ြုြို့မ တ-၁/၈၆၊ ပမ ြုြို့မဖတ င်ရပ်ကွက်၊ 

ဟိ  င်ပမ ြုြို့ 
 

92။  ဦားဝငာ်းကိ  စဉ ်- ၄၇၉၃၇ ပမ ြုြို့သစ်ဖကျ်းရ  ၊  င်ဦားပမ ြုြို့နယ်   
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

93။  တ ေါ်သလ င် စဉ ်- ၃၈၉၃၃ အမှတ် ၅၅၊ ဆင်ဘ ုကုန််းဖကျ်းရ  ၊ 

အင် ကင််းကုန််း အုပစ်ု၊ မိ ားညင်ှားပမ ြုြို့နယ်  
 

94။  ဦားသေိ်ားထ ေ်ား စဉ ်- ၄၄၅၆၉ ခရ ုင်ဥပဖ ရံု်း၊ တ  ျ  လိတ်ပမ ြုြို့   

95။  တ ေါ်အိအိသွဲတအ င် စဉ ်- ၄၇၄၃၅ အ မအ်မှတ်(၇၁/၂)၊ ခ-၃ ရပ်ကွက်၊ 

 ျမ်ားပမသ စည် ပမ ြုြို့နယ်၊ မနတဖလ်းပမ ြုြို့   
 

96။  တ ေါ်ဧ ရယ်တအ င် စဉ ်- ၃၈၉၆၃ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ပမင်ားပ  ပမ ြုြို့  

97။  တ ေါ်စမ်ား  မိ ား စဉ ်- ၃၆၀၀၃ အမှတ် ၃၀၂(က)၊ ဖရဦ်းလမ််း၊ စျ-၃၄၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့ 
 

98။  တ ေါ်တေပ ည်န တဆ  စဉ ်- ၄၇၀၈၇ အမှတ် ၃၁၈၊ ဖအ င်ချမ််းသ လမ််း၊ 

အင််းတန် ဖကျ်းရ  ၊ တမ  ်ဘ ပမ ြုြို့  
 

99။  တ ေါ်တမမွေ်မင်ားသိေ်ား  စဉ ်- ၄၁၁၆၄ အမှတ်(၂၀/ခ)၊ ဦ်းဖအ င်ဖ ယျ(၆)လမ််း၊ 

ဘုရင ် ဖန င်ရပ်ကွက်၊  လပမ ြုြို့နယ် 
 

100။  တ ေါ်ရင်ရင်တဆ  စဉ ်- ၃၉၈၆၆ ဓ-၂/၅၂၊ ၆၆ x 67 လမ််း က ်း၊ ၄၀ x ၄၁ 

 က ်း၊ မဟ ပမ ြုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 

 

101။  တ ေါ်လွဲဲ့လွဲဲ့တကျ ် စဉ ်- ၄၆၇၁၉ အ မအ်မှတ် (၂၃)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

မင််းလမ််း၊ ဥတတတ ်းဖကျ်းရ  ၊ 

တ ေါင်ပမ ြုြို့နယ်  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

102။  တ ေါ်ဝင်ားရတေ လိှိုင် စဉ ်- ၄၇၆၇၈ တ က်ု(၁၁)၊ အခန််း(၀၀၄)၊ ဖအ(၂)လမ််း၊ 

၉၄ ရပ်ကွက်၊ ယု နဥယျ ဥပ်မ ြုြို့ဖတ ်၊ 

    ပမိြုြို့သစ်(ဆိ က်မ်ား)ပမ ြုြို့နယ် 

 

103။  တ ေါ်သ တ တေဝင်ား စဉ ်- ၃၇၈၃၃ အမှတ် (၁၇)၊ ဖတ လမ််း၊ 

ကကံခင််းစုရပ်ကွက်၊ မ ဃလ      
 

104။  တ ေါ်သ တ တအား စဉ ်- ၄၆၀၅၀ အမှတ် (၂၇)၊ သ  ဓ လမ််း၊ 

ကကံခင််းစုရပ်ကွက်၊ မ ဃလ       
 

105။  တ ေါ်အိအိပမိြုင်  စဉ ်- ၄၂၇၂၉ ရ  ဖလ်းလမ််း၊ အပ င်ု်း(၃)၊ 

ဖရွှေအ ု်း(၁)ရပ်ကွက်၊ တတ င်တ င်ားကက ား        
 

106။  တ ေါ်တဆ တဆ တအ င် စဉ ်- ၃၄၄၈၂ အမှတ်(၈၃၂)၊ သမ ဓ လမ််း၊ 

ဖမတတ ညွှနို့်ရပ်ကွက်၊ တ တမ       
 

107။  ဦားမိ ားတဆ  စဉ ်- ၄၄၄၇၅ အမှတ်(၄)၊ အငူဖကျ်းရ  ၊ 

သနပပချင််းဖကျ်းရ  ၊ 

တကျ က်တေ်ားပမ ြုြို့နယ်          

 

108။  တ ေါ်လပ ညဲ့်ဝေ်ားလွဲဲ့မျြိုား စဉ ်- ၄၇၅၇၀ အမှတ် ၁၁၁/၁၁၃၊ 

ပမန်မ  င်္ဂုဏ္်ရညလ်မ််း၊ ကန်/ဖတ င် 

ရပ်ကွက်၊ မ ဃလ တတ င်ည ေှေ့် 

 

109။  တ ေါ်လွဲဲ့ရညေ်နဒ  စဉ ်- ၄၇၃၉၇ အမှတ်(၆၁၈)၊ သီတ လမ််း၊ 

စဥ ငူ်ရပ်ကွက်၊ အင်ားစိေ်     
 

110။  တ ေါ်တအားေနဒ တအ င် စဉ ်- ၄၂၉၂၆ အမှတ် (၃၃၁)၊ ( ၅ လွှ -ဖအ)၊ 

ငမ ်ုးရ ပ(်၇)လမ််း၊ သင်္ဃေ်ားကျွေ်ား     
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

111။  တ ေါ်ဧ ရယ်ြူားတဝပမငဲ့် စဉ ်- ၂၉၈၇၅ အမှတ် (၄၀)၊ ဦ်းစံဖအ်းလမ််း၊ 

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ထေ်ားတ င်ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း  

 

112။  တ ေါ်ကကညပ်  စိ ားမိ ား စဉ ်- ၄၃၆၉၉ အမှတ် ၈၈၊ ပမ ြုြို့မဖပမ က်ရပ်၊ 

သီရ မင်္ဂဂလ လမ််း၊ ဟိ  င်ပမ ြုြို့   
 

113။  တ ေါ်တ ျ စ ဝင်ား စဉ ်- ၃၁၇၁၈ အခန််း(၁၀၁)၊ တ က်ု(၁၁)၊ Commerical 

Area(2)၊ တညင််းကနု််းရပ်၊ အင်ားစိန်ပမ ြုြို့  
 

114။  တ ေါ်တရွှေဇင်အိ( ) 

တ ေါ်တရွှေစင်အိ 

စဉ ်- ၂၈၀၇၀ အမှတ်(၁၄၆)၊ ကန်ေျ ်းလမ််းမကကီ်း၊ 

ဘုရ ်းက ု်းဆူရပ်၊ ပမိတ်ပမ ြုြို့  
 

115။  တ ေါ်သွဲန ဟိေ်ား စဉ ်- ၄၇၈၀၉ အ မအ်မှတ်(၁၃၅)၊ မင်္ဂဂလ ဖ ယျံြုလမ််း၊ 

လမ််းမဖတ ်၊ အရီ်းသန််းလေက်ပွှဲဖ က ် 

လုပ်ငန််း၊ ရန်မျ  ြု်းဖအ င်နယ်ဖပမ(၁၇)၊ 

မိတထ လ  

 

116။  ဦားသေ်ားတဇ ် စဉ ်- ၃၈၃၃၆ ပ က်ုကကီ်းဝွှဲဖကျ်းရ  ၊ 

ပ က်ုကကီ်းဝွှဲဖကျ်းရ  အုပစ်ု 

လ ည်ားကူားပမ ြုြို့နယ် 

 

117။  တ ေါ်တအားလွဲဲ့ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၈၂၀ စစ်မှိုထမ််းဖဟ င််းရပ်၊ ဆံုကွယ်အုပ်စု၊ 

နယ်ဖပမ(၂၀)၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ လ ားရိှိုားပမ ြုြို့၊             
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

118။  တ ေါ်တအားအိအိ ိ င် စဉ ်- ၄၇၈၂၂ တ က်ု(၈)၊ အခန််း(၄/င)၊ 

မင််းရွှဲဖကျ ်စွ လမ််း၊ 

လမ်ားမတတ ်ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ 

 

119။  တ ေါ်တဆ တဆ မ  စဉ ်- ၃၃၇၀၉ အခန််းအမှတ်(၂၁)၊ တ က်ု(၂၅၃)၊ 

ကံ ဖက ်အ မရ် ၊ တေပ ည်တတ ် 
 

120။  တ ေါ်  ငဲ့်မိ ားသူ စဉ ်- ၃၇၇၅၀ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ ဖ ယျသခုလမ််း၊ 

မီ်းရထ ်းရွှဲလ ုင််း၊ တတ င်ငူပမ ြုြို့၊ ပွှဲခူ်းတ ုင််း 
 

121။  တ ေါ်သ တ မိ ား စဉ ်- ၃၈၉၁၉ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဖသ င်ကကီ်းရ  ၊ 

ကျ ြုတ ျ ်ပမ ြုြို့ 
 

122။  ဦားသေှေ့်ဇင်ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၃၀၉၁ အ မအ်မှတ်(ဌ/၆၁)၊ နဝရတ်လမ််း၊ 

ရပ်ကွက်ကကီ်း (၁၀)၊ ပ င်ဦားလ င်ပမ ြုြို့ 
 

123။  တ ေါ်တအားပမတ်သူဇ  စဉ ်- ၄၆၅၃၈ ဖအ င်မဟ လမ််း၊ ဖအ င်ရတန ရပ်၊ 

မ  ရွ ပမ ြုြို့ 
 

124။  တ ေါ် ျြိုလ င်ည ေှေ့် စဉ ်- ၂၃၅၆၀ အမှတ်(၁၉)၊ သီတ လမ််း၊ 

ဘ ု်းရ   ရပ်ကွက်၊ ဘ ားလင်ားပမ ြုြို့နယ်၊ 

မွနပ်ပည်နယ် 

 

125။  တ ေါ်တ ားသနတ ဝင်ား စဉ ်- ၄၇၄၉၄ ဓမမ ရံုလမ််းသစ်တန််းလမ််း၊ 

ဖကျ င််းစုရပ်ကွက်၊ သ ယ ဝတ ပမ ြုြို့၊ 

ပွှဲခူ်းတ ုင််း 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

126။  တ ေါ်ေေ်ားဇ ဇဝေါအိအိဟေ် စဉ ်- ၄၇၈၈၆ အမှတ်(၅)၊ ပမ ြုြို့မရပ်ကွက်၊ မီ်းပွ ြုင ်အနီ်း၊ 

မ တထီလ -ဖတ င်ကကီ်းက ်းလမ််းဖဘ်း၊ 

သ စညပ်မ ြုြို့ 

 

127။  တ ေါ်တအားတအားသက် စဉ ်- ၄၈၀၆၄ အ မအ်မှတ်(၁၆၆)၊ ဘုမမ ယကခလမ််း၊ 

 ုတ်သုတရ်  ဖလ်း၊  ုတ်သုတ်ဖကျ်းရ  ၊ 

ဘ ားလင်ား ပမ ြုြို့နယ်၊ မွနပ်ပည်နယ် 

 

128။  တ ေါ် င်သနတ တအား စဉ ်- ၄၁၁၀၄ ဖက  ကလ ှိုင်ပခံစု၊ 

အဏ္ဏဝါတ ်ုးချွှဲြို့ကွက်သစ်၊ 

အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ တရားပမ ြုြို့၊ မွနပ်ပည်နယ်၊             

 

129။  ဦားတဇ ်မျြိုားနိ င် စဉ ်- ၄၇၃၃၂ အမှတ်(၃)၊ရပ်ကွက်၊ ပ ါန််းပမ ြုြို့၊ 

ငြွဲပမ ြုြို့နယ်၊        
 

130။  တ ေါ်မိ ားမိ ားလ င် စဉ ်- ၃၀၁၇၉ အမှတ်(၁၀၁၈)၊ သခင်စံဖရွှေလမ််း၊ 

(၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

    ပမိြုြို့သစ်(အတရ ှေ့ ိ င်ား)ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း၊      

 

131။  တ ေါ်သိ ီထ ေ်ား  စဉ ်- ၄၄၉၀၀  င််းကျ  ြုက်အကျဉ််းဦ်းစီ်းဌ နဝင််း၊ 

 င််းကျ  ြုက်ပမ ြုြို့၊ တ ေါင်ပမ ြုြို့နယ်၊ 

မွနပ်ပည်နယ်၊  

 

132။  ဦားတအ င်ပမငဲ့် စဉ ်- ၂၁၇၉၂ အမှတ်(၆၇)၊ က ုင််းတန််းလမ််း၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်ားမတတ ်ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

133။   တ ေါ်စ စ နိ င် စဉ ်- ၃၄၄၅၆ ငုဖရွှေဝါလမ််း၊ ပမ ြုြို့သစ်ရပ်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့၊ 

စစ်က ုင််းတ ုင််း    
 

134။  တ ေါ်စိ ားယ မ ေ် စဉ ်- ၃၃၂၁၃ အမှတ်(၆၄၃)၊ ပမမ လ လမ််း၊ 

ကံပ ုင်ရပ်ကွက်၊ တတ င်က တ်ပမ ြုြို့၊ 

ရခ ုင်ပပညန်ယ်၊  

 

135။  ဦားမျြိုားကိ ကိ တဇ ် စဉ ်- ၄၆၁၅၁ ဖဆ်းဘုန််းကကီ်းဖကျ င််းလမ််း၊ 

ဖအ င်ချမ််းသ ရပ် ကွက်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့ 

 

 

136။  ဦားသေ်ားထက်ဦား စဉ ်- ၃၅၉၄၅ အမှတ်(၆၂၄)၊ မဟ သုခလမ််း၊ 

ဖရွှေကုန််းရပ်ကွက်၊ 

တကျ က်တေ်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

137။  ဦား  ေ်ထိ င်ား စဉ ်- ၄၆၁၀၁ အမှတ်(၁၈)၊ အဖန က်ပမ ြုြို့ပတ်လမ််း၊ 

ဖစျ်းပ င်ု်းရပ်ကွက်၊ တတ င်ကက ားပမ ြုြို့၊  
 

138။  တ ေါ်မိ မိ ကိ  စဉ ်- ၄၇၃၈၀ အမှတ်(၂၃)၊ စတုတထထပ်(အလယ်)၊ 

ဘုရင ်ဖန င်(၁၃)လမ််း၊ 

ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ၊ 

သင်္ဃေ်ားကျွေ်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

139။  တ ေါ်တကဇင်ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၆၈၃၃ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ တပမ င်ားပမပမ ြုြို့   

140။  တ ေါ် ိ င်မိ ှေ့မိ ှေ့ထ ေ်ား စဉ ်- ၂၈၉၁၄ (၁၀၁၅)၊ ဦ်းဖပေါ်ဦ်းလမ််း၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊  

    ပမိြုြို့သစ်(တတ င် ိ င်ား)ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

141။  တ ေါ်စေ်ားစေ်ားတအား စဉ ်- ၃၀၇၀၀ အမှတ်(၁၀)၊ ဖဘ င်္ဂသ  ဒ လမ််း၊ 

(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်ားက ေ်ားပမ ြုြို့နယ်၊  
 

142။  တ ေါ်န င်ား  ငဲ့်ပြြူ စဉ ်- ၄၇၇၅၉ အ မအ်မှတ်(၉၁)၊ 

ဖအ င်မင်္ဂဂလ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

  သိမက်က ားပမ ြုြို့နယ်၊ မနတဖလ်းတ င်ု်း၊ 

 

143။  တ ေါ်သ တ သိမဲ့် စဉ ်- ၄၀၆၆၄ အမှတ်(၄၈-ခ)၊ ခ ုင်စံပါယ်လမ််း၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ မအူ င်ပမ ြုြို့၊ 
 

144။  တ ေါ်သ သ ဟေ် စဉ ်- ၃၉၂၃၃ အမှတ်(၁၂၅)၊ မင်္ဂဂလ လမ််း၊ 

(၂၁)ရပ်ကွက်၊ 

    ပမိြုြို့သစ်(တတ င် ိ င်ား)ပမ ြုြို့နယ်၊ 

 

145။  ဦားသက်နိ င် စဉ ်- ၄၄၇၁၅ အမှတ် ၁၂(က)၊  သဘ လမ််း၊ (ပ) 

စံပပရပ်ကွက်၊ ဖထ က် ကနို့်၊ 

မ ဃလ    ပမ ြုြို့နယ်၊ 

 

146။  တ ေါ်တအားတအားပြိြုား စဉ ်- ၃၇၆၀၈ အမှတ်(၁၆)၊ ဖရွှေဝါလမ််း(၁)၊ 

ဖလ ဓမမရပ်ကွက် လ ိြုင်တက ်ပမ ြုြို့၊ 

ကယ ်းပပည်နယ် 

 

147။  တ ေါ်ဧ ရယ်ဝင်ားတမ င် စဉ ်- ၃၇၉၀၈ အမှတ်(၄၃)၊ ဖရွှေတစ်ဖချ င််းလမ််း၊ 

ရ  ဘွှဲရပ်ကွက်၊ ပ ည်ပမ ြုြို့ 
 

148။  တ ေါ်ေေ်ားကိေ်န မ် စဉ ်- ၄၇၅၁၁ ဟ-၃/၉၂၊ ဟ ုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်ပမ ြုြို့၊                
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

149။  ဦားမျြိုား ျမ်ားသ  စဉ ်- ၃၄၁၄၈ အကွက်(၃၃၆)၊ စ န်ပန််း၊ ယဉ်ပံုရပ်၊ 

မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 
 

150။  တ ေါ်သ သ  ိ င် စဉ ်- ၄၅၈၇၇ အလ(၂၀၉)၊ အလင််းဖက င်ရပ်ကွက်၊ 

မိ ားတမ က်ပမ ြုြို့၊ ဗန််းဖမ ်ခရ ုင်၊ 

ကချငပ်ပည်နယ် 

 

151။  တ ေါ်တေ ်ပမပမလ င် စဉ ်- ၃၉၅၅၅ အမှတ်(၁၀၃၇)၊ ယု နလမ််း၊ 

ပမရတန ပမ ြုြို့သစ် ဖကျ်းရ  ၊ 

သင်္ဂန််းကျွန််းကကီ်း ဖကျ်းရ  အုပစ်ု 

မ ဃလ    ပမ ြုြို့နယ် 

 

152။  တ ေါ်မိ ှေ့မိ ှေ့လ င် စဉ ်- ၃၀၉၆၁ အမှတ်(၇၈၈)၊ သရေီလမ််း၊ 

ပုလွှဲ(၃)ရပ်ကွက်၊ မ ဃလ    ပမ ြုြို့နယ် 
 

153။  တ ေါ်ယဉ်ယဉ်တအား စဉ ်- ၄၇၇၈၂ အမှတ်(၁၁၄)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ ဝိ င်ားတမ ်ပမ ြုြို့၊ 

ကချငပ်ပည်နယ် 
 

154။  တ ေါ် င်သွဲန တဝ စဉ ်- ၄၇၈၄၂ ဖန င်ပကျစ်ရပ်ကွက်၊ ခနတီ်းခရ ုင်၊ 

ဟ မမလင်ားပမ ြုြို့၊ စစ်က ုင််းတ ုင််း 
 

155။  ဦားတင်ထ ေ်ားတအ င် စဉ ်- ၃၆၆၆၁ အမှတ်(၂)၊ သ မဖ်တ ်ဖလ်းရပ်၊ 

ဝမာ်းတ င်ားပမ ြုြို့ 
 

156။  တ ေါ်ထက်ထက်တအ င် စဉ ်- ၄၆၄၄၈ အမှတ်(၅၅၅)၊ (၈)လမ််း၊ 

အထက်ပ ုင််းရပ်ကွက်၊ အိမ်မွဲပမ ြုြို့၊ 

ဧရ ဝတီတ ုင််း 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

157။  ဦားတေလ င်ဦား စဉ ်- ၂၈၃၉၅ အမှတ်(၅၁)၊ မဟ ဖစတီလမ််း၊ 

ပန််းတင်ကုန််း(၃) လမ််း၊ 

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသ မ်ပမ ြုြို့ 

 

158။  တ ေါ် င်ပြိြုားတဝ စဉ ်- ၃၁၆၉၅ အမှတ်(၅၆)၊ ဖရွှေဘုန််းပွင ်ဘုရ ်းလမ််း၊ 

ဖကျ က်ဖရ တွင််းရပ်ကွက်၊ 

တပမ က်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ်          

 

159။  တ ေါ် င်သက်သက်တဇ ် စဉ ်- ၄၀၇၆၆ အမှတ်(၃၂)၊ ဦ်းဘဝင််းလမ််း၊ ၃၉-ဖအ 

ရပ်ကွက်၊ 

    ပမိြုြို့သစ်(တပမ က် ိ င်ား)ပမ ြုြို့နယ်၊ 

 

160။  ဦားစိ ားမိ ားတအ င် စဉ ်- ၄၂၉၇၇ အမှတ်-၁၁၀(က)၊ မင်္ဂဂလ (၃)လမ််း၊ 

(၈)ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့နယ် 
 

161။  ဦားပ ညဲ့်ပြိြုားဟိေ်ား စဉ ်- ၄၅၀၁၂ အမှတ်(၁၆)၊ ကျ  ြုကခမလီမ််း၊ ကွင််းရပ် 

ရပ်ကွက် တမ ်လပမိြုင်ပမ ြုြို့ 
 

162။  တ ေါ်တမဇင်ပငိမာ်း စဉ ်- ၄၇၇၇၂ အမှတ်(နကတ/၆၄၉)၊ 

ဖန င်က ုင်ဖတ ်ရပ်ကွက်၊ မိ ားတက င်ားပမ ြုြို့၊ 

ကချငပ်ပည်နယ် 

 

163။  ဦားမျြိုားကိ ကိ သိေ်ား စဉ ်- ၄၃၀၄၈ အမှတ်(၂၄၅-က)၊ ပပည်လမ််း၊ စျ/၃၄/၁၀ 

ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့နယ် 
 

164။  ဦားတက င်ားသ ဟ စဉ ်- ၄၇၄၅၀ တ က်ု-၁၂၊ (5/A)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

လ ှိုင်ပမစ်လမ််း၊ လိှိုင် ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

165။  တ ေါ်စ စနဒ ပမငဲ့် စဉ ်- ၄၇၈၅၃ တ က်ု(၇၃)၊ အခန််း(၂၀၁)၊ 

ဗ လု်တဖထ င်ဖစျ်းလမ််း၊ 

ဗ္ိ လ်တတထ င်ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊  

 

166။  တ ေါ်ဇ ေည်ဝင်ားထ ေ်ား စဉ ်- ၃၇၄၆၄ အမှတ်(၂၂၇)၊ က/၃ လမ််း၊ 

ပမ ြုြို့သစ်(က+ခ)ရပ် ကွက်၊ 

အင်ားစိေ်ပမ ြုြို့နယ်၊   

 

167။  ဦားညိြုမင်ား စဉ ်- ၂၆၆၅၅ အမှတ်(၂၄)၊ ဖပမ င််းကကီ်းလမ််း၊ 

ဖရဖကျ ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 

  ဇ ေ်တတ င်ပမ ြုြို့နယ် 

 

168။  တ ေါ်ေေ်ားဇင်တမြူားနိ င် စဉ ်- ၄၇၆၅၃ အမှတ်(၁၂၇)၊ အခန််း(၈)၊ မီ်း ုံ်း(၅)လမ််း၊ 

(၂၉)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ၊ 

သင်္ဃေ်ားကျွေ်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

169။  တ ေါ် ေ်ားအိပြြူ စဉ ်- ၄၁၆၄၈ အ မအ်မှတ်(၄၀)၊ ဖကျ က်တစ်လံု်းလမ််း၊ 

သစ်ဖတ ရပ်ကွက်၊ တတ င်ကက ားပမ ြုြို့၊                  
 

170။  တ ေါ်  ငဲ့်သူဇ  ိ င် စဉ ်- ၂၇၄၁၂ အမှတ်(၅)၊ ဖပါက်ပင်တန််းလမ််း၊ 

မင်ားလ ပမ ြုြို့( ွဲ ူား) 
 

171။  ဦားဟေိ်ားမင်ားစိ ား စဉ ်- ၄၈၀၅၈ အမှတ် (၂/၂၁၈)၊ သဖပပလှရပ်ကွက်၊ 

 ျဉ်ားမန ်း 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

172။  ဦားမျြိုားနိ င်ဦား စဉ ်- ၄၄၈၆၂ တ က်ု(၁၀)၊ အခန််း(၂၃)၊ ပမဝတီရ ပသ် ၊ 

စံပပ ေဆပလ ရပ်ကွက်၊ 

မ ဃလ တတ င်ည ေှေ့ပ်မ ြုြို့နယ် 

 

173။  တ ေါ်ကကြူကကြူတမွှား စဉ ်- ၄၇၄၅၄ အမှဝ် ၁/၆၀၊ ပခံစုရပ်ကွက်၊ 

ပ နနွှဲကုန််းဖကျ်းရ  ၊ ကျြိုက်မတရ ပမ ြုြို့နယ် 
 

174။  ဦားစိ ားသရူ စဉ ်- ၄၄၅၉၇ အမှတ် (၅၉/၁၇)၊ (၁၂)လမ််း၊ 

နဝဖ ်းအ မရ် ၊ လိှိုင်သ ယ ပမ ြုြို့နယ်၊  
 

175။  တ ေါ်တေန ယ်ဦား စဉ ်- ၃၂၃၁၂ အမှတ် (၂၁)၊ နဝဖ ်းလမ််း၊ ပ ည်ပမ ြုြို့                   

176။  တ ေါ်န င်ားယ မ ေ် စဉ ်- ၄၀၆၀၁ အမှတ် (၄၉/စ)၊ ဖဟ ်ကုန််းလမ််း၊ 

ရပ်ကွက်ကကီ်း(၃)၊ ပ င်ဦားလ င်   
 

177။  တ ေါ်မ လ  င် စဉ ်- ၃၇၃၅၄ အမှတ် (၃၇၉)၊ ပမဝတီလမ််း၊ 

(၁/၁၁)ရပ်ကွက်၊ လိှိုင်သ ယ ပမ ြုြို့နယ်  
 

178။  တ ေါ်လွဲဲ့လွဲဲ့ ိ င် စဉ ်- ၄၈၀၃၈ (၁၄)ဓမမစ ရီလမ််း၊ 

သရက်ဖချ င်ရပ်ကွက်၊ 

ဖရွှေပမ ြုင်သီရ နယ်ဖပမ၊ တမ ်လပမိြုင်ပမ ြုြို့  

 

179။  တ ေါ်သဇင်မ ပငိမာ်း  စဉ ်- ၄၂၄၅၈ ဗ လု်ချြုပ်လမ််း၊ တွ ဖပါရပ်ကွက်၊ 

မလ ဝမ််းဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

တက ဲ့တသ င်ားပမ ြုြို့ 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

180။  တ ေါ်သွဲမိ ှေ့မိ ှေ့တဆ   စဉ ်- ၂၈၉၈၄ စုကကီ်းထန််းဖတ ရပ်ကွက်၊ 

တကျ က်ဆညပ်မ ြုြို့ 
 

181။  တ ေါ်သက်သက်လင်ား စဉ ်- ၂၉၉၉၆ အဖရှို့ပ ုင််းတ ုင််းစစ်ဌ နချြုပ်၊ 

ခ ုဖတ င်ရပ်၊ တတ င်ကက ားပမ ြုြို့ 
 

182။  တ ေါ်တအားပငိမ်ားအိ စဉ ်- ၄၈၁၄၉ ၈၀x ၈၁ ၊ ၃၅x၃၆ လမ််း က ်း၊ အကွက် 

(၅၄၂)၊ အမှတ် ၅၀၅/၂၆၊ 

မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 

မနတဖလ်းပမ ြုြို့   

 

183။  တ ေါ် က် က် ိ င် စဉ ်- ၄၆၀၉၀ အမှတ် (၁၈၇)၊ ဗည ်း လလမ််း၊ 

ဗမ ဖအ်း ရပ်ကွက်၊ တ ေါ   ပမ ြုြို့နယ်   
 

184။  တ ေါ်ဇင်အိအိတအား စဉ ်- ၂၅၀၉၄ အမှတ်(၈၈)၊ လမ််းသစ်လမ််း၊ 

နံို့သ ကုန််းရပ်ကွက်၊ အင်ားစိေ်ပမ ြုြို့  
 

185။  တ ေါ်တ လ  ျငာ်း စဉ ်- ၄၄၉၈၅ သစ်ထုတ်လုပဖ်ရ်းဝန််း၊ 

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊    ကကြူပမ ြုြို့    
 

186။  တ ေါ်သဉ္ဇ လ င် စဉ ်- ၄၁၀၄၄ အမှတ်(၁၄)၊ သုခဝတီလမ််း၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ ရေ်ကင်ား ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း   
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

187။  ဦားတအ င် ျြိုဆက် စဉ ်- ၄၇၆၁၁ အမှတ်(၂၀)၊ မဟ ဖစတီလမ််း၊ 

အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊   သိမ်ပမ ြုြို့   
 

188။  ဦားတကျ ်တဇယျ ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၇၇၀၆ အမှတ်(၁)၊ Shop House အ မရ် ၊ 

(၉၁)ရပ်ကွက်၊ 

    ပမိြုြို့သစ်(ဆိ က်မ်ား)ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း 

 

189။  တ ေါ်တဆ ဇင်ပမငဲ့် စဉ ်- ၃၄၂၆၁ ဖတ င်ဦ်းဖကျ်းရ  ၊ ဘယ်လင််းအုပစ်ု၊ 

စဉဲ့်ကိ င်ပမ ြုြို့ 
 

190။  တ ေါ်မျြိုားမျြိုား ိ င်  စဉ ်- ၃၉၉၇၄ တ က်ုအမှတ်(၂၂၁)၊ အခန််းအမှတ်(၂၀၂)၊ 

စံပယ်မ င်္လမ််း၊ ကမ ရွတ်ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း 

 

191။  တ ေါ်ပမငဲ့်ပမငဲ့် ိ င် စဉ ်- ၄၃၉၇၆ အမှတ် (၂၇)၊ ရွှဲရ ပ်သ လမ််း၊ 

ကကံခင််းစုရပ်ကွက်၊ မ ဃလ    ပမ ြုြို့နယ်  
 

192။  တ ေါ်သက်သက်တထ ား စဉ ်- ၄၆၉၂၉ အမှတ် (၃၇၀)၊ 

ဖည င်ပင်ကကီ်းလမ််းသယွ်၊ ဖ ါင််းငူရပ်၊ 

ထ ားဝယ်ပမ ြုြို့  

 

193။  တ ေါ်တအားဇ ပ ည်ပ  ြုား စဉ ်- ၃၀၆၇၀ ခသ(၁၆၅)၊ ခွန်သ ရပ်၊ ဗ္ေ်ားတမ ်ပမ ြုြို့  

194။  တ ေါ်တအားေနဒ လ င် စဉ ်- ၄၆၇၃၆ MNS/87 ၊ စီတ ပူရပ်ကွက်၊ ပမစ်ကက ားေ ား  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

195။  ဦားတကျ ်မင်ားနိ င် စဉ ်- ၄၇၇၀၉ ပမင််းဘက်ရပ်ကွက်၊ တ ျ ်ဘ ယ်ပမ ြုြို့  

196။  တ ေါ် င်တအားလ င် စဉ ်- ၃၆၃၁၆ အမှတ်(၅၁)၊ ပါရမီလမ််း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ 

လိှိုင် ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင််း  
 

197။  ဦားစိ ားပ ညဲ့်လင်ား စဉ ်- ၃၀၈၈၁ အမှတ် (၁၆၄)၊ ဖပမညီထပ်၊(ယ )၊ 

ဗ လု်ဆွန်ပက်လမ််း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

 ေ်ားဘွဲတေ်ားပမ ြုြို့ 

 

198။  တ ေါ်ပ ညဲ့်ပြိြုားဝင်ား စဉ ်- ၃၇၇၄၉ အမှတ် (၂၃၆)၊ ဖဝပလုလ(၅)လမ််း၊ 

(င်္)ရပ်ကွက်၊ တပမ က်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ်  
 

199။  ဦားပြိြုားလင်ားဦား စဉ ်- ၄၃၆၂၈ အမှတ် ( C-၃၁) ဆင််းသီရ (၂)လမ််း၊ 

အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊   သိမ်ပမ ြုြို့ 
 

200။  တ ေါ်သ ရိ စဉ ်- ၄၇၅၇၉ အမှတ်(၂၇)၊ နှင််းဆီလမ််း၊ 

ဖတ င်ကွက်သစ်၊ (အင််းဖခါင််း)၊ 

ရ ်တစ က်ပမ ြုြို့  

 

201။  ဦားအ က လင်ား စဉ ်- ၂၅၁၃၄ ၈၅၈ အင််းဝလမ််း။ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

တတ င်ဥကကလ   ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင််း   
 

202။  တ ေါ်အက်စတ တိေှေ့ဝ်မာ်း စဉ ်- ၄၈၁၅၃ အမှတ် ၅/၂၄၉၊ ဖအ်းပမသ ယ ရပ်၊ 

ပမ ြုြို့သစ်ကကီ်း ရပ်ကွက်၊ ပမစ်ကက ားေ ားပမ ြုြို့ 
 

203။  တ ေါ်မူမူတအ င် စဉ ်- ၃၅၈၄၅ အမှတ် (၇၃)၊ ဘ ုပခံ(၃)လမ််း၊ 

ဘ ုပခံရပ်ကွက်၊ မ ဃလ    ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

204။  တ ေါ်တမ ျစ်  စဉ ်- ၄၃၉၇၀ အမှတ် (၆၆)၊ ရပ်ကွက်(၈)၊ 

ကဖညြှ ်ဖကျ်းရ  ၊ တ ျ င်ားဆ  ပမ ြုြို့နယ်၊ 

မွနပ်ပည်နယ် 

 

205။  တ ေါ်မိ ားသ တ  စဉ ်- ၄၃၃၄၈ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဖအ င်မင်္ဂဂလ (၁)လမ််း၊ 

တကျ င်ားက ေ်ားပမ ြုြို့နယ်၊ ဧရ ဝတီတ ုင််း 

 

206။  တ ေါ်ပမပမဝင်ား စဉ ်- ၄၆၄၈၃ ပါရမီလမ််း၊ ပမဝတီရပ်ကွက်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့   

207။  တ ေါ်ရ ရ လ င် စဉ ်- ၂၉၄၃၂ ဖစျ်းချ  ြုလမ််း၊ ဖ  တ ကရပ်ကွက်၊ 

မိ ားညြိုပမ ြုြို့၊ ပွှဲခူ်းတ ုင််း 
 

208။  တ ေါ်တရွှေတမသေ်ား စဉ ်- ၄၆၉၁၃ တ က်ု(၄)၊ (၅လွှ  - ဘီ)၊ 

ပမ ြုြို့သစ်(၃)လမ််း၊ တ တမ ပမ ြုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင််း 

 

209။  ဦားလ တမ င် စဉ ်- ၁၇၈၅၄ ကံဖက ်ပမ ြုင်ဖတ င်၊ အ မ်အမှတ်(၇၅)၊ 

မင််းဖစ မွနလ်မ််း၊ ဥကက ပျံရပ်ကွက်၊ 

မင်ားပ  ားပမ ြုြို့ 

 

210။  တ ေါ်အိသနတ ထ ေ်ား စဉ ်- ၄၃၁၀၃ ဆင်ဘ ုကုန််းဖကျ်းရ  ၊ အ မအ်မှတ်(၂၉)၊ 

မိ ားညင်ှားပမ ြုြို့ 
 

211။  ဦားတအ င်တကျ ်န  စဉ ်- ၄၈၀၆၆ တရ(၁၉၂)၊ မဟ ပည ဖကျ ်လမ််း၊ 

ဖတ င်ရပ် ရပ်ကွက်၊ တပမ က်ဦားပမ ြုြို့  
 

212။  ဦားတကျ ်ထက်တအ င် စဉ ်- ၄၇၈၃၇ အမှတ်(၁၃၂)၊ ဖမဓါဝီ(၁)လမ််း၊ 

(ဆ)ရပ်ကွက်၊ တပမ က်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

213။  တ ေါ်ကကြူကကြူလ င် စဉ ်- ၄၆၄၀၀ အမှတ်-၉၁/၁၀၅၊ မင််းပရဖကျ ်စွ လမ််း၊ 

(၉)ရပ်ကွက်၊ လမ်ားမတတ ်ပမ ြုြို့နယ် 
 

214။  တ ေါ် ိ င်အိဝေါ စဉ ်- ၄၄၀၆၉ မမ-၂၈၊ တ ုက်-၂၂၊ အခန််း(၇)၊ 

ပမရညန်နဒ တ က်ုခန််း 

 ျမ်ားပမသ စည်ပမ ြုြို့နယ် 

 

215။  တ ေါ်စ လိှိုင်တထ ား စဉ ်- ၂၈၃၈၂ အမှတ်(၂၀)၊ ဖပမညီထပ်(ဖခါင််းရင််း) 

ဓညဝတ ီလမ််း၊ မုန/်ဖတ င်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်ားတ ျ င်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

216။  တ ေါ်ဇ ပ ည်တထ ား စဉ ်- ၄၄၆၀၆ အမှတ်(၁၂၁)၊ ကံ ဖက ်လမ််း၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ ဖဝဘ င်္ဂီပမ ြုြို့သစ်၊ 

တပမ က်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ် 

 

217။  ဦားတဇ ်မင်ားဦား စဉ ်- ၄၄၉၇၅ အမှတ်(၃)၊ ဖပမညီ၊ ဘ ုကဖလ်းဖစျ်းလမ််း၊ 

၇ ရပ်ကွက်၊ ဗ္ိ လ်တတထ င်ပမ ြုြို့နယ် 
 

218။  တ ေါ်န င်ားတဝတဝလိှိုင် စဉ ်- ၃၄၂၉၃ အမှတ်(၈၈၇/ခ)၊ 

 ကခ ဏ္လမ််းသွယ်(၁)လမ််း၊ 

(၃၄/၁၀)ရပ်ကွက်၊ တရွှေပ ည်သ ပမ  ြို့နယ် 

 

219။  ဦားလင်ားတအ င် စဉ ်- ၄၇၅၇၂ အမှတ်(၆၁၈)၊ B-3၊ ငမ ်ုးရ ပ်(၃)လမ််း၊ 

အပ င်ု်း-၄၊ ငမ ်ုးရ ပ်ရပ်ကွက်၊ 

သင်္ဃေ်ားကျွေ်ားပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

220။  တ ေါ်သနတ  စဉ ်- ၂၁၁၅၅ တ က်ုအမှတ်-၉/၄၊ အခန််း-၁၁၊ 

ရန်ပင မ််းအ မရ် ၊ ရန်ပင မ််းလမ််း၊ 

(၅)ရပ်ကွက်၊ ရေ်ကင်ားပမ ြုြို့နယ် 

 

221။  ဦားသေ်ားဝငာ်းလိှိုင် စဉ ်- ၃၉၆၄၇ အမှတ်-၄၇၊ ၅x၆ ဦ်းစနဒ လမ််း၊ 

အမှတ်(၃) ရပ် ကွက်၊ ကျြိုက်လတ်ပမ ြုြို့ 
 

222။  ဦားသေိ်ားတဇ ် စဉ ်- ၄၇၄၁၉ ဖမ ်ခါ်းဖကျ်းရ  ၊ ဖမ ်ခါ်းဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

ဝေ်ားသိ ပမ ြုြို့ နယ် 
 

223။  ဦားဟေိ်ားထက်တအ င် စဉ ်- ၄၇၆၈၃ အမှတ်(၁/၇၆)၊ ဧရ ဝတီလမ််း၊ 

ပန််းတင်လမ််း သွယ်၊ ဘုရ ်းပေ ရပ်၊ 

တတ င်ကက ားပမ ြုြို့ 

 

224။  ဦားတအ င်ပြိြုားတဝ စဉ ်- ၄၂၅၁၉ အမှတ်-၇/၈/၇၃(က)၊ ပန််းလ ှိုင်(၂)လမ််း၊ 

ပန််းပခံ(၃)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

တရွှေပ ည်သ ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ င်ု်း 

 

225။  တ ေါ်တကျ ဲ့တရွှေ ိ င် စဉ ်- ၄၆၀၈၈ အမှတ်-၈၈၊ (၄)လွှ ၊ ထန််းတပင်လမ််း၊ 

(၃)ရပ်ကွက်၊ ကမ ရွတပ်မ ြုြို့နယ် 
 

226။  ဦားတကျ ်တကျ ်ဦား စဉ ်- ၄၇၂၈၁ ဖအ င်ဖပမရပ်၊ ပလ ပ်ဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

စဉဲ့်ကိ င်ပမ  ြို့ နယ်၊ မနတဖလ်းတ င်ု်း 
 

227။  တ ေါ် င် င်စေ်ား စဉ ်- ၃၅၂၆၃ အမှတ်-၅၊ ဖအ-၂၊ ယင််းတ ုက်လမ််း၊ 

သီတ ရပ် ကွက်၊ ကကညဲ့်ပမင်တိ င်ပမ ြုြို့နယ် 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

228။  တ ေါ် ိ ားအိပြြူ စဉ ်- ၄၅၉၉၅ အမှတ်-၁၁၁/ခ၊ သုတ(၄)လမ််း၊ 

(၄)ရပ်ကွက်၊ တတ င်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ် 
 

229။  တ ေါ်တဝတဝထက် စဉ ်- ၃၂၅၄၅ (  -၂၁/၃၅)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ဗနဓ လလမ််း၊ 

၅၅x၅၆လမ််း၊ ပ ည်ကက ားတ   ေ်ပမ ြုြို့နယ်၊ 

မနတဖလ်း တ င်ု်း 

 

230။  ဦားသ သ သိေ်ား စဉ ်- ၄၇၁၄၄ သဖဘ  ဆ ပဖ်ကျ်းရ  ၊ တလ င်ားလ  ားပမ ြုြို့၊ 

တနသဂ ရီ တ င်ု်း 
 

231။  ဦားတအ င်ကိ ကိ ဦား စဉ ်- ၂၆၅၉၈ အ မအ်မှတ် (၂၀၇)၊ ၇၈x၇၉ လမ််း က ်း၊  

၃၅ လမ််း၊ မဟ တအ င်တပမပမ ြုြို့နယ် 
 

232။  တ ေါ်ဧပ  ပြိြုား စဉ ်- ၃၇၄၅၈ ၅၆၈၊ စ နပ်န််းနီလမ််း၊ ဘုဖမမ ်ရပ်၊ 

ထ ားဝယ်ပမ ြုြို့ 
 

233။  တ ေါ်ကကြူကကြူဝင်ား စဉ ်- ၃၉၄၇၁ အမှတ်(၁၆)၊ ပထမထပ်၊ လမ််း ၁၁၀၊ 

ဖတ င်ညွှနို့က်ကီ်းရပ်ကွက်၊ 

မ ဃလ တတ င်ည ေှေ့ ်

 

234။  တ ေါ် ိ င်ဇင်ထ ေ်ား စဉ ်- ၃၀၀၅၁ ည-၂၅၁၊ ဘုမမ (၇)လမ််း၊ ည- ရပ်ကွက်၊ 

တပမ က်ဥကကလ  ပမ ြုြို့နယ် 
 

235။  တ ေါ်စ စ  ိ င်  စဉ ်- ၃၇၆၇၈ လှ က ဖကျ်းရ  ၊ ပမ ြုင်ကဖလ်း၊ 

ဘ ားအ ပမ ြုြို့ 
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

236။  တ ေါ်ေ ေ ထ ေ်ား စဉ ်- ၃၄၈၀၂ အမှတ် ၁၆၉၊ ဖရကူ်းဘတူ ရံုလမ််း၊ 

(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်ားက ေ်ားပမ ြုြို့နယ်   
 

237။  တ ေါ်ေေ်ားထက်ထက်ဝင်ား

လတ် 

စဉ ်- ၃၁၇၇၆ အမှတ် ၃၇၉၊ တပင်ဖရွှေထီ်းလမ််း၊ အမှတ် 

(၁၄) နယ်ဖပမ၊ ဗ ုလ်ချြုပ်ဖကျ်းရ  အုပစ်ု၊ 

ဖအ င်ချမ််းသ ရပ်ကွက်၊ သေ်လျငပ်မ ြုြို့ 

 

238။  ဦားပ ညဲ့်လ  တဝဘ ေ်ား စဉ ်- ၃၉၅၇၂ အမှတ် ၁၄၉၇၊ ဦ်းလင််းလမ််း၊ 

(၄၂)ရပ်ကွက်၊     ပမိြုြို့သစ်(တပမ က် ိ င်ား)  
 

239။  တ ေါ်မိ ှေ့မိ ှေ့ပမငဲ့်မ ေ် စဉ ်- ၂၅၂၈၀ အမှတ် ၄၁၈၊ ဖစတန (၂)လမ််း၊ 

(၄၃)ရပ်ကွက်၊     ပမိြုြို့သစ်(တပမ က် ိ င်ား) 
 

240။  ဦားပမငဲ့်သိေ်ားထ ေ်ား စဉ ်- ၇၄၇၅ ဝန်ကကီ်းမျ ်းအ မရ် ၊ ဟ ား ေါားပမ ြုြို့   

241။  တ ေါ်သ တ ပမငဲ့် စဉ ်- ၄၁၀၃၆ အကွက် ၁၃၂-ခ၊  ဟ-၁၂၊  (င်္)ရပ်ကွက်၊ 

၆၁x ၆၂ လမ််း က ်း၊ ပျ ဖစ ထီ်းလမ််းနှင ် 

ကျန်စစ်သ ်း လမ််း က ်း၊ 

ပ ည်ကက ားတ   ေ် 

 

242။  တ ေါ်တအားတအားမ  စဉ ်- ၄၇၉၅၉ သီရ ပစစယ ရပ်ကွက်၊ ပုင်္ဂံပမ ြုြို့သစ်၊ 

တည င်ဦ်းပမ ြုြို့ 
 

243။  တ ေါ်တအားတအားတမ ် စဉ ်- ၄၂၉၃၁ အမှတ်(၅၃)၊ ချင််းတွင််းလမ််း၊ 

ကန်ဖရှို့ရပ်၊ တတ င်ကက ားပမ ြုြို့  
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စဉ် အမည် 
အထက်တန််းဖရှှေ့ဖန 

လိိုင်စင်အမ တ် 
တေရ ်လိ စ်  မ တ်ချက် 

244။  ဦားတအ င်မျြိုားသူ စဉ ်- ၄၆၅၄၅ အမှတ် 1718-က၊ သ လလ ဝတီ(၆)လမ််း၊ 

၁၀/ ဖတ င် (၁၄) ရပ်ကွက်၊ 

သ တကတပမ ြုြို့ 

 

245။  တ ေါ်ဥမမ ဝင်ား စဉ ်- ၄၁၉၁၈ အမှတ် ၁၇၀၊ ဦ်းရင်ဖမ င်လမ််း၊   

၆ နံပါတ်ရပ်ကွက်၊   လပမ ြုြို့  
 

246။  ဦားရွဲမိ ားဦား စဉ ်- ၄၈၂၁၅ အမှတ် ၁/၅၀၉၊ ပဗံြု်းဖတ င်လမ််း၊ 

နယ်ဖပမ(၁)၊ ရပ်ကွက်(၉)၊ လ ားရိှိုားပမ ြုြို့ 
 

247။  တ ေါ်တလ ား င်ကကညဝ်င်ား စဉ ်- ၄၈၀၃၉ အမှတ် (မ/၁၇)၊ မ ုင််းဖမ လမ််း၊ 

နယ်ဖပမ(၂)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လ ားရိှိုားပမ ြုြို့   
 

248။  တ ေါ်သေ်ားသေ်ားန ယ် စဉ ်- ၄၆၉၃၂ အမှတ် (၄၅၆)၊ ဗ လု်ချ  န်(၅)လမ််း၊ 

(၃)ရပ်ကွက်၊     ပမိြုြို့သစ်(အတရ ှေ့ ိ င်ား)   
 

249။  တ ေါ်တအားတအားမ ေ် စဉ ်- ၄၂၉၃၂ သ စည်လမ််း၊ ဖ ါနပခံရပ်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့  

250။  တ ေါ်ညြိုညိြုဇင် စဉ ်- ၄၈၁၈၃ ဖမတတ လမ််း၊ ပမဝတီရပ်ကွက်၊ မ  ရွ ပမ ြုြို့  

 

Video Conferencing စနစ်ပြငဲ့် တရ ားလွှတ်တတ ်တရ ှေ့တေ အသိအမ တ်ပ ြု 

လက်မ တ်တ ားအ ်ပွွှဲတွင် ဖအ က်ပါအချက်မျ ်းနှင ်အညီ လ ကု်န ဖဆ ငရ် က်ရန် လ ုအပ်ပါ 

ဖ က င််း အသ ဖပ်းအဖ က င််း က ်းပါသည်။ 

1။ Video Conferencing စနစ်ဖြင  ် တရ ားလွှတ်တတ ်တ ှှေ့တန အသအိမှတ်ဖ ြု လက်မှတ် 

တ ားအ ်  ွဲ အခမ်ားအန ားသိို   တက်တရ က်မည ် တရ ားလွှတ်တတ ် တ ှ ှေ့တနမ  ားသည် ကိိုယ် ိိုင ်

Email Account မ  ားအသ ိုားဖ ြု၍ တလ  က်လွှ မ  ားကိို တ ား ိို  တလ  က်ထ ားရမည်။  
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2။ တလ  က်လွှ မ  ားအ ား က န ် ျူတ ဖြင စ် စီ၍ တလ  က်ထ ားသူလက်မှတ် တရားထိိုားက  PDF 

ဖြင ဖ် ြုလို ်၍ attach တ ွဲလ က် ကိိုယ် ိိုင ် Email Account မှတစ်ဆင  ်

Lawyerlicence@usc.gov.mm တ ား ိို  ရမည်။  

3။ အခမ်ားအန ားနငှ  ်တ်သက်သည ် အခ က်အလက်မ  ားအ ား Email မှတစ်ဆင  ်

တ ား ိို  သ  ားမည်ဖြစ် ါသဖြင  ် မိမိကိိုယ်တိိုင ် အမှနတ်ကယ ် အသ ိုားဖ ြုသည ် Email ကိိုသ  

တ ား ိို  ရနန်ငှ  ် ဖ ည်တထ ငစ်ိုတရ ားစီရငတ်ရားကကီားကက ်မှုရ ိုား၊ တ ှ ှေ့တနတ ှှေ့ရ ် ဌ နခ ွဲမှ တ ား ိို  သည ် 

အခ က်အလက်မ  ား လ ိုဖခ ြုမှု ှိတစရန ် သက်ဆိိုငရ်  တရ ားလွှတ်တတ ်တ ှ ှေ့တနမ  ားမ ှ

တ ဝနယ်ူရမည်။ 

4။ Video Conferencing စနစ်ဖြင  ် တရ ားလွှတ်တတ ်တ ှ ှေ့တန အသအိမှတ်ဖ ြု လက်မှတ် 

တ ားအ ်  ွဲ အခမ်ားအန ားသိို   တက်တရ က်နိိုငရ်နအ်တ က် Internet Access ရ ှပိ ီား Video 

Conferencing ခ ိတ်ဆက်အသ ိုားဖ ြုနိိုငမ်ည ် Device တစ်ခို ှိရမည်။ (ဥ မ  - Desktop 

& Web Camera၊ Laptop၊ Phone၊ Tablet) 

5။ မိမိအသ ိုားဖ ြုမည ် Device တ င ်Zoom Application အ ား ထည ်သ ငာ်း ထ ားရမည်။ 

6။ တလ  က်ထ ားသူမ  ားသည် အထက်တေ်ား တရ ှေ့တေအပြစ် စ ရင်ားတင်သ င်ား 

 ွဲဲ့ပ  ားသည်ဲ့ တေှေ့ရက်မ စ၍ စဉ်ဆက်မပ တ် သက်တမ်ား တိိုားဖမြှင ်ထ ားသည ် 

အထက်တနာ်းတ ှ ှေ့တန လိိုင်စင် မူရင်ားမ  ျား အ ားလ ိုားကိို ပ ညတ်ထ င်စ တရ ား 

လွှတ်တတ  ်ျြု ်၊ ပ ည်တထ ငစ် တရ ားစ ရင်တရားကက ားကက ်မှိုရ  ား၊ တရ ှေ့တေတရ ှေ့ရ ် 

  ေ  ွဲသိ ှေ့  လူကိ ယ်တိ င်ပြစ်တစ၊ ကိ ယ်စ ားလ ယ်ပြငဲ့်ပြစ်တစ၊ စ တိ က်မ ပြစ်တစ 

သတ်မှတ်သည ်ရက် မတိိုငမ်တီ င ် တ ား ိို  ရမည်။  

7။ တရ ားလွှတ်တတ ်တ ှှေ့တနမ  ားတက ငစီ်သိို   ဝငတ်ကကားတင က  ် ၁၀၀၀ဝိ/-၊ နစှ်စဥ်တကကားတင က  ် 

၅၀၀ဝိ/- နငှ  ် လွှတ်တတ ်တ ှှေ့တန တ ဆ ်ိ တခါငာ်း ၃၀၀၀ဝိ/-တန ် ဝယ်ယူရနတ်င ၊ စိုစိုတ ါငာ်း 

၄၅၀၀ဝိ/- က  ်တိို  ကိို  တရ ားလွှတ်တတ ်တ ှ ှေ့တန မ  ားတက ငစ်ီ၏ တင စ ရငာ်း/ တင လွှွဲစ ရငာ်း 

အတက င အ်မည်  BAR COUNCIL of MYANMAR @  KBZ  NPT-1 ၊  အတက င အ်မှတ် 

03412603402511301 သိို   သတ်မှတ်သည ်ရက် မတိိုငမ်ီတ င ် တင တ ားသ ငာ်းရမည်။ 

 

 

 တ ှှေ့တနတ ှ ှေ့ရ ်ဌ နခ ွဲ 

 ဖ ည်တထ ငစ်ိုတရ ားစရီငတ်ရားကကီားကက ်မှုရ ိုား 

 ဖ ည်တထ ငစ်ိုတရ ားလွှတ်တတ ်ခ ြု ် 

 

mailto:Lawyerlicence@usc.gov.mm
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သိ ှေ့ 

  ညွှေ်ကက ားတရားမ ြူား ျြု ် 

  ပ ညတ်ထ ငစ် တရ ားစ ရငတ်ရားကက ားကက ်မှိုရ  ား 

  ပ ညတ်ထ ငစ် တရ ားလွှတ်တတ ် ျြု ် 

  တေပ ည်တတ ် 

     ရက်စ ွဲ၊ ၂၀         န စ်၊                    လ                ရက် 

အတ က ငာ်းအရ ။ တရ ားလွှတ်တတ ်တရ ှေ့တေအပြစ် အသိအမ တ်ပ ြုလက်မ တ်တ ားအ ်  ွဲ 

Video Conferencing စနစ်ပေင ် က င််းပပပြုလုပ်မည ် အခမ်ားအေ ားသိိုှေ့ 

တက်တရ က် ခ င့််ပ ြု ါရေ် တလ  က်ထ ားပခငာ်း 

  COVID-19 ဖရ င်္ဂါက ကွယ်ထ န််းချြုပ်ကုသဖရ်းအတွက် ထ ကု လအတွင််း 

Video Conferencing စနစ်ပေင ် ကျင််းပပပြုလုပ်မည ် တရ ားလွှတ်တတ တ်ရ ှေ့တေအပြစ် 

အသိအမ တ်ပ ြု လက်မ တ်တ ားအ ်  ွဲ အ မ်ားအေ ားသိ ှေ့ တက်တရ က်  င်ဲ့ပ ြု ေါရေ် တင်ပ  

တလ  က်ထ ားအ ် ေါသည် -  

၁။  အမည်      ---------------------------------------- 

၂။ နိ င်င သ ားစိစစ်တရားကတ်ပ  ားအမ တ် ---------------------------------------- 

၃။  လိ ်စ အပ ည်ဲ့အစ  /ေုန််း/Email ---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

၄။  အဘအမည်    ---------------------------------------- 

၅။  တလ  က်ထ ားသူအသက်  ----------------------------------------     

( တမ ားသကကရ ဇ် )   ---------------------------------------- 

၆။  လူမျြိုား / ဘ သ    ---------------------------------------- 

၇။  နိ င်င သ ား    ---------------------------------------- 

၈။   ည အရည်အ ျငာ်း   ---------------------------------------- 

၉။  ယ  အလ  ်အကိ င်   ---------------------------------------- 

တလားစ ားစ  ပြင်ဲ့ 

 

 

      ( တလ  က်ထ ားသူအမည်၊ လက်မှတ်) 

 အထက်တေ်ားတရ ှေ့တေလိ င်စင်အမ တ် ( စဉ် -                 ) 


