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ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံေငွ မှ ိုင်ငံသားပိုင် ငါး၊ ပုဇွန် ေမွးြမေရးအပါအဝင် ေမွးြမေရး ကသို

ပူးတွဲ

ဒုတိယအသုတ် ေချးေငွ ခွင့်ြပေပးရန် စိစစ်အတည်ြပသည့် ကုမဏီ/ လုပ်ငန်းများစာရင်း
စဉ်
၁

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

ေရနဂါးမင်း

အခန်း အမှတ် (၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ စင်ထရယ်တာဝါ၊

ထုတ်လုပ်မကုမဏီလီမိတက်

အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂

ဝါဝါဝင်း အင်တာေနရှင်နယ်

အမှတ် (၁၀၇/ ၁၀၉)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့်

ကုမဏီ လီမိတက်

စဉ့်အိုးတန်းလမ်းေထာင့်၊ လသာမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃

အဏဝါလမ်း ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၅၈၄)၊ လင်ြမစ်လမ်း၊ စက်မဇုန် (၁)၊ အပိုင်း (၆)၊
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄

ဦးြမတ်ထွဋ်

စကျင်ေကျးရွာ၊ မတရာမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅

ဦးဝင်းိုင်

လှာပကစ်ေကျးရွာ၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆

ဦးစိုးသိန်း

ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၇
၈
၉

ဦးတင့်လွင်

ေညာင်ဝိုင်းေကျးရွာ၊ ေရသိုးေညာင်ဝိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အိမ်မဲမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးလှဦး (လမင်းသာ ငါး၊ ပုစွန်

ဆိပ်ကီးကွင်းအေနာက်ပိုင်း၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဦးေအာင်ဗိုလ်ဝင်း

ဘိုးနပ်ေလးေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၀ ဦးသာထူး (ခ) ဦးဝင်းသန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၁ ဦးသန်းဦး

ဘုရားကုန်းေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကျံးကျံးကျေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၂

ဦးဝင်းိုင်

ာဏ်ကန်ေကျးရွာကွင်း၊ ကရင်ကန်ေကျးရွာအုပ်စု၊

(ဘဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၃ အေရှတိုင်းေမွးြမေရး
ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၅၄)၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမကီး၊ Eastern
Business Center (၆) လာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

2

စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၁၄ ဦးမျးကိ
ိ ုကို
(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၅ ဦးေကျာ်မင်းေအာင်
(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၁၆ ဦးသိန်းထိုက်စိုး (အသားတိုး
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
ေညာင်ဝိုင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
သဲြဖေကျးရွာ၊ ေရလဲကေလးေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
တမံေလးေကျးရွာ၊ ကွန်စုေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇ ဦးသက်ကိုေလး (ငါးေမွးြမေရး) ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၁၈ ဦးစိန်သန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထေရာ်ေညာင်ဝိုင်းကီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ် ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၉ ဦးေကျာ်ေဇာ (ငါး၊ ပုစွန်၊

ကွင်းအမှတ် (၄၈၀)၊ ဝက်ကိုက်ေကျးရွာအုပ်စု၊

ဂဏန်းေမွးြမေရး)

ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၀

ဦးြမင့်ဝင်း (ငါး ပုစွန်ေမွးြမေရး) ဘဝသစ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၁
၂၂
၂၃

ေဒမိုးမိုး

အုပ်တွင်းေကျးရွာအနီး၊ ငပုေတာမိနယ်၊

(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး

ေရေကျာ်ေအာက်ေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊

(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးေကျာ်မိုးေဆွ (ငါးေမွးြမေရး)

ထန်းေလးပင်ေကျးရွာ၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၄
၂၅

ဦးေကျာ်စိန်

ဇရပ်လှကီးေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးဝင်းွန့် (ငါးေမွးြမေရး)

လကျားကီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၆

ဦးထိန်လင်း (ပုစွန်ေမွးြမေရး)

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၇

ဦးခင်ရှိန် (ငါးေမွးြမေရး)

မင်းဆယ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၈

ေဒဟန်စုလင် (ပုစွန်ေမွးြမေရး) ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၉

ဦးေဇာ်မိုးထွန်း (ငါး၊

ဘဝသစ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊

ပုဇွန်ေမွးြမေရး)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

3

စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၃၀ ဦးအုနး် တင်

လိပ်စာ
ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၃၁ ဦးဆန်းဝင်း (ငါး၊ ပုစွန်
၃၂

ဘဝသစ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံခိုင်၊

ေမွးြမေရး)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးသန်းထွန်း (ငါး၊

ဘဝသစ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံခိုင်၊

ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၃ ဦးေအာင်မျးလွ
ိ င် (ငါး၊
ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၃၄ ဦးတင်ဝင်း (သက်ထားေရစင်

ဘဝသစ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ဇွဲဂနာေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊

ေရငန်ပုစွန် ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၅ ဦးေမာင်သွင်

ေထာင်မင်းေကျးရွာ၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၃၆ ဦးဆာမိ (ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး) ကရင်ေချာင်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၇ ဦးလှေအာင် (ငါးေမွးြမေရး)

ပျဉ်းမကုန်းေကျးရွာ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၈ ေဒသီသီမိုး

ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၃၉ ေဒကည်ကည်စိန်

ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၄၀ စံြပေရငါးကုမဏီလီမိတက်
(ငါးပုစွန်ေရာင်းဝယ်ေရး)
၄၁ ဦးေကျာ်သိန်း
၄၂

အမှတ် (၄)၊ ဗဟိုစံြပငါးေဈးဆိပ်ကမ်း၊
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ကိမ်ပင်ဆယ်ေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

သီရိနာ (ငါး၊ ပုဇွန်

ထန်းတပင်မိ၊ ကဲကူးေကျးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၄၃ ဦးဝင်းြမင့် (ငါးေမွးြမေရး)

ေအာက်ဆယ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၄ ဦးလှေဌး
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၄၅ ဦးလှဝင်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၄၆ ဦးေအာင်ွန့် (ငါးေမွးြမေရး)

လိပ်စာ
ကွင်းအမှတ် (၉၆၉-ဇ)၊ ေသာင်တန်းေဟာင်း (အေရှ)၊
အလန်းေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ေရေလာင်းေကျးရွာ၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၇ ဦးေအးဝင်း

ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၄၈ ဦးေအးေကျာ်ေကျာ်ရှန်
(ကက်ေမွးြမေရး)
၄၉ မျးဟိ
ိ န်းကုမဏီလီမိတက်
(ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅၀ ဦးကည်မင်းဦး
(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၅၁ ဦးသိန်းေထွး (ခ) ဦးေမာင်ဦး
၅၂

ထိန်စွန်းေကျးရွာ၊ သေပင်အုပ်စု၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
လှည်းကူး မလစ်လမ်း၊ ဘိုးရင်ကေလးေကျးရွာ၊
လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
တံတားကီးေကျးရွာ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊
မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
လမ်းမေတာ်လမ်း၊ စက်ကုန်းပိုင်း၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရး)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဦးမျးေမာင်
ိ
ေမာင် (အသားတိုး

ရွာသစ်ေကျးရွာ၊ ခေနာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျက်
ိ လတ်မိနယ်၊

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၃ ေဒတင်မာသိန်း
(ေဒသွားေမွးြမေရး)
၅၄ ဦးေဌးငိမ်း (ေရငန်ပုဇွန်
ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)
၅၅ ဦးစိန်ေကျာ်ြမင့်
(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၅၆ ဦးေဇာ်မင်းဦး
(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၅၇ ဦးလှကိင် (ကက်ေမွးြမေရး)

ေတာင်ပတ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ထပ်အုပ်စု၊ ကေလာမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
ဝါးကုန်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
တလုပ်လပ် (အေရှ) ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွန်စုေကျးရွာ၊ ကွန်စုေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ေညာင်ဝိုင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅၈ ဦးေဇာ်လင်းထွန်း

လမ်းခွေကျးရွာ၊ ြမစ်သားမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅၉ ဦးေအးထွန်း (ကက်ေမွးြမေရး) ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ တူးေြမာင်းေကျးရွာ၊
ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
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စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၆၀ ဦးသီဟစိုး
(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၆၁ ေဒစန်းွန့်
၆၂

လိပ်စာ
အင်းမေကျးရွာ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
(င/၁၂/၂၅၀)၊ ှင်းဆီ (၂) လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဦးေအာင်မျးသူ
ိ

ကျက်
ိ စေကာ (အေနာက်)၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊

(ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၆၃ ဦးစိန်ေရ
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၄ ဦးဝင်းေအာင် (ငါးေမွးြမေရး)

စံကင်းကီးေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
စေကာ့ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၅ ဦးေစာဆာဖလား
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၆ ဦးယဉ်ေဌး

ထေရာ်ေညာင်ဝိုင်းကီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၇ ဦးေအာင်ြမင့်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၈ ဦးသိန်းထွန်း
(ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၉ ဦးေအးကိင် (ငါးေမွးြမေရး)

တမလိုေကျးရွာ၊ မလက်တိုအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
(င/၁၂/၂၈၁)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းတွင်းလမ်းမကီး၊ ဖျာပုံမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၀ ဦးေအးချစ် (စင်စွယ်နန်း
ထရိတ်ဒင်း ကုမဏီလီမိတက်)
၇၁ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း

အမှတ် (၁၇)၊ သီရိလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၇၂ ဦးထွန်းလင်း (ငါးေမွးြမေရး)

(၁၀၉)၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းတွင်းလမ်းမကီး၊ ဖျာပုံမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၃ ဦးသန်းထူး (ငါးေမွးြမေရး)

ဝဲေဒါင့်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၄ ဦးယဉ်ေထွး

ဂန်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၇၅ ဦးေကျာ်ဝင်း (ငါးေမွးြမေရး)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ဝဲေဒါင့်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၇၆ ဦးေဌးဟန်
(ငါးပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
ှဲသမိန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၇၇ ဦးမင်းေဆွခိုင် (ငါးေမွးြမေရး)

အုန်းှဲစံြပေကျးရွာ၊ ကဝမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၇၈ ဦးြမင့်စိုးိုင်

ေတာင်ပုေကျးရွာ၊ မိုင်းအင်အုပ်စု၊ ပင်းတယမိနယ်၊

(ေဒသွားေမွးြမေရး)
၇၉ ဦးဖုန်းေကျာ်

ရှမ်းြပည်နယ်
ဝဲေဒါင့်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၈၀ ဦးအုန်းသိန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၈၁ ဦးေအးချ ိ
၈၂

ဂရမ်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကျံတိုင်းကေလးေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

Eastern Silver Star Co., Ltd.

အမှတ် (၉-က)၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်း၊ (၁၄) ရပ်ကွက်၊

(ငါးေမွးြမေရး)

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၈၃ ဦးထွန်းေငွ

ခေနာင်ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၈၄ ဦးမူဆာ (ငါးေမွးြမေရး)

ဂန်ေချာင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၅ ဦးထွန်းလှ (ေရငန်
ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၈၆ ေဒမိမိလွင် (ဥစားကက်
ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)
၈၇ ဦးတုံကျာမို (ဥစားကက်

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ဆတ်သေတာေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ပိဲကုန်း၊ မန်ေကာင်းမူရွာ၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)
၈၈ ဦးရန်ကည်ြမင့် (ဥစားကက်
ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)

ေအာင်ေြမသာယာရွာ၊ ခိုမုန်းအုပ်စု၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်

၈၉ ဦးသန်းစိုး (စိုးရတနာေမွးြမေရး) အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မင်းလှမိ၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၉၀ ေဒသီတာဝင်း (ဥစားကက်

ေမွးြမေရးဇုံ၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၁ ဦးေကျာ်စန်းခိုင် (ဥစားကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေကျာက်မဲမိ၊ ပိဲကုန်းေကျးရွာ၊ ရှမ်းြပည်နယ်
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၉၂

ဦးတုံကျားေပါက် (ဥစားကက်

လိပ်စာ
ပိဲကုန်း၊ မန်ေကာင်းမူရွာ၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၃ သိန်းသန်းမိသားစု

နန့်ဟူးေတာင်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ကက်ေမွးြမေရး)
၉၄ ဝင်း မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၅ ေရမိသားစု
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၆ ြပည့် မိသားစု
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အကွက် (၃၅၀)၊ ပန်းတိုင် ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အကွက် (၃၄၈/၃၄၉)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အကွက် (၃၅၀/၃၅၁)၊ အကွက် (၃၄၇)၊
ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၉၇ ေအာင် မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၈ ပိုင် မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၉၉ ိုင် မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၀ ေဒှင်းပွင့်လင်

အကွက် (၃၅၀/၃၅၁)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အကွက် (၃၄၈/၃၄၉)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အကွက် (၃၅၀/၃၅၁)/ ခ ၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ေမွးြမေရးဇုံ၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၁ ထွန်းြမတ် (ဥစားကက်

ရပ်ကွက် (၁)၊ ေမွေတာ်၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၂ ဦးေကျာ်လှ (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) မန်ေကာင်းမူးေကျးရွာ၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်
၁၀၃ ဦးအိုက်ဆန်
(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၄ ဦးသန်းေအာင် ("ထား"
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၅ ဦးေအာင်မျးလင်
ိ
း

ဦးပိုင်အမှတ် (၇၈၊၂)၊ ကွင်းအမှတ် (၅၂)၊ ခိုမုန်းေကျးရွာ၊
ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်
ေမွးြမေရးဇုံ၊ ေမွေတာ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
ခိုမုန်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၆ ကိုစိုးေအာင်ဇံ
(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေမွးြမေရးဇုန်၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

8

စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၁၀၇ ဦးြမင့်ေမာ်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၀၈ စိုးဝင်းသန်း မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
ေရမယင်းေချာင်း၊ တူးေချာင်းကီးေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ(် ၃၅၁)(B)၊ ကွင်းအမှတ(် ၃၄၉)၊
ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၀၉ စိုးမိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ကွင်းအမှတ(် ၃၅၁)(B)၊ ကွင်းအမှတ(် ၃၄၉)၊
ကွင်းအမှတ(် ၃၄၈) ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၁၀ ေရပုဇွန် (ငါး၊ ပုဇွန်

ကွင်းအမှတ(် ၃၄၉)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၁၁ ဇင်မင်း မိသားစု (ငါး၊ ပုဇွန်

ကွင်းအမှတ(် ၃၄၇)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၁၂ စိုင်းခွန်ေဆာထီး

ပိန်းနင်ရပ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်မဲမိ ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(အသားတိုးကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၁၃ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း (ြမင့် မိသားစု
ငါး၊ ပုဇွန် ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)
၁၁၄ တံခန
ွ ် (ေမွးြမေရး)

ကွင်းအမှတ(် ၃၅၁)(B)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အကွက်အမှတ် ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၇၃၊
၇၄၊ ၇၅၊ ေမွးြမေရးဇုန်၊ ေကျာက်မဲမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၁၁၅ နန်းသီတာမိုင်းေယာင်း
ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၃/၅၉)၊ ရပ်ကွက် (၃)၊ မိုင်းေယာင်းမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်

(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၁၆ ဦးခင်ေမာင်ဦး
(ေဒသွားေမွးြမေရး)
၁၁၇ ဦးသိန်းက
(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၁၈ ဦးေကျာ်ိုင်
(ပုစွန်ကန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ နတ်ေပးေကျးရွာအုပ်စု၊
နတ်ေပးေကျးရွာ၊ ကန့်ဘလူမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
စိုက်ပျးေရးလမ်
ိ
း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊
ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကညင်ေချာင်း (တ) ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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၁၁၉ ေဒြမင့်ေအး (ေရငန်ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၂၀ ေဒသင်းဝတ်ရည်
(ပုဇွန်ေမွးြမေရး)
၁၂၁ ဦးမျးကိ
ိ ုကိုသိန်း (ေရငန်ပုစွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၂၂ ေဒစန်းမူ
(အသားတိုးငါးေမွးြမေရး)
၁၂၃ ဦးညိထွန်းဦး
(ေရချငါးေမွ
ိ
းြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၂၄ ဦးဘိခ
ု င်
(ေဒသွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
ကံဆိပ်ရွာ၊ ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်၊
ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အုတ်တွင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကံဆိပ်ရွာ၊ ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ငပုေတာမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းေချာင်းကီးေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ လတ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ် (၄၀၁)၊ ဦးပိုင် (၁၆)၊ မယ်ကိုေကျးရွာအုပ်စု၊
ကျက်
ိ မေရာမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်
ကွင်းအမှတ် (၅၂၅/က)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (N ၃၅/၂)၊
စိုင်ေသေချာင်း၊ လိပ်ထူေကျးရွာအုပ်စု၊ လိပ်ထူရပ်ကွက်၊
ကန့်ဘလူမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၂၅ ေဒခင်ဝင်းကည်
(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၂၆ ဦးကည်မင်းထွန်း
(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၁၂၇ ဦးေအာင်မျးြမတ်
ိ
(ပုစွန်ေမွးြမေရး)

အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အုန်းေချာင်ရွာ၊ သက်ကယ်ေတာင်အုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊
ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၁၄၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊
ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၂၈ ဦးစိုးမင်းထွန်း (ပုစွန်ေမွးြမေရး) အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၁၂၉ စန်းယုခင
ုိ ်

မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၃၀ ေဒဥမာသိန်း (ငါးေမွးြမေရး)

အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၃၁ ဦးေမာင်ေမာင်ွန့်

အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊

(ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၁၃၂ ေဒနီနီသန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ငါးေဆာင်ဘက်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
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၁၃၃ ဦးညီညသ
ီ န်း
(ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
ကွင်းအမှတ် (၃၅၉)၊ ြပင်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊
မင်းေချာင်းေတာင်ကွင်းအမှတ် (၃၅၆)၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၃၄ ဦးိုင်ထွန်း
(ေရငန်ပုဇွန်ေမွးြမေရး)
၁၃၅ ဦးွန့်ဝင်း
(ပုဇွန်ကန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၃၆ ဦးကိုကည်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၃၇ မခင်ေလး
(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၃၈ ဦးေဌးဝင်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၃၉ ေဒဆန်းဆန်းဦး

သကေသာင်ေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ငပုေတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကညင်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ေအာင်ကုန်းေကျးရွာ၊ အုတ်ဖိုအုပ်စု၊ သဲကုန်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ် (၁၄၉)၊ တိေလာေကျးရွာအုပ်စု၊
ေညာင်ေရမိနယ်၊ ေတာင်ကီးခိုင်၊ ရှမ်းြပည်နယ်
သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ ေကျးသားအုပ်စု၊ သဲကုန်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
မိုးဖိန်းေကျးရွာ၊ ဗန်းေမာ်မိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၀ ဦးမင်းမင်းထွန်း
(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၁ ဦးကိုေလး ("ဗိုလ"်
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၂ ဦးေအးမင်း (ဥစားကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၃ ဦးေစာဒယ်နီရယ်
(အသားစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၄၄ ဦးရင်မင်းဦး (ြမင်းစွမ်းထက်

စိုက်ပျးေရးလမ်
ိ
း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
သနပ်ပင်ဆိပ် (အေနာက်) ေကျးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမိနယ်၊
ေနြပည်ေတာ်
စိုက်ပျးေရးလမ်
ိ
း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကန်းလှေကျးရွာ၊ ဇင်ပန်းကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊
ပုသိမ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၁၀၉)၊ (၅) လမ်း၊ (စီ) ဘေလာက်၊ အထူးဇုန်၊

ဥစားကက် ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း) မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
၁၄၅ ဦးေကျာ်စိန်ေအာင်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)/

ေထာက်ေလှးမင်းတန့်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်

ေဒေအးေစာေအာင် (ဆက်ခ)ံ
၁၄၆ ဦးဘိုသန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ကံကီးေကျးရွာ၊ ထန်းပင်ေမှာ်အုပ်စု၊ သဲကုန်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
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၁၄၇ ဦးလှကီး
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၈ ဦးထွန်းြမင့် (ချမ်းေြမ့
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၉ ဦးလှေဖာ် (ငါးပုစွန်ေမွးြမေရး)

လိပ်စာ
ထန်းပင်ေမှာ်ေကျးရွာ၊ ထန်းပင်ေမှာ်အုပ်စု၊ သဲကုန်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ဘုတ်ကုန်းကွင်းအမှတ် (၂၈၃၅)၊ သခွပ်ပင်ကုန်း၊
ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
ေတာင်ပုတ်ေကေကျးရွာအုပ်စု၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၅၀ ဦးလှေကျာ့ေမာင် (ေရငန်ပုဇွန်

ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ မင်းြပားမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း)
၁၅၁ ေဒေရပိုင် (ေမွးြမေရး ခံ)

ကျးအင်
ီ
းေကျးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၅၂ ဦးထွန်းိုင်ဝင်း (ေဒသကက်

ဖိုကုန်းေကျးရွာ၊ မေကွးမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၅၃ ဦးခင်ေမာင်သန်း
(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

မေလး - မိုးကုတ်လမ်းအနီး၊ (၅/၄) မိုင်၊
ေြမာက်နာေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး

၁၅၄ ဦးမင်းသူ (တိုင်းရင်းကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၅၅ ဦးေမာင်တင်ေဝ

စမ်းအိုင်ေကျးရွာ၊ ေခးမံအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၃၀၀)၊ မဏိပူရလမ်း၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေရငန်ပုဇွန်ေမွးြမေရး)
၁၅၆ ဦးခင်ေမာင်သာ
(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၅၇ ဦးစံေရြမ (ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမေရး

ေခါင်းေလာင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ မင်းြပားမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
လွန်းလုံးပိုက်ေကျးရွာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

လုပ်ငန်း)
၁၅၈ ဦးေဘာက်ခမ်း (ဝက်ေမွးြမေရး) ၃ မိုင်၊ ေရြပည်သာရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်
၁၅၉ ဦးစိုးဦး (ဝက်ေမွးြမေရး)

ေတာင်စုေကျးရွာ၊ ကွင်းသာအုပ်စု၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၆၀ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း
(ေဒသွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ဂါးထာေကျးရွာအုပ်စု၊
ဆည်ကီးေကျးရွာ၊ ေကးြပင် (၃)၊ ကွင်းအမှတ် (N-၃၄)၊
ကန့်ဘလူမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၆၁ ဦးထွန်းထွန်းိုင်
(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

၄၃ လမ်း၊ ဘွဲပင်ကန်ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
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၁၆၂ ဦးထွန်းမင်းိုင်

လိပ်စာ
ေနပူကန်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၆၃ ဦးတင်ဝင်း ("ေရအိုး" ိုစားွား
ေမွးြမေရးှင့်ိုထွက်ပစည်း/

ကုလားမေတာင်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး

ေရခဲစက်)
၁၆၄ ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ် (စွမ်းထက်ိုင်
ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၆၅ ဦးေမာင်ဝင်းတင်

အမှတ် (၁၁၀)၊ ေအာင်ေဇယျာလမ်း၊ စီ - ဘေလာက်၊
ဥစားကက်ေမွးြမေရးဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
တင်းထိန်ကန်ေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရးလု
ပ်ငန်း)
၁၆၆ ေဒအမာေဆွ (ဥစားကက်

အမှတ် (၃) လမ်း၊ အကွက် အမှတ် (၃၃)၊ ဘီ - ဘေလာက်၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဥစားကက်ေမွးြမေရးဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၆၇ ဦးေအာင်ေကျာ်သာ (ေရငန်ပုစွန် အသာြပာကန်း၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၆၈ ဦးြမေမာင်

(၃) ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၁၆၉ ေဒခင်ဝင်းရီ
(ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၇၀ ဦးေကျာ်ေကျာ်
(ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၁၇၁ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၇၂ ဦးေမာင်သန်းဝင်း
(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

(၃၄၆) အလံချန်ိ ကွင်း၊ အလံချန်ိ ေကျးရွာ၊
ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
ေရတွင်းကုန်းေကျးရွာ၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ေထာက်ေလှမင်းတန့်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
ြပင်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (OSS)၊
ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊ အလံချန်ိ ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၇၃ ဦးထွန်းဦး (ငါး၊ ပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ)
၁၇၄ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
စက်စဲေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်
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၁၇၅ ေဒကင်သန်း/ ေဒစာဝင်း
(ပုစွန်ေမွးြမေရး)

လိပ်စာ
မန်ကျည်းပင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၆ ဦးအိုးေဖာက်ေမာင် (ေရငန်ပုဇွန် အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေတာမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၇၇ ဦးာဏ်သိန်း
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၇၈ ေဒစိုက်ဖိန်
(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၇၉ ဦးမျးသီ
ိ ဟ (ဝက်ေမွးြမေရး)

ေပါက်ေတာ (၄) ရပ်ကွက်၊ သဲကုန်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ေချာင်းေကာက်ေကျးရွာ၊ နန်းဟူအုပ်စု၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
သရက်ိုးေကျးရွာ၊ အစုကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၈၀ ေဒသန်းတင့် (ဝက်ေမွးြမေရး)

ကျးအင်
ီ
းအုပ်စု၊ ကျးြဖိ
ီ
ုးေကျးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမိနယ်၊
ေနြပည်ေတာ်

၁၈၁ ဦးိုင်ဝင်းေဆွ

လက်ပံတန်းကွင်းလမ်း၊ ခင်ဦးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၈၂ ဦးေကျာ်ထွန်း
(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၈၃ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း

အုပ်စု (၅) လမ်း၊ မိဦးရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းမိနယ်၊
ကချင်ြပည်နယ်
ခံအမှတ် (၁၁၃)၊ အမှတ် (၅)/ ခ၊

(ထက်ရတီထွန်း ဥစားကက်

ဥစားကက်ေမွးြမေရးအထူးဇုန်၊ မုံရွာမိနယ်၊

ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၄ ဦးလှဝင်းေအာင် ("ေဂါတမီ"
ိုစားွားေမွးြမေရး၊

အမှတ် (၈၅၈)၊ စံပယ်လမ်း၊ ေတာင်ြပင် (၁) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ိုထွက်ပစည်းြဖန့်ချေရး)
ီ
၁၈၅ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေကျာ်
("ေတာ့ (ပ်) ဝမ်း"

ေြမာက်ကျရွီ ာ၊ ေှာယင်းလမ်းခွဲ၊ ဘုတလင်မိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၈၆ ဦးေဇာ်မင်းေဌး
(ေရအိမ်စည်ပန်းပွင့် ကုမဏီ

အမှတ် (၁၈၂)၊ ရင်းေတာ်ေကျးရွာ၊ ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး

လီမိတက်)
၁၈၇ ဦးေမာင်စိုး (ွားေမွးြမေရး)

ထေနာင်ဝင်းေကျးရွာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၈၈ ဦးဝင်းသိန်းေကျာ်

ဇလပ်ကွင်းေကျးရွာ၊ ေတာင်ဒီးေကျးရွာအုပ်စု၊

(အသားစားကက်ေမွးြမေရး)

ေြမာင်းြမမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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လိပ်စာ

၁၈၉ ဦးဝင်းြမင့် (ေဒသွားေမွးြမေရး) ဦးကင်းကည်ေကျးရွာ၊ ချပ်သင်းအုပ်စု၊ ကန့်ဘလူမိနယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
၁၉၀ ဦးေအာင်ဝင်းစိုး
(အသားစားကက်ေမွးြမေရး)
၁၉၁ ဦးေအးေကျာ်ေအာင်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၉၂ ဦးအင်ဂန်လေတာင်

ေချာင်းေစာက်ေကျးရွာေတာင်ေြခ၊ ြမင်စခွန်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ရှမ်းြပည်နယ်
ေထာက်ေလှမင်းတန့်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
ေနာင်ချန်ိ းေကျးရွာ၊ ဝိုင်းေမာ်မိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၉၃ ဦးဝင်းွန့် (ငါးေမွးြမေရး)

ေကျးေတာေကျးရွာ၊ ညိပင်းအုပ်စု၊ ကန့်ဘလူမိနယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၉၄ ဦးမျးဝင်
ိ း (ွားေမွးြမေရး)

လင်းကေတာေကျးရွာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉၅ ဦးသိန်းေမာင်

ေနပူကန်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၉၆ ဦးြမင့်ေဌး (ွားေမွးြမေရး)

ကန်ဖူးေကျးရွာ၊ မိင်မိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၉၇ ဦးခင်ေမာင်ွန့် (သိုး၊

ကဲတိေကျးရွာအုပ်စု၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

ဆိတ်ေမွးြမေရး)
၁၉၈ ဦးဦးသာ

ဒုကန်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၉၉ ဦးေမာင်ေသာင်း (ဥစားကက်

တိမ်ညိေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၀ ေဝဖိးပိုင်
(ြမန်မာတိုင်းရင်းကက်

ဟသာကန်ရပ်ကွက်၊ (၂၉) လမ်း၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရး)
၂၀၁ ဦးထွန်းသိန်းြမင့် (ဥစားကက်

စက်သားေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၂ ဦးေမာင်ထွန်း

ငပီတက်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေဒသကဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၃ ေဒရီရီေဆွ (မိဘေမတာ
ေမွးြမေရး)

ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ နဝန်ရပ်၊ မုံရွာမိနယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
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၂၀၄ ဦးေကျာ်သိန်းေမာင်

လိပ်စာ
ငပီတက်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေဒသကဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၅ ဦးဦးေရသန်း

တိမ်ညိေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး)
၂၀၆ ေဒဇင်မာစိုး
(ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၇ ဦးစံေရြမ

ေလှာ်ကထားေကျးရွာ၊ ေလှာ်ကထားေကျးရွာအုပ်စု၊
ေလးမျက်ှာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အလယ်ကန်းေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ေဒသကဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၀၈ ဦးဆန်းဦး
(ဝက်အသားတိုးေမွးြမြခင်း)
၂၀၉ ဦးေစာေရေကျာ်

ေချာင်းေကာက်ေကျးရွာ၊ နန်းဟူအုပ်စု၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
နတ်ကန်းေကျးရွာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

(ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၀ ဦးကိုကိုဦး

(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ ဟဲဟိုးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ကဲွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၁ ဦးေမာင်သိန်း

လွန်းလုံးပိုက်ေကျးရွာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ငါးပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၂ ဦးေစာြမင့်သိန်း
(ပုစွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၃ ေဒဇင်သူထိုက်
(ပုစွန်ေမွးြမေရး)
၂၁၄ ဦးထွန်းလှ (ငါးပုစွန်

ေကျာက်ငူေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (OSS)၊
ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
လွန်းလုံးပိုက်ေကျးရွာ၊ ေြမပုံမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၅ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း
(ငါးေမွးြမေရး)
၂၁၆ ေဒသန်းသန်းဦး
(ငါးပုစွန်ေမွးြမေရး)
၂၁၇ ဦးဘခင်

သင်ကတုံေကျးရွာအုပ်စု၊ စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊
ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး
ငပီးကန်း၊ သရက်ေတာေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
ေဖာင်းခါးေကျးရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ငါး၊ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၁၈ ဆန်ထားကန်း (ငါး၊ပုဇွန်
ေမွးြမေရးကန်)

ေဖာင်းခါးေကျးရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
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၂၁၉ ေအာင်လက်ယာ (ငါး၊ ပုစွန်၊

လိပ်စာ
ေဖာင်းခါးေကျးရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ဂဏန်းေမွးြမေရးကန်)
၂၂၀ ဦးထွန်းစိုးလင်

ကုလားေချာင်းေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(အသားတိုးကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၂၁ ဦးသန်းထွန်း
(ဥစားကက်ေမွးြမေရး)
၂၂၂ ဦးရဲြမတ်ေကျာ် (ဟာကျလီ

ရှမ်းိုးမေမွးြမေရးဇုန်၊ ၁ လမ်း၊ တိေလာေကျးရွာ၊
ေညာင်ေရ မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်
ပေဒသာေကျးရွာအုပ်စု၊ ပုဏားကန်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ိုစားွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၂၃ ဦးသန်းွန့်ေမာင်

အေပါက်ဝေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၂၄ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး
(ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၂၅ မင်းဇာနည်ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကန့်ဘလူမိနယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၄)၊ (ခ/၁)၊ လင်ြမစ်ကမ်းလမ်း၊
ေသာင်ကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဇုန် (၁)၊ ရပ်ကွက် (၆)၊
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၆ ေရအင်ပါယာ (အန်အမ်)
ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၁-၅)၊ (၆-၂၀)၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊
ေမတာလမ်းေထာင့်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၇ စုေပါင်းညီညာမိတ်ကုမဏီလီမိ
တက် (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၁)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၈ ဦးြမင့်စိုး (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) အယွန်းေကျးရွာ၊ ေရေလာင်း၊ ဝါးခယ်မမိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၂၂၉ ဦးေစာေကျာ့ခိုင်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၂၃၀ ေဒခင်သန်းေရ
(ဂဏန်းေပျာ့ေမွးြမေရး)
၂၃၁ ပုသိမ်သား ပင်လယ်စာ
ကုမဏီလီမိတက်
၂၃၂ ဦးေကျာ်လွင်
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ထေရာ်ေညာင်ဝိုင်းကီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ(် ၄၇၇)၊ စိုင် ခံတိန်ကွင်း၊ စိုင် ခံေကျးရွာအုပ်စု၊
ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
အမှတ် (၁၀၆)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၆၁/က)၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

