
က ြေညာခ ျ ြေ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ အတွင််း ရ ှှေ့ရနအလုပ်သင်ကင််းလွတ်ခွင ်ဖြင ် အထက်တန််းရ ှှေ့ရန 

(မင်နီမှတ်ချက်) စာ င််းတငသွ်င််းခွင ်ဖပြုပါ န် ရလ ာက်ထာ်းသည ် တ ာ်းရ ်းဝန်ထမ််း (၃) ဦ်းနှင ် ဥပရေ 

အ ာ ှှိ (၃) ဦ်း၊ အထက်တန််းရ ှှေ့ရနအဖြစ် စာ င််းတင်သွင််းခွင ်ဖပြုပါ န် ရလ ာက်ထာ်း ာတွင ်ရလ ာက်လ ာ 

ဖပည ်စ ုသူ (၁၆၆) ဦ်း၊ စုစရုပါင််း (၁၇၂) ဦ်းတှိုို့သည် ဖပည်ရထာငစ်ုတ ာ်းစီ ငရ် ်းကကီ်းကကပ်မှုရ ်ုး၊ ရ ှှေ့ရနရ ှှေ့ ပ် 

နှင  ်စစ်ရ ်းရ ်းဌာနခွွဲ၏ အမှုလက်ခ ဌာန (Intake Counter) တွင် က ြေညာ သ ည ်က ေ့မှစ ၍ (၂)လ အတွင််း 

အထက်တန််းရ  ှေ့ရေလှိုင်စင် လာရ ာက်ထုတ်ယူနှိုင်ရကကာင််း ရကကညာအပ်ပါသည်။  

မှတ်ခ ျြေ်- အထက်တန််းရ ှှေ့ရနလှိုင်စငမ်ျာ်းအာ်း လူြေ ို ယ်တ ို င် သှိုို့မဟုတ် ြေ ို ယ်စာ်းလှယ် ဖြင ် 

လာရ ာက်ထတု်ယူနှိုင်သည်။ 

 န်ကုန်/မနတရလ်းမမှိြုှေ့နယ်မျာ်း ှှိ လူမျာ်းသည် အက  ွက ွ ြေ ိုယ်စ ာ်းလှ ယ်စာ (GP/SP) 

သှိုို့မဟုတ် တရ ာ်းရ ို်းြေျမ််းြေျ   ်လ ာ/ ြေတ  သစစာပ ြုလ ာ ဖြင ် လာရ ာက်ထုတ်ယူ မည် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

ကျန်မမှိြုှေ့နယ် ှှိ လူမျာ်းသည် ြေ ို ယ်စာ်းလှယ်ပ ြင ်  ိုတ်ယူ ရ ်  အတွက် တရာ်းရ ို်း 

ြေျမ််းြေျ   ် လ ာ/ ြေတ  သစစာပ ြုလ ာ ဖြင  ်လာရ ာက်ထတု်ယူ မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(က) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင််း အထက်တန််းရ ှှေ့ရနအဖြစ် စာ င််းတင်သွင််းခွင ်ဖပြု န် ရလ ာကထ်ာ်း ာ၌      

ဖပည ်စ ုသူမျာ်းစာ င််း 

 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

1။  ရေေါ်ရကခှိုင်ဇင် ဦ်းဖမင ်လွင် အခန််း-၁၀ (က)၊ မလ ကုန််းမီ်း ထာ်းဝန််း၊ 

မင်္ဂလာရတာင်ညွနို့်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

2။  ရေေါ်ရကဇင်နှိုင် ဦ်းဝင််းနှိုင် (၁၁၇) လမ််း၊ ၅၉ x  ၆၀ လမ််းကကာ်း၊ 

ဖပည်ကကီ်းတ ခွန်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

3။  ဦ်းရကာင််းထက်ရဇာ် ဦ်းကှိုကှိုရဇာ် ရအာင် န််းနယ်ရဖမ၊ မမှိြုှေ့သစ် (၂)၊ မှိတထီလာမမှိြုှေ့ 

 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

4။  ရေေါ်ခက်ယဉ်မှို်း ဦ်းရအာင်မှို်း (၃/၁၀၇)၊ ပမမတီ်း ပကွ်က်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

5။  ရေေါ်ခင် တန ဝင််းထှို

က် 

ဦ်းသန််းထှိုက် အမှတ် (၂၅)၊ ကာယ (၅) လမ််း၊ 

သင်္ဂန််းကျွန််းကကီ်းရကျ်း  ာအုပစ်ု၊ မင်္ဂလာေ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

6။  ဦ်းခှိုင်မင််းစှို်း ဦ်းညွနိ်ု့ဝင််း အရန ် ထာ ပကွ်က်၊ တပ်ကုန််းမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

7။  ရေေါ်ခင်မမီီရဇာ် ဦ်းရဇာ်ရန ် နတ်ကကီ်းကုန််း ပ်ကွက်၊ မှိ်ုးညင်ှ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

8။  ရေေါ်ခင်မငှိမ််းချမ််း ဦ်းရကျာ်ဝင််း ဟန်ဖမင ်မှိ ု်ရကျ်း  ာ၊ ရကျာက် ည်မမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း   

9။  ရေေါ်ခင်ဇာဝင််းဖပည ် ဦ်းဖမင ်နှိုင် ရညာင်ကွွဲ ပ်ကွက်၊ ဥယျာဉ်ခခ ရဖမ ပ်၊ 

ရအာင်ရဖမသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

10။  ဦ်းခနို့်လင််းစှို်း ဦ်းသန််းဖမင ်   ာမရကျ်း  ာ၊ နနွင််းရတာအုပစ်ု၊ 

ရကာလင််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

11။  ဦ်းခနို့်ရဇာ်ရဇာ် ဦ်းချစ်ရငွ အမှတ် (၆၉၅)၊ ရမတတာလမ််း၊ (၁၂)  ပ်ကွက်၊ 

ရတာင်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

12။  ဦ်းချစ်ပှိုင်ထူ်း ဦ်းရအာင်တင် အှိမအ်မှတ်-၂၈၅၊ နယ်ရဖမ (၆)၊ မမှိြုှေ့ဦ်း ပ်ကွက်၊ 

 ပရ်စာက်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

13။  ဦ်းချစ်မင််း ဦ်းရငွရ ာ ရပရတာရကျ်း  ာ၊ တွဲဖမင ်အုပစ်ု၊ တပ်ကုန််းမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

14။  ဦ်းချမ််းမငှိမ််း ဦ်းကကညသ်ှိန််း ရညာင်ပင်သာရကျ်း  ာ၊ ကန်ကကီ်းရထာင ်မမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

15။  ရေေါ်ချ ှိြုသက်ရဝ ဦ်းရဝချာ အခန််း (၃၀၁)၊ တှိက်ု (၂၇)၊ (၁၁) လမ််း ီ၊ 

ယုဇနဥယျာဉ်မမှိြုှေ့ရတာ်၊ေင်္ ုမ   ှေ့သစ်( ှိပက်မ််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

16။  ရေေါ်ဖခ ်း ညမ်ွန်သှိမ ် ဦ်းသက်ရန င် အမှတ် - ၁၁/၈၀ (B)၊ ရ ာဓှိရညာင်ပင်လမ််း၊ 

ရြာ ကန်၊ အင််းစှိန်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

17။  ဦ်းခွန်သူ  ဦ်းရဇာ်ရန င််း မ-၁၀၅၊ ပတတဖမာ်းလမ််း၊ ရ ရအ်းကွင််း ပကွ်က်၊ 

နယ်ရဖမ (၁၃)၊ ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

18။  ရေေါ်င်္ျာရအာန ် ဦ်းအင်ေွတရ်အာင် ဧ ာ (၅၆) ၊  မာ်းဝင််း၊ ဧ ာ ပကွ်က်၊ 

ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

19။  ဦ်းမငှိမ််းထက်ရအာင် ဦ်းဝင််းချ ှိြု ပညာလမ််း၊ ရကျာင််းရတာင် ပ်၊ ရမာ်လှိုက်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

20။  ရေေါ်စုဖမတ်နှို်းမင််း ဦ်းရကျာ်မျ ှိြု်းမင််း အှိမအ်မှတ်-၁၀၂၊  ှိလု်ချြုပ်ရအာင် န််းလမ််း၊ 

မမှိြုငသ်ာယာ ပကွ်က်၊ ရမာ်လမမှိြုင်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

21။  ရေေါ်စုစုဇင် ဦ်းခင်သှိန််း အကွက် (၈၄၀)၊ (၄၂) လမ််း၊ (၇၈ လမ််း)၊ 

မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

22။  ရေေါ်စုဖမတ်စ  ဦ်းရကျာ်ပရုယ အမှတ် - ၃၃၇(ခ)၊  ှိလု်ရအာင်ရကျာ်လမ််း၊  

(၈)  ပကွ်က်၊ ရ ွှေဖပည်သာမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

23။  ရေေါ်စှို်းသီ ှိရဇာ် ဦ်းမင််းဟန် ၁၇/၂၅၊ အင််းဝလမ််း၊ ရ ွှေရပါက်က မမှိြုှေ့သစ်၊ 

ရဖမာက်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

24။  ဦ်းစှို်းဝင််း ဦ်းချစ်  အမှတ် (၁၁၆၉)၊ မင််း ွဲရကျာ်စွာလမ််း၊              

(၆)  ပကွ်က်၊ ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(အရ ှှေ့ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

25။  ဦ်းစှိုင််းမှိ်ုးဟှိန််းထွန််း ဦ်းစှိုင််းကမ ရ်ပေါ်ခမ််း အှိမအ်မှတ် (၁၀၁)၊ ရပါက်တင်မ ပ်ကွက်၊ 

နမ ခ်မ််းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

26။  ဦ်းစှိုင််းဝင််းကှိုထွန််း ဦ်းမျ ှိြု်းတင ် (၅၄) လမ််း၊ ၁၀၅ x ၁၀၆ လမ််းကကာ်း၊ 

ရအာင်ပင်လယ် ပ်ကွက်၊ ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

27။  ဦ်းစှိုင််းရန ်မှိှုင််းရလာဝ် ဦ်းစှိုင််းရ ွှေထွန််း ၂၁ (ခ)၊ နယ်ရဖမ (၈)၊ သီ ှိ တန လမ််း၊ 

ရ ရအ်းကွင််း ပ၊် ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

28။  ရေေါ် ု ည်နနဒ ထွန််း ဦ်းရအာင်သှိန််းထွန််း ရဇယျဝတီ (၁) လမ််း၊ မမှိြုှေ့မ ပကွ်က်၊ 

လှည််းကူ်းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

29။  ရေေါ် ုပွင ်စ  ဦ်းသှိန််းဝင််း အမှတ် (၃၀၁)၊ ရှို်းမ ှိပ်သာ၊ မမှိြုှေ့မ ပ်ကွက်၊ 

ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

30။  ရေေါ်ရ ွရ ွရအာင် ဦ်းချစ်ရ ွ ရကျာ်ရဇယျာ (၁)  ပကွ်က်၊ ရကာလင််းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

31။  ရေေါ်ဇူဇင်ဝင််းလှိှုင် ဦ်းဝင််းလှိှုင် အခန််း (၀၀၈/၁၀၈)၊ တှိုက် (၄)၊ 

မင်္ဂလာ င်မင််းအှိမ ်ာ၊ အလ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

32။  ဦ်းရဇာ်ရဇာ်ထက် ဦ်းဖမင ်သှိန််း  ကန-၄၇၀၊ ရ ွှေကျ်ီးန ်း ပ်ကွက်၊  န််းရမာ်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

33။  ဦ်းရဇာ်လင််းဦ်း ဦ်းရဇာ်ဝင််း အမှတ် (၂၁/ခ)၊ ရခမာလမ််း၊ ကက ခင််းစု ပ်ကွက်၊ 

မင်္ဂလာေ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

34။  ရေေါ်ဇင်သီသီထွန််း ဦ်းသန််းထွန််း အှိမအ်မှတ် (၂၃)၊ ရအ်းသာယာ (၂) လမ််း၊ 

လှိှုင် ပ်ကွက်၊ ရမာ်လမမှိြုငမ်မှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

35။  ဦ်းဇွွဲဇာနည ် ဦ်းချ ှိြုလွင် အမှတ်-၁/၁၁၄၊ ကန်ပတ်လမ််း၊ (၁)  ပကွ်က်၊ 

ထီ်းလှိှုင်၊ ရတာင်ငူမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

36။  ရေေါ်တင်တင်ရဝ ဦ်းထွန််းရဝ အမှတ် (ယ/၁၇၁)၊ ရဝပုလလလမ််း၊ အပှိင်ု (၇)၊ 

(၂၀)  ပကွ်က်၊ လှိှုင်သာယာမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

37။  ဦ်းတင်ဇာလီဝင််းထွန််း ဦ်းတင်ဝင််းထွန််း အမှတ် (၄)၊ ရကျာင််းလမ််း၊ 

 မင်္ဂလာရတာင်ညွနို့်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

38။  ရေေါ်တင်နွယ်နွယပ်ှို ဦ်းစ ဖမင ် ရချာင််းဝ  ာ၊ သစ် ှိမ ်ကုန််းအုပစ်ု၊ 

ရကျာင််းကုန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

39။  ရေေါ်ထု ှိုင််းနန် ဦ်းတန်င်္ွန််း ရ ွှေစင်လမ််းသွယ်၊ နယ်ရဖမ(၆)၊  ပကွ်က်(၇)၊ 

လာ်းရှိှု်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

40။  ဦ်းထက်ဖမတ်နှိုင် ဦ်းဝင််းနှိုင် (၆၉) လမ််း၊ ၃၆ X ၃၇ လမ််းကကာ်း၊ 

ရအာင်ချမ််းရအ်း ပ၊် မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

41။  ဦ်းထက်မြှိြု်းဝင််း ဦ်းသန််းဝင််း အမှတ် - ၂/၁၀၊ ရမာ ဝတီလမ််း၊ (၁၅၆)  ပကွ်က်၊ 

ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(အရ ှှေ့ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

42။  ရေေါ်ထက်ထက်ထွန််း ဦ်းခင်ရမာင်ရထွ်း အကွက် (စစ-၆)၊ ၃၄-ခ၊ ၁၀၅ x ၁၀၆ ကကာ်း၊  

(၅၄) စီလမ််း၊ ရအာင်ပင်လယ် ပ်ကွက်၊ 

ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

43။  ရေေါ်ထက်နှင််းမှို်း ဦ်းဟာ ီ ာမန် မ/၈၅၊ A-3၊ သဇင်လမ််း၊ ရတာင်ပှိုင််း၊ 

ရကျာင််းကကီ်းစု ပ၊် ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

44။  ဦ်းထက်ဖမတ်ရကာင််း ဦ်းလှမင််းနှိုင် အမှတ် (၉၉၃)၊ ဦ်းတင်ရအ်းလမ််း၊ (၄၅)  ပကွ်က်၊ 

ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(ရဖမာက်ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

45။  ရေေါ်ထှိပ်တင်ထာ်း ဦ်းဝင််းရ ွ အမှတ် (၂/၁၀)၊ (၁၀)  ပ်ကွက်၊ 

မင််း ွဲရကျာ်စွာလမ််း၊ လပွတတာမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

46။  ဦ်းထွန််းလင််းရကျာ် ဦ်းရကျာ်ဝင််း အမှတ် (ပက-၃၂၁)၊ ရပါက်ကုန််း ပ်ကွက်၊ 

 န််းရမာ်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

47။  ရေေါ်ရေဝီရကျာ်ဇင် ဦ်းရကျာ်ဇင်ချစ ် ပ-၆/ ၁၀၅၊ (၄၃) လမ််း၊ ၆၀ x ၆၁ ကကာ်း၊ 

မဟာမမှိြုင(်၂) ၊ မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

48။  ရေေါ်နနဒ ဝတ ်ည ် ဦ်းရမာင်ရမာင်ရအ်း အခန််း (၃) ရဖမညီထပ်၊ နဝ တ်တှိုက် (၈)၊ 

မဟာကန်ရတာ်ကကီ်း အရ ှှေ့ဖခမ််း၊ သ လ က်ရမှာ် 

ရတာင် ပ်ကွက်၊ ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

49။  ရေေါ်နီလာစှိန် ဦ်းရသာင််းစှိန် မ-၆၉၊ ၄ လ ာ၊ စမ််းရချာင််းလမ််းနှင ် 

အရ ှှေ့ကုန််းလမ််း၊ စမ််းရချာင််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

50။  ရေေါ်နီနီခင် ဦ်းသန််းခင် ၅၄/၁၊ ပုသှိမလ်မ််း၊ စမ််းရချာင််းမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

51။  ရေေါ်နှင််းသဇင်ရအာင် ဦ်းရဇာ်မျ ှိြု်းဦ်း (၃၈) လမ််း၊ ၆၉ x ၇၀ လမ််းကကာ်း၊  

မဟာမမှိြုငအ်ပှိင်ု်း(၁)၊ မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ်  

ရှို်းရှို်း 
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

52။  ရေေါ်နှင််းဝတ ်ည် ဦ်းသန််းထွန််း အမှတ် (၄)၊ ရအာင်တ ခွနလ်မ််း၊ ဝါ ှို ပ်ကွက်၊ 

ရေါပ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

53။  ရေေါ်ရန ်နှင််းနုနုရထွ်း ဦ်းကှိုကှိုဦ်း (၄)  ပကွ်က်၊ သ ရတာင်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

54။  ရေေါ်ရန ်ရအ်းမမရမာ် ဦ်းရစာလယ်မူ်း အမှတ် (၃မ-၉)၊ ၂၁၂ တပ်ဝန််းအတွင််း၊ 

အရန က်မမှိြုှေ့ပတ်လမ််း၊ ရကျာင််းကကီ်းစု ပကွ်က်၊ 

ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

55။  ရေေါ်နှိုင်နှိုင်ရမာ် ဦ်းသန််းလှ    - ၃/၆၊ (၅၇) လမ််း၊ က သာယာမမှိြုှေ့သစ်၊ 

ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

56။  ဦ်းနှိုင်လင််းရအာင် ဦ်းစှို်းနှိုင်(ခ) 

ဦ်း ှိုစှို်းနှိုင် 

အမှတ် (၇) လမ််း၊ ဖပည်သာယာ၊ ရပျာ် ွယ်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

57။  ရေေါ်နှိှုင််းထက်ထက်လှိှုင် ဦ်းစ ထွန််း ၂၁/၂၃ (စ)ီပထမထပ်၊ 

 ှိလု်တရထာင်လမ််းသွယ်(၃) လမ််း၊ အမှတ် (၄) 

 ပကွ်က်၊  ှိလု်တရထာင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

58။  ရေေါ်နန် ှိန ် ဦ်းတူ်း ှိန် အမှတ် (၁၆)၊  ု ာ်းလမ််း၊ နယ်ရဖမ (၆)၊  

 ပကွ်က် (၁)၊ လာ်းရှိှု်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

59။  ရေေါ်နန််းရမာက်ကွန်ဈွဲန် ဦ်းစှိုင််းစှိန်ရအ်း အမှတ် (၂၅၂)၊ ရကျာက်တလ ု်းလမ််း၊ 

ကန်ရ ှှေ့ ပကွ်က်၊ ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

60။  ရေေါ်နန််းယဉ်ခမ််း ဦ်းစှိုင််းခမ််းမှိုင််း အခန််း - ၁၁၈၊ Royal Thukha ConDo၊ 

ဓမမသုခရကျာင််းလမ််း၊ (၁၃)  ပကွ်က်၊ လှိှုင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

61။  ရေေါ်နန််းနွ ခမ််းဦ်း ဦ်းသစ် န််း အမှတ် (၁၆)၊ နယ်ရဖမ (၁၃)၊ ကစဆပနေီလမ််း၊ 

အရ ှှေ့ပင်စင်၊ ရကျာင််းကကီ်းစု ပ၊် ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

62။  ရေေါ်နန််းမှိုဟွမ် ဦ်းစှိုင််းရမာငရ်မာင်ဖမင  ် ရအာင် န််းလမ််း၊ (၈)  ပ်ကွက်၊ ဖြ ်း ပ၊်  

နယ်ရဖမ-၉၊ ရကျာက်မွဲမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

63။  ရေေါ်နွယ်နီလှိှုင် ဦ်းဖမတ်မင််းရအာင် အမှတ် (၁၂/၅၂၇)၊ ယုဇန ပ်ကွက်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

64။  ရေေါ်ပငူ်္ျာ်း ဦ်းကစစန ်း ဟာေူ်း (၃/၁၀၇)၊ ပမမတီ်း ပကွ်က်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

65။  ဦ်းပှိင်ုစှို်းထက် ဦ်း န််း ှှိန် အမှတ် (၂၉)၊ ရဇယျာသီ ှိလမ််း၊ ကမာ  တ ် 

(၁)  ပကွ်က်၊ လှည််းတန််း၊ ကမာ  တမ်မှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

66။  ရေေါ်ဖပည ်ဖပည ်ရအာင် ဦ်း န်မျ ှိြု်းရအာင် အမှတ် (၉၀၀)၊ (၁)  ပ်ကွက်၊ (၂) လမ််း၊ 

မ မ််းကုန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

67။  ရေေါ်ဖပည ်ရသာ်တာနှိုင် ဦ်းနှိုင်နှိုင်ဝမ််း  -၁၀ (၉၂)၊ ဓမမာရ ုလမ််း၊ ၇၀ x ၇၁၊ ခှိုင်ရ ွှေဝါ 

နှင ်ရင်္ေါ်သဇင်ကကာ်း၊ ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

68။  ရေေါ်ဖပည ်ဖပည ်မြှိြု်း ဦ်းရပေါ်ကာ အှိမအ်မှတ် (၅၆)၊ ရညာင်ပင်ကကီ်းစုရကျ်း  ာ၊ 

ပု ဗသီ ှိမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

69။  ဦ်းဖပည ်မြှိြု်းရအာင် ဦ်းညွနိ်ု့ရအာင် ရနဖပည်ရတာ်စညပ်င်အှိမ ်ာ၊ ပု ဗသီ ှိမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

70။  ဦ်းြှိ်ုးလဖပည ် ဦ်းညှိြု နယ်ရဖမ (၅)၊ ကျရီတာ်ကုန််း ပကွ်က်၊ မှိတထီလာမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

71။  ရေေါ်ဖြ ဖြ နှင််းနှင််းခှိုင် ဦ်းရအာင်ပှို ဇီ်းအှို  ာ၊ ရဖမသင််းတွင််းရကျ်း  ာအုပစ်ု၊ 

ရညာင်ဦ်းမမှိြုှေ့နယ် 

မင်နီ 

72။  ရေေါ်ဖြ လွဲ နွယ် ဦ်းရ ွနွယ် အမှတ် (၄၀/ ီ)၊ ဖပည်လမ််း၊ (၆) မှိင်ုခွွဲ၊ 

(၁၁)  ပကွ်က်၊ လှိှုင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

73။  ရေေါ်  ဏီပှို ဦ်းပါပှို အမှတ် - ၂၉/၃၁၊ (၅၆) လမ််း၊ (၇)  ပကွ်က်၊ 

ရ ာှ်ြခီခ လ ု်းချင််းအှိမ် ာ၊ လှိှုင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

74။  ဦ်း ှို ှိုဝင််း ဦ်းဝင််း ှိလု် အမှတ် (၆၇)၊ ရအာင်မင်္ဂလာလမ််း၊ 

တ တာ်းကကီ်း ပကွ်က်၊ ရဖမာက်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

75။  ရေေါ်မဉ္ဇ ကှိုနှိုင် ဦ်း န်နှိုင်ရအ်း (၃၈) လမ််း၊ ၆၉ x ၇၀ လမ််းကကာ်း၊ 

မဟာမမှိြုင ်(၁)  ပ်ကွက်၊ မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

76။  ရေေါ်ရမဖမတ်စှို်း ဦ်းစှို်းလွင် အှိမအ်မှတ် (၇/၁၈၅) ၊ ပင်လ ုလမ််း၊ 

ရဖမာက်ကုန််း ပ၊် ရကျာက်မွဲမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

77။  ရေေါ်ရမသက်နှင််း ဦ်းရအာင်ရမာ် အမှတ် (၅၁၆)၊ ေုတှိယထပ်၊ ဥယျာဉ်လမ််း၊ 

  ာစ  ပကွ်က်၊  ဟန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

78။  ရေေါ်ရမဇင်ဝင််း ဦ်းဝင််းရဇာ် ရဈ်းရ ု ှိုလ်တွဲ ပ်ကွက်၊ ရကာလင််းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

79။  ဦ်းမင််းခနို့်ကှိုကှို ဦ်းစှို်းထွန််း ၅၈ x ၅၉ လမ််း၊ ခှိုင်ရ ွှေဝါလမ််း၊ အ.လ.က (ခွွဲ-၂၁)၊ 

ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

80။  ဦ်းရမာင်ရမာင်စှို်း ဦ်းရဝလူရအာင် အမှတ် (၁၉၇)၊ ကမ််းန ်းလမ််း၊  

ဖမစ်န ်းတန််း ပ်ကွက်၊ ရကျာက်ဖြ မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

81။  ရေေါ်မန််းခန််းေှိမ် ဦ်းလင်တင်ထန် အမှတ် (၂၁)၊ လမ််း (၉၀) ၊ ကန်ရတာ်ကရလ်း 

(အရန က်)၊ မင်္ဂလာရတာင်ညွနို့်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

82။  ရေေါ်မာန်စှိမ််း ဦ်း ှှိန််းမာန် အှိမအ်မှတ် (၁၂၈)၊ အကွက် (၇၀၆)၊ (၇၅) လမ််း၊ 

၃၂ x ၃၃ လမ််းကကာ်း၊ ရမာ င်္ီဝါ ပ်ကွက်၊ 

ချမ််းရအ်းသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

83။  ဦ်းဖမတ်စှို်းဦ်း ဦ်းခင်ရမာင်လွင် ရကကာင်လ ာ  ာ၊ ငယ်တှို်းရကျ်း  ာအုပစ်ု၊ 

အမ ပူ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

84။  ဦ်းဖမတ်မင််း င ် ဦ်းဖမင ်ရကျာ် ဥမမာေနတီ (၁၂) လမ််း၊ အမှတ် (၁၄)  ပကွ်က်၊ 

ပုသှိမမ်မှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

85။  ရေေါ်မနွ်မနွ်ဖမင ်ရအာင် ဦ်းဖမင ်ရအာင် လှိုင််း - ၇၂/၅၊ မလ ကုန််းမီ်း ထာ်းဝင််း၊ 

မင်္ဂလာရတာင်ညွနို့်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

86။  ရေေါ်မ ှ်းရကသာ ဦ်းစှိန်ဖမင ် အမှတ် - ၂၆၈/ခ၊ က  ရကာ် (၂) လမ််း၊ 

မမှိြုှေ့သစ် (င်္)  ပကွ်က်၊ အင််းစှိန်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

87။  ရေေါ်ယမင််းဖြ သနို့် ဦ်းသာမှိ်ုးညှိြု ရင်္ွ်းရချာင််းရကျ်း  ာ၊ သစ်ရတာရှို်းရကျ်း  ာအုပစ်ု၊ 

သာယာဝတမီမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

88။  ရေေါ်ယမ ုစှို်းရငွ ဦ်းစစှို်းရငွ  နဓြုလလမ််း၊ အမှတ် (၃)  ပ်ကွက်၊ ဖမဝတီမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

89။  ရေေါ်ယမင််းသနတ ခှိုင် ဦ်းသာရအ်း အမှတ် (၁၂)  ပ်ကွက်၊ မလှိှုင်မမှိြုှေ့ မင်နီ 

 

90။  ရေေါ်ယဉ်ဖမတ်စှို်း ဦ်းဖမင ်စှို်း ရလှာ်ကာ်းရကျ်း  ာ၊ ရ ွှေဖပညသ်ာမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

91။  ရေေါ်ယဉ်ရမထူ်း ဦ်းဖမင ်သူ အမှတ် (၃၁၅)၊ သှိင်္ီလမ််း၊ (၂၄)  ပကွ်က်၊ 

ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(ရတာင်ပှိင်ု်း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

92။  ရေေါ်ယဉ်မင််း ဦ်းသန််းရကျာ်ရဌ်း အမှတ် (၁)၊ ရအာင်ရဖမ (၂) လမ််း၊ မင််း ူ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

93။  ဦ်းယဉ်ရမာင်ရအ်း ဦ်းချစ်အုန််း သာယာကုန််းရကျ်း  ာအရန က်စု၊  

 ပကွ်က်ကကီ်း (၇)၊ ဖပင်ဦ်းလွင်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

94။  ရေေါ်ရ  ်းရ  ်းလင််း ဦ်းသန််းရအာင် မမှိြုှေ့သစ် (၁)  ပ၊် ရ ွှေဝန််းသီတာ ပကွ်က်၊ 

ဝန််းသှိုမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

95။  ရေေါ်ရ ွှေယမ ုြူ်း ဦ်းတင်ဝင််း ၃၁/၀၀၂၊ ယုဇနလမ််း၊ ရအ်း ှိပ်မနွ် (၅)  ပကွ်က်၊ 

လှိှုင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

96။  ရေေါ်ရ ွှေစင်မှို်းဖမင ် ဦ်းမှိ်ုးဖမင ် အကွက် (၁၁)၊ ရေါန ွာ်း ပ်ကွက်၊ 

ရအာင်ရဖမသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

97။  ရေေါ်ရ ွှေစင် တန  ဦ်းရအာင်လှိှုင်တင် အမှတ် (၆၆၈)၊ ဧ ာ (၁၂) လမ််း၊ (ည)  ပကွ်က်၊ 

ရဖမာက်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

98။  ဦ်း ွဲထွဋ ် ဦ်းတင်ရငွ အမှတ် (၁၂၂)၊ ၄ လ ာ၊  ှိလု်  ွဲလမ််း၊ လသာမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

99။  ဦ်း ွဲထက်လင််း ဦ်းစ လင််း အမှတ် (၃၆၃) ၊ ရအာင်မင်္ဂလာ (၁) လမ််း၊  

(၁၇)  ပကွ်က်၊ ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(ရတာင်ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

100။  ဦ်း ှင််းခနို့ ် ဦ်းရအာင်ဝင််း အမှတ် (၂၄/၄၇)၊ ၁၁-A လမ််း၊  

၇၇ x ၇၈လမ််းကကာ်း၊ အမ ဌာနီ အရ ှှေ့ ပကွ်က်၊ 

ထာ်းဝယ် ပ်၊ ရအာင်ရဖမသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

101။  ရေေါ် ည်မနွ်မြှိြု်း 

 

ဦ်းရကျာ်ထူ်း 

 

ကျာ်းရချာင ် ာ၊ သကကယ်ဖပင်ရကျ်း  ာအုပစ်ု၊ 

ဟသဂာတမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

102။  ရေေါ် ည်မနွ်ရကျာ် ဦ်းရကျာ်ရကျာ်လင််း ၅၈ x ၅၉ လမ််းကကာ်း၊ ဖမဉ္ဇ လမ််း၊ 

ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

103။  ဦ်း န်နှိုင်စှို်း ဦ်းဖမင ်စှို်း ရဖမကွက်အမှတ် (၃၁၃၁၉)၊ ငုရ ွှေဝါလမ််း၊ 

ဝဏဏေီပ ပ်ကွက်၊ ပု ဗသီ ှိမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

104။  ဦ်း ှှိန််းရဇာ် ဦ်းရ ွှေ  ရ ဖြ ရကျ်း  ာ-အရန က်စု၊ ပင််းတယမမှိြုှေ့နယ် 

 

ရှို်းရှို်း 

105။  ရေေါ်လြှိုင်နန်န မ် ှိုင််း ဦ်းလြှိုင်င်္ျာရန ် (၅၆၀)၊ င်္ျန်မှိုင်ရကာင််း ပ်ကွက်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

106။  ဦ်းလမင််းထွန််း ဦ်းဝင််းထွန််း သ က်ကုန််း ပကွ်က်၊  ီလူ်းမမှိြုှေ့ရကျ်း  ာ၊ 

မှိ်ုးညင်ှ်းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

107။  ရေေါ်လန်ဝမ်နန် မ် ဦ်းလန်ဝမ် င် အမှတ် (၃၈)၊  ပကွ်က်ကကီ်း (၁)၊ ကချင်စု၊ 

ဖပင်ဦ်းလွင်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

108။  ဦ်းလွင်မှို်း ဦ်းကျင်စှိနိ်ု့ (၃၂) လမ််း၊ ၈၆ x ၈၇ လမ််းကကာ်း၊ ကှို်းတာ ပ၊် 

ချမ််းရအ်းသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

109။  ဦ်းလွင်မှို်း ဦ်းရကျာ်တင ် ရ ွှေကျင်ရကျ်း  ာ၊ မရကွ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

110။  ဦ်းဝဏဏစှို်း ဦ်းစှို်းပှိုင် အမှတ် (၂၂၈)၊ ဦ်း သက်လမ််း၊ ဦ်းစ ရြ ပ်ကွက်၊ 

သင်္ဂန််းကျွန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

111။  ရေေါ်ဝါဝါဝင််း ဦ်းဖမင ်သှိန််း တမပဝတီသာမှိ်ုးရတာင်၊ ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

 

112။  ဦ်းဝင််းမင််းဦ်း ဦ်းသာရကျာ် ဖမနနဒ  ပ၊် စစ်ကွဲကကီ်း ပကွ်က်၊ ဝန််းသှိုမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

113။  ရေေါ်ဝတ် ညြ်ူ်း ဦ်းဖမင ်ြူ်း အမှတ် (၁၁)၊ ဖမင်ရတာ်သာလမ််း၊ 

(၃)  ပကွ်က်၊ သာရကတမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

114။  ဦ်းသီဟနှိုင် ဦ်းဝင််း င ် အမှတ် (၁/၈၅)၊ ပမမတီ်း ပ်ကွက်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

115။  ရေေါ်သီတာစှို်း ဦ်းရဇာ်ဝင််း ၃၁ x ၃၂၊ ၇၆ x ၇၇ လမ််းကကာ်း၊ 

ချမ််းရအ်းသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

116။  ဦ်းသီဟရကျာ်ဇင် ဦ်းဝင််း ှှိန် လမ - ၁၄၊ ရမာင််းတန််း ပ၊် ရလ်းစု ပကွ်က် 

အမ ပူ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

117။  ရေေါ်သီ ှိနှင််းကှိုကှို ဦ်းခင်ရမာင်ဦ်း ၇၃ လမ််း၊ ၃၆ x ၃၇ လမ််းကကာ်း၊ 

မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

118။  ရေေါ်သီ ှိသူ ဦ်းသန််းနှိုင်ဦ်း အင််းဝင် (၁၁) လမ််း၊ နန််းရတာ် ာ ပကွ်က်၊ 

ပွဲခူ်းမမှိြုှေ့ 

မင်နီ 

 

119။  ရေေါ်သီ ှိရအာင် ဦ်းသက်ရအာင်  ပကွ်က် (၂)၊ စဉ ်ကူ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

120။  ဦ်းသူ ရအာင် ဦ်းသှိန််းတန်  ှိလု်မင််းရ ာင်လမ််း၊ မင််းသီ ှိ (၁)၊ မမှိြုှေ့မ ပ်ကွက်၊ 

ကက ခင််းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

121။  ဦ်းသူ  ွဲစှိ်ုး ဦ်းစှို်းတင ် အမှတ် (၅၀၁၃)၊ တင ်ကာ်းတပ် င််း၊ မရကွ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

122။  ဦ်းသူ ှိန်ဝင််းထက် ဦ်း ှိုဝင််း အမှတ် (၂၇၁)၊ ရဖခလျင်တပ် င််း၊  

အမှတ် (၁၅)  ပကွ်က်၊ ပုသှိမမ်မှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

123။  ဦ်းရသာ်ဇင်ထက် ဦ်းရအ်းရသာင််း တကုန််းကကီ်းရကျ်း  ာ၊ ကန်ကကီ်းရထာင ်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

124။  ရေေါ်သက်ထာ်းဇင် ဦ်းဝင််းခှိုင်  ု င ်ရန င် ပ်ကွက်၊ တပ်ကုန််းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

 

125။  ရေေါ်သက်မာလွင် ဦ်းဖမလွင် ၇၂ ( ီ)လမ််း၊ ၁၁၂ x ၁၁၃ လမ််းကကာ်း၊ 

ဖပည်ကကီ်းတ ခွန်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

126။  ဦ်းသက်ပှိုင်ဦ်း ဦ်းစှို်းဖမင ် မကျ်ီးပင်အုပစ်ု၊ ရညာင်ပင်သာရကျ်း  ာ၊ 

တပ်ကုန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

127။  ဦ်းသက်ထူ်းဇင် ဦ်းရအ်းချ ှိြု အမှတ် (၂)၊ ကွင််းရကျာင််း (၁) လမ််း၊ 

 င်မင််း ပ်ကွက်၊ အလ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

128။  ဦ်းသနိ်ု့ဇင်ဦ်း ဦ်းရသာင််း အမှတ် (၆၄/၁၄၄)၊ ရနလလမ််း၊ ရအ်းသာယာမမှိြုှေ့၊ 

ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

129။  ဦ်းသနိ်ု့ထွဋ်ညွနို့် ဦ်းရဌ်းဝင််း တှိက်ု K - 6 ၊ (၃၅) လမ််း၊ ၇၀ x ၇၁ ကကာ်း၊ 

မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

130။  ဦ်းသနိ်ု့ဇင် ဦ်း န််းဖမင ်ဦ်း အမှတ် (၂၆၅)၊ ရတာင်ငူလမ််း၊   

ရ ွှေရပါကက် မမှိြုှေ့သစ်၊ ရဖမာက်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

131။  ရေေါ်သန််းသန််းရအ်း ဦ်းသက်လွင်(ခ)ဦ်းမာ

မတ် ှ စ ်

ဖပည်ရတာ်သာ၊ ရဈ်းအရန က်လမ််း၊ ပွဲနယွ်ကုန််း၊  

ရကျာက်တ ခါ်းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

132။  ဦ်းသှိန််းထွန််းရကျာ် ဦ်းသှိန််းမင််း B-4၊ အခန််း (၁၀၃)၊ ပှိရတာက်လမ််း၊       ရှုခင််းသာ 

အ င ်ဖမင ်အှိမ် ာ၊ သာရကတမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

133။  ဦ်းသှိန််းရဇာ်ထွန််း ဦ်းဖမတ်ရအာင် အမှတ် (၁၁၂)၊ သုတ (၄) လမ််း၊ (၄)  ပကွ်က်၊ 

ရတာင်ဥကကလာပမမှိြုှေ့နယ် 

 

ရှို်းရှို်း 



13 

 

 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

134။  ဦ်းသှိန််းမင််းထှိုက် ဦ်းဖမင ်ရ ွ အမှတ် (၄၅)၊ ရအာင်ရဇယျာလမ််း၊     

 ပကွ်က်ကကီ်း (၃)၊ ဖပင်ဦ်းလွင်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

135။  ရေေါ်သွယ်ဇင်ရအ်း ဦ်းရမာင်ဖမင ် အမှတ် (၄)၊  ွဲရ ာ်ရဈ်း (၂) လမ််း၊         

 ွဲရ ာ်ရဈ်း ပကွ်က်၊ ရမှာ် ီမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

136။  ရေေါ်သွယ်သွယ်စှို်း ဦ်းလွင်စှို်း အမှတ် (၉)၊ လှိမ်ပင်ရကျ်း  ာ၊ ပုသှိမက်ကီ်းမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

137။  ရေေါ်ဟန်နီရဇာ် ဦ်းလှရသာင််း အမှတ် (၈၂)၊ သ ရတာင်လမ််း၊ (၂၃)  ပကွ်က်၊ 

ရတာင်ငူမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

138။  ဦ်းဟန်ထွန််းရအာင် ဦ်းရစာနှိုင် အကွက် (၂၈၄)၊ ရ ု်းသာ ပ်ကွက်၊ 

မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

139။  ဦ်းဟှိန််းပှိင်ုဦ်း ဦ်းရအာင်ဖမင ်ဦ်း အမှတ် (၁၁)၊ (၃)  ပ်ကွက်၊ ကျွန််းရ ွှေဝါလမ််း၊ 

အင်္ဂပူမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

140။  ဦ်းဟှိန််းစှို်းထွန််း ဦ်းပှို ကုန််းတန််းရကျ်း  ာ၊ ပုသှိမက်ကီ်းမမှိြုှေ့နယ် ရှို်းရှို်း 

141။  ရေေါ်အှိအှိခှိုင် ဦ်းဝှိုင််းတင် အမှတ် (၆၆၃)၊  ု ာ်းကကီ်းလမ််း၊                  

အမှတ် (၈)  ပကွ်က်၊ မ မ််းကုန််းမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

142။  ရေေါ်အှိအှိမနွ် ဦ်းရမာင်ကကှိြုင် ၇/၁-၅၇၊ ရကျာက်စှိမ််းလမ််း၊ ပရေသာမမှိြုှေ့သစ်၊ 

ဖပင်ဦ်းလွင်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

143။  ရေေါ်အှိရ ွှေစင်ထူ်း ဦ်းတင်ရမာင်ထူ်း ရအ်းဖမကကညလ်င် ပ်ကွက်၊ ရကျာက် ည်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

144။  ရေေါ်အှိအှိမြှိြု်း ဦ်းရသာင််းရအ်း မသ-၄၇၊ နယ်ရဖမ (၃)၊ မမှိြုှေ့ဦ်းကွက်သစ်၊ ဟှိုပ ်ုးမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

145။  ရေေါ်အှိပငွ ်ဖြ  ဦ်းရကျာ်ထွဋ်ဦ်း ကန်သာ ပကွ်က်၊ မရကွ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

146။  ရေေါ်အှိ ုဖမတ် ဦ်းဝင််းသန််း ရအာင်မင်္ဂလာ (၅) လမ််း၊  န်ရအာင် (၁)  ပကွ်က်၊ 

ပျဉ််းမန ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

147။  ဦ်းအာကာဦ်း ဦ်းစှိန်ဦ်း အမှတ် (၁၀၁)၊ ၅ လ ာ၊ (၄၃) လမ််း၊              

အမှတ် (၈)  ပကွ်က်၊  ှိလု်တရထာင်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

148။  ဦ်းအာ်းရင်္ျ ဦ်းအာ်းြူ်းယာ အမှတ် (၆/၈၅)၊ စှိန်င်္ျ ေ် ု ာ်းရကျာင််းလမ််း၊ 

မကာဟှိုခမ််း ပ်ကွက်၊ တာချလီှိတ်မမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

149။  ရေေါ်ရအ်းစန််းဖမ ဦ်းသန််းထွန််း (MC-၁၅)၊ စီတာပူ ပ်ကွက်၊ ဖမစ်ကကီ်းန ်းမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

150။  ရေေါ်ရအ်းရအ်းရထွ်း ဦ်းမူချစီှိုက် အှိမအ်မှတ် (လ/လ၂၇၀)၊ အုန််းပင်ရ ထွက် 

 ပကွ်က်၊ လယ်ဦ်းအုပစ်ု၊ မှိ်ုးကုတမ်မှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

151။  ရေေါ်ရအ်းဖမဖမသင််း ဦ်းရအာင်ရကျာ်ခှိုင် အမှတ်- ၂၅ (က)၊ ဉာဏသုခလမ််း၊               

(၂/က)  ပကွ်က်၊ မင်္ဂလာေ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

152။  ရေေါ်ရအ်းချမ််းမှိ်ုး ဦ်းရအာင်မှို်း အခန််း (၃)၊ တှိက်ု (၂)၊ ပန််းဖမတ်ချယ ်ီတှိုက်တန််း၊ 

ဟှိုပ ု်းသွာ်းလမ််း၊ (၄) မှိင်ု၊ ကန်ကကီ်း ပကွ်က်၊  

ရတာင်ကကီ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

153။  ရေေါ်ရအ်းဖမတ်မွန် ဦ်းစန််းဖမင ် အမှတ် (၃၉၆)၊ သီ ှိ (၁) လမ််း၊ ဖမဝတီ ပ်ကွက်၊ 

ဟသဂာတမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

154။  ဦ်းရအ်းမင််းစှို်း ဦ်းချစ်ရမာင် (၆) လမ််း၊ (၁၅)  ပကွ်က်၊ ရတာင်ငူမမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

155။  ရေေါ်ရအ်းရအ်းရအာင် ဦ်းရအာင်သန််း အမှတ် (၁၂၂)၊ (၄) လ ာ၊  ှိလု်  ွဲလမ််း၊ 

လသာမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

156။  ရေေါ်အင်ကကင််းမာလာသင််း ဦ်းသန််းရအာင် အကွက် (၄၈၂)၊ တမပဝတီသာမှိ်ုး ပ်၊          

စစ်ကှိုင််း-မနတရလ်းလမ််း၊ ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

157။  ဦ်းရအာင်ဖမင ်ဖမတ်ဦ်း ဦ်းရအာင်ဉာဏ်ဦ်း အမှတ် (၁၀)၊ ရ ွှေနတ်ရတာင် ု ာ်းရ ှှေ့၊ 

ရင်္ွ်းကုန််း ပ၊် ရမာ်လမမှိြုငမ်မှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

158။  ဦ်းရအာင်ရဇာ်ရဇာ် ဦ်းလှိှုင် အမှတ် (၂)၊ ရ ွှေပန််းရ ု ပ်ကွက်၊ စကုမမှိြုှေ့၊ 

မင််း ူ်း(စကု)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

159။  ဦ်းရအာင်ကကည်မင််း ဦ်းရင်္ျာ်န ီ ခခ အမှတ် (ေ-၂၁၅၅)၊ ကလျာလမ််း၊ 

ေကခှိဏသီ ှိမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

160။  ဦ်းရအာင်ခှိုင်မမွဲ ဦ်းမျ ှိြု်းဖမင ် (၃၅) လမ််း၊ ၇၉ x ၈၀ လမ််းကကာ်း၊ 

မဟာရအာင်ရဖမမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

161။  ဦ်းရအာင်ရကျာ်စှို်း ဦ်းခင်ရမာင်ရထွ်း လွယ်ကှို်းရကျ်း  ာ၊ ရန င်ြွဲ  ာ၊  ပရ်စာက်မမှိြုှေ့ ရှို်းရှို်း 

162။  ဦ်းရအာင်သူဖမင ် ဦ်းစှို်းလွင် (၈၀) လမ််း၊ ၁၁ x ၁၂ လမ််းကကာ်း၊ ပွွဲစာ်းဝင််း  

 ပကွ်က်၊ ရဖမာက်ဖပင်၊ ရအာင်ရဖမသာစ မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

163။  ဦ်းရအာင်မှို်းဟှိန််း ဦ်းခင်ရမာင်ထွဋ် အမှတ် (၃)၊  တန သှိခဂလမ််းသွယ်၊ 

စမ််းကကီ်းဝ ပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာေ ုမမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 

164။  ဦ်းရအာင်သက်နှိုင် ဦ်းကူ်းမာ်း အမှတ် (၃၈၄-ခ)၊ ရအာင်မင်္ဂလာ (၃)လမ််း၊      

(၁၇)  ပကွ်က်၊ ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(ရတာင်ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

ရှို်းရှို်း 
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 စဉ ် အမ ည် အဘအမ ည် က ရ ် လ  ်စာ မင် ီ  

ရ ို်းရ ို်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

165။  ရေေါ်အှိမ ်ချစ်ြူ်းမွန် ဦ ှို်းလှ အမှတ် (၂၇၃)၊ ရအာင်ရမတတာ (B)၊ (၁၄) လမ််း၊ 

မရကွ်းမမှိြုှေ့ 

ရှို်းရှို်း 

166။  ရေေါ်ဥမမာ ဦ်းရအာင်သာရကျာ် အမှတ် - ၈၅၊ ယုဇနလမ််း၊ (၄၁)  ပကွ်က်၊ 

ေင်္ ုမမှိြုှေ့သစ်(ရဖမာက်ပှိုင််း)မမှိြုှေ့နယ် 

မင်နီ 

167။  ဦ်းရကျာ်စှို်းဝင််း ဦ်းစှိန်ရလ်းရမာင် အမှတ် (၂၄၂)၊ ရဇယျာရအာင်ရဖမလမ််း၊ 

ဟသဂာကုန််း ပ်ကွက်၊ ပဲခူ်းမမှိြုှေ့ 

မင်နီ 

168။  ရေေါ်သီ ှိရအာင် ဦ်းရအာင်ဖမင ်ဦ်း အခန််း (၁၀၂)၊ တှိက်ု-၂၇ ၊ ရအာင်ရဇယျအှိမ ်ာ၊ 

အင််းစှိန်မမှိြုှေ့နယ် 

မင်နီ 

169။  ဦ်းခှိုင်ရဇာ်ရအာင် ဦ်းရကျာ်ရအာင် ယ - ၃/၄၆၊ 71 C လမ််း၊ ၁၁၂ x ၁၁၃ ကကာ်း၊           

ဖပည်ကကီ်းတ ခွန်မမှိြုှေ့နယ် 

မင်နီ  

170။  ဦ်း ရ ွှေသန််း ဦ်းရ ွှေရအာင် အခန််း (၃၀၅)၊ တှိုက်-၁၀ ၊ မမ - ၁၆ 

ဖမ ည်နနဒ အှိမ် ာ၊ ဖမ ည်နနဒ  ပကွ်က်၊ 

ချမ််းဖမသာစည်မမှိြုှေ့နယ် 

မင်နီ 

171။  ဦ်း ျက်ချန် ဦ်းဟီဟာ်း အခန််း (၂၄)၊ တှိုက်-၁၂၇၊ ခရ အှိမ ်ာ၊ 

ရနဖပည်ရတာ် 

မင်နီ 

172။  ဦ်းထင်ရကျာ် ဦ်းခင်ရမာင်ရ ွ အမှတ် (၄၁၈)၊ ပန််းခခ လမ််း၊ ကွမ််းခခ  ပကွ်က်၊ 

ပုသှိမမ်မှိြုှေ့ 

မင်နီ  

       

 

ရ ှှေ့ရနရ ှှေ့ ပ်နှင စ်စ်ရ ်းရ ်းဌာန       

 ရ ှှေ့ရနရ ှှေ့ ပ်ဌာနခွွဲ 

ဖပည်ရထာင်စုတ ာ်းစီ င်ရ ်းကကီ်းကကပ်မှုရ ်ုး 
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