
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ကမ-၁၂၅၃ ေမာငပ်ြည်ဴဖြိုဵေမာင် ၁/မကန(နိုင)်၂၇၅၇၂၇ ဦဵစိုဵ ေေဵ သိြ္ဳပ
ရမ်ြူရြ်ကွက်၊ နယေ်ပမ(၁၀)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကခမ-၇ ေမာငစ်ိုဵ ေောင် ၁/မကန(နိုင)်၂၇၄၃၀၇ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိြ္ဳပ
(၅/၁၃၉) လယကု်န်ဵ ၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကဝ-၈၈  ေမာငေ်ောငလွ်ငဦ်ဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၀၉၅၀၄ ဦဵတငပ်မင်ဴ သိြ္ဳပ
ေမှတ၁်၈၂၊ ရြ်ကွက်(၅)၊ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့

 ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၄ ကည-၄၉၆ ေမာငစ်ိုင်ဵ လင်ဵ သန့် ၁/မညန(နိုင)်၁၈၉၄၂၅ ဦဵေကျော်လင်ဵ သိြ္ဳပ
ေညာငြ်င၊် ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵဖမို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၅ ကည-၇၃ ေမာငဖ်ငမ်ိဵချေမ်ဵေောင် ၁/မညန(နိုင)်၁၈၁၅၃၇ ဦဵသက်ေဇာ် သိြ္ဳပ
နာဵခါေပမာက်ရြ်ကွက်၊ ေမ်ိေမှတ ်(၃)၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့၊မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၆ ကည-၁၇၆ ေမာငက်ကယစ်ငထွ်န်ဵ ၁/မညန(နိုင)်၂၀၄၉၅၈ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ သိြ္ဳပ
သရက်ကုန်ဵ ၊ ဘီဵလူဵဖမို့၊

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၇ ကခတ-၄၆ ေမာငစ်ိုင်ဵ ေကျော်လင်ဵ ထွန်ဵ ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၂၃၀၈ ဦဵထွန်ဵ တင် သိြ္ဳပ
ေေရှ့ ရြ်ကွက်၊နမ္မတီဵ ဖမို့၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၈ ကခဘ-၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵသူဇင် ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၁၈၂၇ ဦဵပမငဴ်လွင် သိြ္ဳပ
နမ္မန

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၉ ကဗ-၆၄ ေမာငေ်ဇာ်ထက်ြုိင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၂၁၆၂ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ သိြ္ဳပ
နခ-၇၈၅၊ ေနာငခ်ိုေြ်ုစ၊ု စြီငသ်ာ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့၊ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၁၀ ကဗ-၁၀၄ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဇငသ်န့် ၅/မရန(နိုင)်၃၁၈၅၀၃ ဦဵဆန်ဵ ပမငဴ်ေောင် သိြ္ဳပ
ထ.ြ.ရ(၉၃၃)၊ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့

 ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ သိြ္ဳပ(ကျာဵ) (၁၂  )ဦဵ
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ သိြ္ဳပ(ကျာဵ) (၁၂  )ဦဵ

၁၁ ကကဘ-၂၈ ေမာငကုိ်ကုိေောင် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၇၇၈၇ ဦဵခငေ်မာငပ်ြူ သိြ္ဳပ
မဏိဩဂေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၁၂ ကဗ-၁၄၄ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခဏ်ဴလင်ဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၈၃၆၇၂ ဦဵဝင်ဵ နိုငဦ်ဵ သိြ္ဳပ
ေကျောက်ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ
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၁ ကမ-၈၇၁ မနငှ်ဵ ရတနာထွန်ဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၂၂၃၅၈ ဦဵေကျော်ထွန်ဵ ဝင်ဵ သိြ္ဳပ
 ေမခဝနထ်မ်ဵေမ်ိရာ၊ တိုက်(၁၂)၊ ေခန်ဵ (၁၀၃)၊ 

မနခ်နိ၊် ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကမ-၁၁၃၃ မေိေရွှေစင် ၁/မကန(နိုင)်၂၅၆၆၅၁ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိြ္ဳပ
ေမှတ(်၁၇၀)၊ ရမ်ြူနယေ်ပမ (၁၃)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကမ-၉၆၆ မေဒါငည်ယွ် ၁/မကန(နိုင)်၂၄၈၄၄၅ ဦဵလွမ်ဵေဒါင် သိြ္ဳပ
 ေရွှေစက်၊ ၆/၁၂၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

 ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၄ စဇ-၉၈၅ မေစာကလျောဦဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၅၀၃၁၃ ဦဵခငေ်မာငေ်ေဵ သိြ္ဳပ
ေမှတ်(၇၉၂)၊ လမ်ဵသွယ(်၉)၊ ဖမို့သစက်ကီဵ  

ကကွသ်စ၊်ပမစက်ကီဵ နာဵဖမို့၊ ပမစက်ကီဵ နာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၅ ကမ-၈၆၈ မေကျောဴေကခိုင် ၁/မကန(နိုင)်၂၅၉၂၀၈ ဦဵဂမ်ြန် သိြ္ဳပ
ဂျောမုိငေ်ကာင်ဵ (၅၃၈)၊ နယေ်ပမ(၁၁)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၆ ကမ-၂၅၃ မေေဵသန္တာမုိဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၈၁၉၄ ဦဵတက်တိုဵ သိြ္ဳပ
ရြ်ကွက်(၁)၊ ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၇ ကဝ-၃၂ မဒီဵ လ်မာယာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဒါမာဗဟာဒူဵ သိြ္ဳပ
ေမှတ(်၅၈)၊ မခန္ီဵတ ရြ်ကွက်(၁)၊

 ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၈ ကန-၄၁ မနနဆ်နေ်ောင် ၁/တနန(နိုင)်၀၂၅၂၆၃ ဦဵမရနေ်ဇာ်ထွယ် သိြ္ဳပ
ကငဆ်ာဵရာရြ်ကွက်၊ တနိုင်ဵ ဖမို့

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၉ ကန-၁ မနန်ဵ ပမတသ်ဉ္ဇာေကျော် ၁/တနန(နိုင)်၀၂၇၂၁၅ ဦဵထွန်ဵ ရင် သိြ္ဳပ
ဟက(၇၅)၊ ဟူဵေကာင်ဵ ရြ်ကွက်၊တနိုင်ဵ ဖမို့ 

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၀ ကမ-၂၃ မေခါငစ်ိုင်ဵ ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၄၇၆၈ ဦဵလွမ်ဵေခါင် သိြ္ဳပ
ကနြုိ်ငယ်နရ်ြ်ကွက်၊

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ သိြ္ဳပ(မ)( ၃၂ )ဦဵ
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၁၁ ကညြ-၂၅ မယနုန္ဒာလွင် ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၂၉၀၃ ဦဵေကျော်ေမာငေ်မာငဦ်ဵ သိြ္ဳပ
နန့်ရင်ဵ လမ်ဵ၊ ဟုိြငဖ်မို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ၊်
မုိဵညှင်ဵ

၁၂ ကညသ-၁၂ မေသိဒ္ဒါြုိ ၁/မညန(နိုင)်၂၀၀၆၈၃ ဦဵသိန်ဵ ထွန်ဵ ေောင် သိြ္ဳပ
၂/၀၃၄၊ ပမသီတာ၊ ဟုိြငဖ်မို့

မုိဵညှင်ဵ ဖမိုနယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၃ ကညမ-၂၈ မနငှ်ဵ ေိေရွှေရည် ၁/မကတ(နိုင)်၁၆၁၆၈၅ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ သိြ္ဳပ
နန်ဵ မာဵဖမို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၄ ကည-၄၈၉ မစပုမတဝ်င်ဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၈၁၅၅၃ ဦဵဝင်ဵ ေြ သိြ္ဳပ
သေ-၂၁၃၊ သိမ်ေင်ဵ ရြ်ကွက်၊မုိဵညှင်ဵ ဖမို့ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ၊်
မုိဵညှင်ဵ

၁၅ ကခန-၂၇ မနန်ဵ ေဝေဝေောင် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၂၃၃၂ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိြ္ဳပ
 ေနာငကုိ်ငေ်တာ်ရြ်ကွက်၊မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့၊

 မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၁၆ ကခတ-၂၂ မငဝုါစိုဵ ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၉၉၇၇ ဦဵစိုဵ နိုင် သိြ္ဳပ
ေမှတ-်၁၂၆၊ ဖမို့မရြ်ကွက်၊ ဆာဵေမှာ်ေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၁၇ ကခတ-၉၇ မနန်ဵ စေဳြွဵလင်ဵ  ၁/မကတ(နိုင)်၁၆၀၀၇၄ ဦဵေိုက်စိုင်ဵ သိြ္ဳပ
ဖမို့မ(ေရွှေဝါ)၊မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့

 မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၁၈ ကြ-၂၉ မသီရေိောင် ၁/ကမန(နိုင)်၀၅၇၆၄၃ ဦဵေိုက်ေောင် သိြ္ဳပ
C/၁၄၁၊ ေက်ေြျောေတာ၊ 

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၁၉ ကြဆ-၅၁ မယဉလဴဲ်ဦဵ  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ေောင် သိြ္ဳပ နမ၃/၁၁၆၊ နမဴ်ေမှာ်၊ ဆိြ်မူေြ်ုစ၊ု ြာဵကန့် ဖမို့နယ၊် ြာဵကန့်

၂၀ ကညြ-၂၆ မနယွန်ယွလ်ှိုင် ၁/တမန(နိုင)်၀၆၆၈၈၁ ဦဵစညဳနွ့် သိြ္ဳပ
ြာဵပြငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ သိြ္ဳပ(မ)( ၃၂ )ဦဵ

၂၁ ကြဃ-၁ မကုိငဆုိ်င်ဵ ၁/ကမတ(နိုင)်၀၀၈၁၇၅ ဦဵမေခါ်ေဇာ်ကျေန်ဵ သိြ္ဳပ ကထနယ်နေ်ကျေဵရာွ၊ ကာမုိင်ဵ ဖမို့၊ ြာဵကန့်ဖမို့နယ် ြာဵကန့်

၂၂ စဃထ-၅၈ မသွငသွ်ငေ်ောင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၀၂၀၅ ဦဵကုိကုိေောင် သိြ္ဳပ
၂၈၂/ ရြ်ကွက်(၆)၊ ေဝှခါ၊ စိုင်ဵ ေတာငေ်ြ်ုစ၊ု 

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၃ ကြဃ-၇ မနန်ဵ စလုှိုင် ၁/ကမန(နိုင)်၀၅၇၁၂၀ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ်ထွန်ဵ သိြ္ဳပ
ဖမို့မ(၂)ရြ်ကွက်၊ ကာမုိင်ဵ ဖမို့၊ 

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၄ ကဗ-၁၈၃ မသျှေငမ်င်ဵ သစ် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၆၇၉၅ ဦဵဝင်ဵ နန္ဒာေကျော် သိြ္ဳပ
သရ-၂၉၊ သီရရိြ်ကွက်၊ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၅ ကဗ-၂၀၂ မြူဵပြညဴ်စုဳ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၁၇၀၉၅ ဦဵေလာခန့် သိြ္ဳပ
မုိဵြိန်ဵ ရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၆ ကဗ-၂၃၈ မမုိဵသဇင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၃၂၄၄၀ ဦဵေိုက်ကျေင် သိြ္ဳပ
ကုန်ဵ မဟတရ်ာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၇ ကဗ-၂၄၄ မေေဵေေဵေောင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၃၂၄၀၅ ဦဵေိုက်ြီဵ သိြ္ဳပ
ကုန်ဵ မဟတေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၈ ကဗ-၁၂၉ မခငမ်ာေဆွ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၁၇၃၃ ဦဵေမာငဆုိ်င်ဵ သိြ္ဳပ
မဳေမာ်ေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၂၉ ကဂသ-၁၈ မနန်ဵ နနီေီောင် ၁/မမန(နိုင)်၀၆၁၀၈၆ ဦဵသန်ဵ ေောင် သိြ္ဳပ
မုိင်ဵ ခတေ်ကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၃၀ ကဗ-၃၅ မေရွှေကကန် ၁/မစန(နိုင)်၀၆၈၀၉၉ ဦဵေမာငေ်ထွဵ သိြ္ဳပ
ေကာငလွ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ သိြ္ဳပ(မ)( ၃၂ )ဦဵ

၃၁ ကဗ-၁၃၃ မပမသန္တာနငှ်ဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၅၉၈၆ ဦဵေမာငစ်ိုဵ သိြ္ဳပ
နန့်လနေ်ကျေဵရာွ

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၂ ကေ-၄၁ မြုနရ်ထီိဆာဵရ် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၅၉၂၃၀ ဦဵြုနရ်ဆိင် သိြ္ဳပ
လ-၂/၂၇၆၊ ေလယာဉကွ်င်ဵ ၊ြူတာေိုဖမို့

ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ကဝ-၇၂၁ ေမာငေ်ောငေ်ကျော်ခိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ကကိုင် ဝိြ္ဳပ
ေခါငြူ်ဵရာွသစေ်ကျေဵရာွေြ်ုစ၊ု 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကမ-၆၀၈၃ ေမာငထိ်နန်နေ်ရာှင် ၁/မကန(နိုင)်၂၄၇၃၆၉ ဦဵေငဂ်ျောလ ဝိြ္ဳပ
ေထက်ေမာ်ေြာင်ဵ ၊ ထြ-၁၄၂၊

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကမ-၂၈၄၀ ေမာငဂ်ိုဘငဒ်ါ ၁/မကန(နိုင)်၂၆၆၆၆၇ ဦဵောရဂ်ျွန် ဝိြ္ဳပ
ြမ္မတီဵ (၂)၊ (၂/၄၁)၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၄ ကမြ-၅၂၀ ေမာငဒ်ီဵ လီေဒွ ၁/မကန(နိုင)်၂၄၇၃၈၇ ဦဵေကျော်လီဒီဵ ဝိြ္ဳပ
(၅/၃၆)၊ ေမာ်ေြာင်ဵ ၊ ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၅ ကမ-၅၈၈၈ ေမာငေ်ဝယဳ ၁/မကန(နိုင)်၂၂၈၈၇၃ ဦဵေနု်ဵ ခိုင် ဝိြ္ဳပ
ပြည်ေထာငေ်ကျေဵရာွ၊ နန်ဵ ေကွ့ေြ်ုစ၊ု 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၆ ကမ-၅၁၅၅ ေမာငခ်ျေမ်ဵေေဵနဒီ ၁/မကန(နိုင)်၂၇၂၃၉၄ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိြ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၃/၈၇)၊ ရမ်ြူရြ်ကွက်၊

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၇ ကခန-၃၁၁ ေမာငသ်န့်ဇငေ်ောင် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၉၆၃၀ ဦဵသီဟ ဝိြ္ဳပ
ခလရ(၂၁)ေပခလျေငတ်ြ်ရင်ဵ

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၈ ကမ-၂၃၀၂ ေမာငဂ်ျောဆနလီ် ၁/မကန(နိုင)်၂၆၆၄၉၉ ဦဵဘရနဆ်န် ဝိြ္ဳပ
မနခ်နိေ်မခ၊ဝနထ်မ်ဵေမ်ိရာ၊ တိုက်(၄)၊ 

ေခန်ဵ ေမှတ(်၂၀၁)၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၉ ကဝ-၇၈၈  ေမာငမ်ျေ ို ဵသန့်ေဇာ်  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငဝ်င်ဵ ဝိြ္ဳပ
ရြ်ကွက်(၃)၊

 ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၀ ကဝ-၁၁၀၄ ေမာငန်ှိုင်ဵ ထက်ေောင် ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၅၁၉၁ ဦဵစန်ဵ မင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေမှတ(်၂)ရြ်ကွက်၊ ခါတန်

ရြ်ကွက်၊ ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၁ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၁ )ဦဵ

၁၁ ကဝ-၇၈၅ ေမာငလ်ချေမ်လွမ်ဵေဇာင်ဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၄၁၄၃ ဦဵလချေမ်ေခါငလွ်မ်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေဂျေေမာက်ရြ်ကွက်၊

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၂ ကမ-၂၆၆၁ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဇငေ်သာ် ၁/တနန(နိုင)်၀၂၄၉၅၂ ဦဵေစာထွန်ဵ ဝိြ္ဳပ
ဆငမ််ဆာဴရြ်ကွက်၊ 

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၃ ကည-၁၁၁၃  ေမာငဘုိ်ဘုိထွန်ဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၈၃၂၈၉ ဦဵခငေ်မာငပ်မင်ဴ ဝိြ္ဳပ
ေငက်ကင်ဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၄ ကညြ-၂၉၆ ေမာငဖ်ငမ်ိဵသူဖြိုဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၉၀၅၄၆ ဦဵေဒါင်ဵ စနိ် ဝိြ္ဳပ ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵေဒသ၊ ဟဲြါဵ၊ မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ် မုိဵညှင်ဵ

၁၅ ကညသ-၄၀၀ ေမာငေ်ာဵမာနဟိ်န်ဵ ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၁၆၅၉ ဦဵေကျော်လွင် ဝိြ္ဳပ ရာွသစက်ကီဵ(လယ်)၊ ဟုိြငဖ်မို့၊ မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ် မုိဵညှင်ဵ

၁၆ ကညြ-၄၃၇ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဆက်ေကျော် ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၁၅၀၅ ဦဵေကျော်ေောင် ဝိြ္ဳပ
နန့်ရင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဟုိြငဖ်မို့၊

 မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၇ ကခ-၈၉၃  ေမာငလ်မင်ဵ ၅/မမတ(နိုင)်၁၂၂၀၂၂ ဦဵထွန်ဵ လွင် ဝိြ္ဳပ
မ-၁၀၃၊ ဖမို့ဦဵရြ်ကွက်၊မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၁၈ ကခတ-၅၇၃ ေမာငစ်ိုင်ဵ သူရလင်ဵ ၁/မကတ(နိုင)်၁၆၄၀၇၈ ဦဵေောငလ်င်ဵ ဝိြ္ဳပ ဖမို့ဦဵရြ်ကွက်၊ နမ္မတီဵ ဖမို့၊ မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ် မုိဵေကာင်ဵ

၁၉ ကခ-၇၆၆ ေမာငရ်ရဲငဴ်ေဝစည် ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၇၈၁၁ ဦဵပမင်ဴေဝ ဝိြ္ဳပ
ကျွန်ဵ ြငသ်ာေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၀ ကြဆ-၃၀၇ ေမာငမ်င်ဵ ရထွဲန်ဵ ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၂၅၃၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ခိုင် ဝိြ္ဳပ
မလ_၆၀၆၊ ရြကွ်က်(၄)၊ မေလာင်ေကျေဵ ရွာ၊ 

လုဳဵ ခင်ဵေြုစ်၊ု ြာဵကန့်ဖမို ့နယ်
ြာဵကန့်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၁ )ဦဵ

၂၁ ကြဆ-၃၀၅ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ထုိက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိြ္ဳပ
ဆိြ်မူေကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၂ ကဗ-၅၇၉  ေမာငမ်ျေ ို ဵနိုငထွ်န်ဵ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၁၈၀၆၁ ဦဵပမင်ဴစိုဵ ဦဵ ဝိြ္ဳပ
သိနလ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၃ ကဗ-၁၉၇၂ ေမာငေ်ဇာ်ထွန်ဵ ဝင်ဵ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၂၁၁၅ ဦဵေေဵေကျော်ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ကက(၁၅၁)၊ မင်ဵ ေကျောင်ဵ ကုန်ဵ ရြ် 

(ြငစ်ငကု်န်ဵ )၊ ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၄ ကဗ-၃၅၅၀ ေမာငေ်နေောင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၇၁၂၂ ဦဵထွန်ဵ ရ ဝိြ္ဳပ နခ(၄၄)၊ ေနာငခ်ိုရြ်ကွက်၊ ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ် ဗန်ဵ ေမာ်

၂၅ ကဂသ-၄၃၄ ေမာငေ်ကျော်ဇငလ်တ် ၁/မမန(နိုင)်၀၆၉၉၉၇ ဦဵေလာြန့် ဝိြ္ဳပ
ေနာငကွ်မ်ေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၂၆ ကဗ-၁၁၄၀ ေမာငထွ်န်ဵ လှ ၁/မမန(နိုင)်၀၆၁၂၁၁ ဦဵစိုဵ လှိုင် ဝိြ္ဳပ
ေနာငေ်ြါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၂၇ ကဗ-၁၂၅၂ ေမာငေ်နလင်ဵ ထုိက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်ဦဵ ဝိြ္ဳပ
ေနာငဟူ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၂၈ ကညည-၁၅၃ ေမာငဒ်လူတ် ၁/မစန(နိုင)်၀၄၆၂၇၇ ဦဵဒမုိူင် ဝိြ္ဳပ
ေတာငရ်ာရာွ၊

 မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၂၉ ကစဟ-၁၆၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵထွန်ဵ ေောင် ၁/မစန(နိုင)်၀၆၁၅၃၅ ဦဵေေဵဆန် ဝိြ္ဳပ
မဳဝိန်ဵ ေလဵေကျေဵရာွ၊

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၀ ကက-၇၀၂  ေမာငသု်တေကျော် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၅၃၆၁ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိြ္ဳပ
ေရွှေကူေလဵေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၁ )ဦဵ

၃၁ ကကစ-၁၃၆ ေမာငေ်ရွှေမင်ဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၆၀၉၂၈ ဦဵမျေ ို ဵထွန်ဵ ဝိြ္ဳပ
စသီာေကျေဵရာွ

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ကမ-၂၉၀၅ မဝါဝါပမင်ဴ ၁/မကန(နိုင)်၂၄၆၄၃၉ ဦဵေောငပ်မင်ဴစန်ဵ ဝိြ္ဳပ
 ေပမာက်ြုိင်ဵ တိုင်ဵ စစေ်ာနချေုြ်(မ.ြ.ခ)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကမြ-၂၈၄ မငါွဵမီဆာ ၁/မကန(နိုင)်၂၅၂၁၄၆ ဦဵောဵခရီလီဲ ဝိြ္ဳပ
ြမ္မတီဵ (၅/၈၅)၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

 ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကမ-၅၇၈၇ မေမစစီပီမငဴ် ၁/ဆဘတ(နိုင)်၀၀၄၀၈၀ ဦဵေနဝင်ဵ ထွန်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေောငခ်ျေမ်ဵသာရြ်ကွက်၊ ဆငဘုိ်ဖမို့၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၄ ကမြ-၅၃၆ မေမွှေ စန္ဒာ ၁/မကန(နိုင)်၂၅၂၀၂၃ ဦဵလှသိန်ဵ ဝိြ္ဳပ
ြမ္မတီဵ (၂/၇၈)၊ ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၅ ကမ-၂၁၄၂ မေဝသက်မွန် ၁/မကန(နိုင)်၂၂၇၈၁၇ ဦဵသက်ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေပမပမငဴ်ရြ်ကွက်၊ (၇၀၅)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၆ ကမ-၆၄၄၁ မနငှ်ဵ ေပိြူဝင်ဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၁၀၇၀၀ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေမှတ(်၆)၊ ဆက်သွယေ်ရဵေလုြ်ရုဳ၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၇ ကမ-၅၂၂၈ မ ေဒါငေ်နာ ၁/မကန(နိုင)်၂၇၀၁၉၄ ဦဵလွမ်ဵေဒါင် ဝိြ္ဳပ
၁၃/၁၄၈ ဂျေနမုိ်ငေ်ကာင်ဵ ၊

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၈ ကဝခ-၁၁၇ မနန်ဵ ခမ်ဵနမ်ွ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၆၀၃၇ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိြ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၂၃၄)၊ ခတခ်ျေ ို ေကျေဵရာွ (ေောက်ြုိင်ဵ )

 ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၉ ကဝ-၆၀၂ မယာရှီနာ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၂၁၆၉၅ ဦဵေဝါ်ဆီဵထွယ် ဝိြ္ဳပ
ရြ်ကွက်(၄)၊ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့

 ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၀ ကမ-၁၇၃၇ မေချော်ဇနေ်ဒါငေ်နာ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၀၇၀၀၃ ဦဵေချော်ဇနေ်ခါငေ်ဒါင် ဝိြ္ဳပ
မုိင်ဵ နာဵလဝမ်ရြ်ကွက်၊ ေမှတ(်၇၇)၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၄၂)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၄၂)ဦဵ

၁၁ ကမ-၂၁၁၀ မယမင်ဵ ေထွဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၃၃၄၃ ဦဵပမေုဳဵ ဝိြ္ဳပ
ေရွှေေညာငြ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၂ ကမ-၂၆၆၅ မေဆာင်ဵ ေနိ် ၁/ကြတ(နိုင)်၀၀၀၅၀၀ ဦဵေမာငပ်မငဴ် ဝိြ္ဳပ
ကနြုိ်ငတ်ည်ရြ်ကွက်(၁/၁)၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၃ ကဗ-၆၁၈ မတငဇ်ာဝင်ဵ ပြည်ဴ ၁/ဒြယ(နိုင)်၀၀၈၄၃၃ ဦဵစန်ဵ ေောင် ဝိြ္ဳပ
ေမှတ(်၁)ရြ်ကွက်၊ ေဒါ့ြုန်ဵ ယနဖ်မို့၊ 

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၄ ကန-၈၅၈ မနန်ဵ စြဳယဦ်ဵ ၁/တနန(နိုင)်၀၂၄၆၇၉ ဦဵသိန်ဵ ေေဵ ဝိြ္ဳပ
ေေဵသုခရြ်ကွက်၊တနိုင်ဵ ဖမို့

 တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၅ ကမ-၁၇၁၆ မေခါနာမ် ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၅၉၇၁ ဦဵေဘာမ်ေခါ ဝိြ္ဳပ
ထန်ဵ ဒုဳေကျေဵရာွ၊ 

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၆ ကညတ-၁၂၃ မပြူနငှ်ဵ ေောင် ၁/မညန(နိုင)်၁၉၇၄၂၅ ဦဵဆန်ဵ ေောင် ဝိြ္ဳပ
လဳုဵေကာက်၊ ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵေဒသ၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၇ ကညြ-၄၂၆ မစထုက်သိန်ဵ ၁/မညန(နိုင)်၂၀၅၉၃၈ ဦဵတငေ်ောငသိ်န်ဵ ဝိြ္ဳပ
 ေညာငြ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵေဒသ၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၈ ကညြ-၂၆၃ မဇငမ်ာထွန်ဵ ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၃၉၀၁ ဦဵေမာငေ်ေဵ ဝိြ္ဳပ
ရွှောသစက်ကီဵ(ေတာငြုိ်င်ဵ )၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၉ ကညင-၁၁၈ မနန္ဒာခိုင် ၁/မညန(နိုင)်၁၉၃၃၉၃ ဦဵပမင်ဴေောင် ဝိြ္ဳပ
ဆနငွ်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၂၀ ကညြ-၄၀၆ မစိုဵ နန်ဵ မွန် ၁/မညန(နိုင)်၁၉၅၉၇၇ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ေမှတ(်၁၆၉)၊ သီရမိာလာလမ်ဵ၊ ဖမို့မေပမာက်ရြ်၊

 ဟုိြငဖ်မို့၊မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၄၂)ဦဵ

၂၁ ကခန-၁၁၈ မယနွ်ဵ ထက်ေကျော် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၂၃၃၄ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
န/၂၂၉၊ မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၂ ကခဘ-၃၃၂ မခငြုိ်ြုိေထွဵ ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၂၇၇၂ ဦဵပမင်ဴေောင် ဝိြ္ဳပ
 ေတာငန်ေီကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၃ ကခန-၂၄၀ မဇနွဖ်ြိုဵမွန် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၂၃၂၁ ဦဵစန်ဵ ေမာင် ဝိြ္ဳပ
နကက(၁၆၆)၊ နတက်ကီဵကုန်ဵ ရြ်၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၄ ကခဘ-၁၅၇ မေမယမဳု ၁/မကတ(နိုင)်၁၆၂၁၃၀ ဦဵေရွှေဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
၁၇၂/၂ ြင်ဵ ကကိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၅ ကြ-၃၁၅ မဂျောဆုိင်ဵ ေနိ် ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၃၄၈၆ ဦဵေောငပ်ြညဴ်ဖြိုဵ ဝိြ္ဳပ
 ေမာ်ဝမ်ဵရြ်ကွက်(၇)၊

 ြာဵကန့် ဖမို့နယ၊်
ြာဵကန့်

၂၆ ကြဃ-၁၄၂ မခမ်ဵေြာန် ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၂၄၃၄ ဦဵတငေ်ောင် ဝိြ္ဳပ ေနာှင်ဵ ဆနေ်ကျေဵရာွ၊ ကာမုိင်ဵ ဖမို့၊ ြာဵကန့် ဖမို့နယ် ြာဵကန့်

၂၇ ကြဃ-၅၄၂ မဂျောဆုိင်ဵ ြရီ ၁/ကမန(နိုင)်၀၅၉၅၆၈ ဦဵလမုိင် ဝိြ္ဳပ
ေကာငရ်ာရြ်ကွက်(၃)၊ ကာမုိင်ဵ ဖမို့၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၈ ကခတ-၅၉၇ မေနွဵ ေနွဵ ဝင်ဵ ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၅၆၉၂ ဦဵစိုဵ ထွန်ဵ ဝိြ္ဳပ
ရြ်ကွက်(၄)၊ ဒနွဘ်နေ်ကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၉ ကြဆ-၃၉၀ မခိုငဖ်ငမ်ိဵသူ ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၆၀၃၃ ဦဵေောငထွ်န်ဵ ဝင်ဵ ဝိြ္ဳပ
ဆွတေ်ောင၊် 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၃၀ ကဗခ-၁၂၃ မလနတ်ာမီဵ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၀၂၉၃၅ ဦဵေယာဟန် ဝိြ္ဳပ
စင်ဵ ခန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၄၂)ဦဵ

၃၁ ကဗ-၁၄၅၉ မေကျောဴနငှ်ဵ စစုသုင်ဵ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၆၈၉၉ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ေဵ ဝိြ္ဳပ
ြက-၁၁၃၈၊ မုိဵေလဝသလမ်ဵသွယ်-၁၊ ရမ်ှဵ 

ဝုိင်ဵ ေစ၊ု ေြါက်ကုန်ဵ ရြ်၊ ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၃၂ ကဗ-၁၁၀၆ မသူသူေကျော်ေေဵ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၃၂၃၇၆ ဦဵေကျော်ေကျော်ေေဵ ဝိြ္ဳပ
နခ/၂၇၃၊ မင်ဵ လှရြ်၊

 ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၃၃ ကဂ-၁၂၅ မဆုိင်ဵ မွန်ဵ စင် ၁/မမန(နိုင)်၀၆၀၀၆၂ ဦဵမရလူဂျော ဝိြ္ဳပ
ခါနနရ်ြ်ကွက်၊ 

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၃၄ ကဗ-၉၁၀ မတင်ဴစန္ဒာေကျော်  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဖငမ်ိဵေမာင် ဝိြ္ဳပ
မနသ်ာေကျေဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၅ ကဗ-၂၄၂၁ မဝိုင်ဵ စေုကျော် ၁/မစန(နိုင)်၀၆၄၀၇၉ ဦဵေကျော်တင်ဴ ဝိြ္ဳပ
စေီကာ်ေကျေဵရာွ၊

 မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၆ ကစဟ-၁၄၄ မခငမုိ်ဵေဝ ၁/မစန(နိုင)်၀၆၁၈၄၄ ဦဵတငဴ်ေဝ ဝိြ္ဳပ
မဳမေကာက်ေကျေဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၇ ကက-၅၁၅ မေမချေမ်ဵေထွဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၈၆၇၄ ဦဵြုိဵရင် ဝိြ္ဳပ
တနိ်ဵ ဟွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၈ ကက-၅၅၂ မေခါနမုိ်င် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၈၈၃၀ ဦဵဆနာလ ဝိြ္ဳပ
 ေမှတ(်၁)၊ ေရွှေကူဖမို့

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၉ ကေ-၉၂၃ မဇမီဆာဵရ် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၆၇၃၅၁ ဦဵရာဵဝမ်ဒီဵ ဇီ ဝိြ္ဳပ
ထဝါဒမ်ဵေကျေဵရာွ၊ ဆာရခ်မ်ွဒမ်ဵေြ်ုစ၊ု 

ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို

၄၀ ကေထ-၃၃၅ မဆဲလီညီ ၁/ြတေ(နိုင)်၀၆၈၄၂၅ ဦဵေနာလီ ဝိြ္ဳပ
မူလာဒေီကျေဵရာွ၊

ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၄၂)ဦဵ

၄၁ ကေထ-၂၄၂ မမနာဵေမရနှ် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၆၇၃၁၆ ဦဵမနာဵြုန် ဝိြ္ဳပ
ဆာရခ်မ်ွဒမ်ဵ၊ 

ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို

၄၂ ကေထ-၆၆၇ မမီဵရမ် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၆၅၅၅၀ ဦဵေြါလု ဝိြ္ဳပ
ေကာငက်ေထာငရ်ြ်ကွက်(၅)၊ 

(No-378)၊ ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ကေလ-၁၀၅၁  ေမာငေ်ောငဖ်ြိုဵေဝ ၁/ြတေ(နိုင)်၀၅၅၅၂၁ ဦဵတိုဵ ပမင်ဴ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ေကွ့(၆)၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့

 ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကမြ-၁၂၁၇  ေမာငေ်ခါငေ်ဇာင်ဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၄၆၈၃၆ ဦဵေဇာင်ဵ ေခါင် ဝိဇ္ဇာ
နယေ်ပမ(၁)၊ ရေှဒါငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကမဇ-၁၀၁၈  ေမာငရ်ှိုင်ဵ မျေ ို ဵေထွဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၂၆၀၁၁ ဦဵတငထွ်န်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
နယေ်ပမ(၁၀)၊ လယကု်န်ဵ ၊ ေမိေ်မတ်ှ (၁၀/၂၇)၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို ့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို ့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၄ ကမဇ-၁၀၉၇ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ဦဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၄၁၀၃၆ ဦဵပမငဴ်ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁၁/၂၆၄)၊ လယကု်န်ဵ ရြ်ကွက်၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၅ ကမ-၈၅၅၉ ေမာငေ်ကျော်ေကျော်လင်ဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၁၄၈၁၅ ဦဵေစာနွဲ့ ဝိဇ္ဇာ
တတက(၇)ပြည်ေတာင၊်ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၆ ကဝ-၂၄၂၁ ေမာငေ်ဇာင်ဵ လွမ်ဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၅၁၉၉ ဦဵေဒါငေ်ဇာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ ရြ်ကွက်(၂)၊ စန်ဵ ကာဵေကျေဵရာွ၊ ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ် ဝုိင်ဵ ေမာ်

၇ ကဝ-၂၃၀၁ ေမာငေ်ခါ်ေဆာင် ၁/ဝမန(နိုင)်၁၂၆၇၆၅ ဦဵယနိ်ဵ ေခါ ဝိဇ္ဇာ
မဒနိေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၈ ကဝ-၂၂၇၉ ေမာငဇ်ထန်ဵ လွမ်ဵေခါင် ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၈၆၂၇ ဦဵဇထန်ဵ ေဟာင်ဵ လွမ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နမ်ဴြါေကျေဵရာွ၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၉ ကန-၁၅၈၉  ေမာငေ်ဘာ်ဆာဝူ ၁/တနန(နိုင)်၀၃၁၇၄၄ ဦဵရဆဲာ ဝိဇ္ဇာ
ြုနခ်နု်ဵ ကွက်သစ၊်တနိုင်ဵ ဖမို့ 

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၀ ကန-၁၄၀၉  ေမာငန်ိုကီဵေဆာ် ၁/တနန(နိုင)်၁၃၀၅၅၄ ဦဵေဆာ်ေလာ် ဝိဇ္ဇာ
ြုနခ်နု်ဵ ကွက်သစ၊်တနိုင်ဵ ဖမို့ 

တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)( ၃၆ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)( ၃၆ )ဦဵ

၁၁ ကဝန-၁၀၁၀ ေမာငစ်တုေ်ချောင်ဵ လွမ်ဵဇန် ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၄၆၃၄ ဦဵေခါငလွ်မ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရစေ်လာ်ရြ်ကွက်၊ ချေေီြွဖမို့

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၂ ကမ-၈၃၉၁ ေမာငေ်ဘာမ်ဇနု်ဵ ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၅၆၄၄ ဦဵဇနု်ဵ ေဘာမ်ဴ ဝိဇ္ဇာ
ရစေ်လာ်ရြ်ကွက်၊ ချေေီြွဖမို့

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၃ ကမ-၈၁၉၂ ေမာငေ်ဘာမ်ချေန်ဵ ၁/ြဝန(နိုင)်၀၀၁၉၄၃ ဦဵလုတေ်ဘာမ် ဝိဇ္ဇာ
ြီေမာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၄ ကဝ-၂၀၉၃ ေမာငလ်ကငဒ်ိုငလွ်မ်ဵ ၁/ဆလန(နိုင)်၀၀၅၂၂၂ ဦဵေဇာင်ဵ ဒိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေဆာဴေလာ်ဖမို့

ေဆာဴေလာ်ဖမို့နယ်
ေဆာဴေလာ်

၁၅ ကညြ-၁၅၉၄ ေမာငေ်ောငေ်စာြုိင် ၁/ဟြန(နိုင)်၀၁၄၉၃၇ ဦဵေောငပ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
(၇) မုိငေ်ကျေဵရာွ၊ ဟုိြငဖ်မို့၊

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၆ ကညည-၈၁၈ ေမာငစ်ိုဵ ထက်နိုင် ၁/မညန(နိုင)်၁၈၉၄၆၄ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငြ်င၊် ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵဖမို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၇ ကညြ-၁၄၈၈ ေမာငသီ်ဟေကျော် ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၃၅၇၂ ဦဵေကျော်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
၂/၈၀၊ ပမစန္ဒာလမ်ဵ၊ ပမသီတာ ရြ်ကွက်၊ 

ဟုိြငဖ်မို့၊ မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၁၈ ကညသ-၁၃၀၇ ေမာငခ်ိုငေ်ကျော်ေထွဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၉၂၉၅၀ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ ရာွသစက်ကီဵ(ေတာင)်၊ ဟုိြငဖ်မို့၊ မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ် မုိဵညှင်ဵ

၁၉ ကခဘ-၁၂၃၇ ေမာငလွ်ငကုိ်ခန့် ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၁၉၂၂ ဦဵစိုင်ဵ ေသာင်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
သုိက်ဝါဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊

 မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၀ ကညြ-၁၄၆၆  ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ထက် ၁/မကတ(နိုင)်၁၃၄၅၆၁ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ကုန်ဵ တန်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊

 မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)( ၃၆ )ဦဵ

၂၁ ကခမ-၉၆၂  ေမာငေ်နထူဵလှိုင် ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၃၄၁၇ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပြနသဳု်ဵလဳုဵေကျေဵရာွ၊

 မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၂ ကခ-၂၀၃၄ ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ေထွဵ ၅/ေတန(နိုင)်၁၀၁၅၅၄ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေေရှ့ ရြ်၊ ၇/၁၁၄၊ မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၃ စြဒ-၉၂၂  ေမာငမ်ျေ ို ဵသီဟ  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵညိုေေဵ ဝိဇ္ဇာ
စေြါ့ေကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၄ ကြဆ-၁၂၇၅ ေမာငေ်ောငဆ်န်ဵ ဦဵ  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဗုိလ်ဆန်ဵ ဝိဇ္ဇာ ၁/၄၃၉၊ စမ်ဵသီတာကုန်ဵ ၊ ဆိြ်မူ၊ ြာဵကန့်ဖမို့နယ် ြာဵကန့်

၂၅ ကြဆ-၁၁၅၉ ေမာငေ်ောငဇ်ငဦ်ဵ  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆိြ်မူေကျေဵရာွ၊

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၆ ကြဆ-၁၁၈၈ ေမာငဖ်ငမ်ိဵချေမ်ဵ ၁၁/မြန(နိုင)်၁၆၂၃၆၆ ဦဵေမာငဆ်န်ဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၄၁)၊ မေလာငရ်ာွ၊ 

ြာဵကန့်ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၇ ကဗခ-၇၃၆  ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ ြုိင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၃၆၁၂ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
 ေကာင်ဵ တုဳေကျေဵရာွ၊

 ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၈ ကဗ-၄၄၄၀ ေမာငေ်လာေကျော် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၂၃၇၉ ဦဵေလာခို ဝိဇ္ဇာ
ေနာငခ်ိုရြ်ကွက်၊ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၂၉ ကဂသ-၁၁၂၅ ေမာငေ်ောငသူ်ရ ၁/မမန(နိုင)်၀၆၀၅၅၃ ဦဵဿာဏ်ေေဵ ဝိဇ္ဇာ
မနေ်နာငေ်ကျေဵရာွ၊

မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၃၀ ကဗ-၄၄၆၂  ေမာငေ်နာ်ဆန့် ၁/မစန(နိုင)်၀၆၁၀၇၀ ဦဵမရစဂ်မ်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ရြ်ကွက်(၅)၊ မုိင်ဵ ေခါငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)( ၃၆ )ဦဵ

၃၁ ကက-၂၀၉၉ ေမာငထ်က်ပမတစ်ိုဵ ၁/မစန(နိုင)်၀၆၈၀၆၈ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ေဂွ့ ကကီဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၂ ကကစ-၈၈၂ ေမာငေ်ောငန်ိုငဝ်င်ဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၅၉၅၅ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဝငဝ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၃ ကက-၂၆၈၃ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၇၁၃၃ ဦဵလှိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁)၊ ခုဳခမ်ဵရြ်၊ ေရွှေကူဖမို့

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၄ ကေလ-၁၀၅၂ ေမာငန်နရ်ာဵေြဝမ် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၅၉၁၆၆ ဦဵနနရ်ာဵယုဳ ဝိဇ္ဇာ
ဇီဵ ေနွရ်ာွ၊

 ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို

၃၅ ကေမ-၈၀၅ ေမာငမ်နခ်ဂူုဳဆာဵရ် ၁/နမန(နိုင)်၀၀၇၂၆၁ ဦဵမနခ်ခူငေ်ဗဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၃)ရြ်ကွက်၊ေနာငမွ်နဖ်မို့ 

ေနာငမွ်နဖ်မို့နယ်
ေနာငမွ်န်ဵ

၃၆ ကေလ-၉၁၀ ေမာငေ်လမယြု်နဆ်ာဵရ် ၁/ခဘဒ(နိုင)်၀၁၁၉၆၃ ဦဵလယမ်ယဆ်င် ဝိဇ္ဇာ
ဆေရြာရာွ၊ ရနငထီ်ေြ်ုစ၊ု 

ေခါငလ်နြူ်ဵဖမို့နယ်
ေခါငလ်နြူ်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဝဃက-၁၁၁၁ မစမ်ဴိစမ်ဴိသူ ၁/ဆဘတ(နိုင)်၀၀၃၅၅၆ ဦဵသဲေမာင် ဝိဇ္ဇာ
မဳကင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဆငဘုိ်ဖမို့နယခ်ွဲ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၂ ကမ-၈၄၆၂ မဂျောေတာမ်နူဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၉၃၅၂၇ ဦဵလေရာ် ဝိဇ္ဇာ
ဒက(၁၅၆)၊ ဒကူေထာငရ်ြ်ကွက်၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၃ ကမ-၈၅၄၇ မဆွတဂ်ျောနူဵ ရယွ် ၁/မကန(နိုင)်၂၅၁၄၅၅ ဦဵေဆူယေ်ေဆာင်ဴ ဝိဇ္ဇာ
ေမ်ိနြဳါတ(်၅/၉၄)ေေဵပမသာယာရြ်ကွက်၊

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၄ ကမ-၈၄၁၇ မဇငမ်ာေထွဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၈၃၃၇ ဦဵပမငဴ်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
တိုက်(၁၀)၊ေခန်ဵ (၂၃)၊ သီတာရြ်ကွက်၊ 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့၊ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၅ ကမတ-၈၂၇ မနန်ဵ တငက်ကည်ဝင်ဵ ၁/မကန(နိုင)်၂၂၃၉၀၅ ဦဵသန်ဵ ေောင် ဝိဇ္ဇာ
စကဳင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ တာေလာကကီဵတိုက်နယ၊် 

ပမစက်ကီဵနာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၆ ကမဇ-၁၀၇၄ မေနွဵ ရည်မွန် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငေ်ေဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ်(၁၀၃)၊ နယေ်ပမ(၁၁)၊လယက်နု်ဵ  

ရြ်ကကွ၊်ပမစက်ကီဵ နာဵဖမို့နယ်
ပမစက်ကီဵနာဵ

၇ ကဝ-၂၀၀၅ မေပိြညဴ်ဖြိုဵေကျော် ၁/ဝမန(နိုင)်၁၂၂၀၅၁ ဦဵေေဵေောင် ဝိဇ္ဇာ
ဝါေရာှငေ်ကျေဵရာွ၊ ရြ်ကွက်(၁)၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၈ ကဝဒ-၇၀၄ မေမသဳသာချေ ို ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၈၉၈၃ ဦဵေခါငေ်ဒါင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၂)ရြ်ကွက်၊ ဆဒုဳဵ ဖမို့၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၉ ကဝခ-၉၅၇ မဇမီီဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၂၀၁၉၉ ဦဵဇဆီာ ဝိဇ္ဇာ
ေောငေ်ပမ(၁)ေကျေဵရာွ၊ 

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၀ ကဝဒ-၇၁၅ မငါွဵမဆီဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၁၆၈၃ ဦဵငါွဵေြါ် ဝိဇ္ဇာ
ရြ်ကွက်(၂)၊ ဆဒုဳဵ ဖမို့

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)( ၄၄)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)( ၄၄)ဦဵ

၁၁ ကဝဒ-၇၆၃ မငါွဵေေလဵမီဵ ၁/ဝမန(နိုင)်၁၁၁၆၈၀ ဦဵငါွဵဆုိက် ဝိဇ္ဇာ
လေဂျောငေ်ကျေဵရာွ၊ ဆဒုဳဵ ဖမို့

ဝုိင်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဝုိင်ဵ ေမာ်

၁၂ ကန-၁၅၇၆ မသက်မှူဵနယွ် ၅/ထခန(နိုင)်၁၀၄၂၈၂ ဦဵညနွ့်ေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ေေနာ်ရထာဵလမ်ဵေဘဵ၊ ဒူဵ ေကာင်ဵ

ရြ်ကွက်၊ တနိုင်ဵ ဖမို့၊တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၃ ကန-၁၅၇၄ မဂျေ ိုဆာနာ ၁/တနန(နိုင)်၀၂၉၁၄၀ ဦဵောဵတမီာေခါ ဝိဇ္ဇာ
ေေနာ်ရထာဵလမ်ဵေဘဵ၊ ဒူဵ ေကာင်ဵ

ရြ်ကွက်၊တနိုင်ဵ ဖမို့၊ တနိုင်ဵ ဖမို့နယ်
တနိုင်ဵ

၁၄ ကဇ-၇၇၅ မကျေန်ဵ ထန့် ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၅၈၀၉ ဦဵေဘာမ်ကျေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထွန်ဵ ရှိနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၅ ကဇ-၇၈၈ မဇနု်ဵ ဝင်ဵ ၁/ခြန(နိုင)်၀၁၃၄၆၉ ဦဵေဘာမ်ဴ်ဇနု်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထွန်ဵ ရှိနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ချေေီြွဖမို့နယ်
ချေေီြွ

၁၆ ကမ-၇၉၉၆ မဇယန်န်ဵ ၁/ဆလန(နိုင)်၀၀၅၁၆၄ ဦဵေဒါငဇ်ယ် ဝိဇ္ဇာ
ဖမို့မရြ်ကွက်၊ေဆာဴေလာ်ဖမို့

ေဆာဴေလာ်ဖမို့နယ်
ေဆာဴေလာ်

၁၇ ကမ-၈၄၆၀ မေဟာင်ဵ နန်ဵ ၁/ဆလန(နိုင)်၀၀၆၄၉၇ ဦဵေဒါငေ်ဟာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဖမို့မရြ်ကွက်၊ ေဆာဴေလာ်ဖမို့

ေဆာဴေလာ်ဖမို့နယ်
ေဆာဴေလာ်

၁၈ ကမ-၈၁၈၁ မယနွ်ဵ ယနွ်ဵ ေိ ၁/မကန(နိုင)်၂၃၁၉၇၁ ဦဵေနမျေ ို ဵေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ေထကေကျောင်ဵ ဝင်ဵ ၊ 

ေငဂ်ျေန်ဵ ယနဖ်မို့နယ်
ေငဂ်ျေန်ဵ ယန်

၁၉ ကညြ-၁၆၈၉ မစိုဵ စန္ဒာဝင်ဵ ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၂၅၈၅ ဦဵတငစ်ိုဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
မမတ/၁/၁၂၈၊ သစ္စာလမ်ဵ၊ ဖမို့မေတာင ်ရြ်ကကွ၊် 

ဟိုြငဖ်မို့၊ မုိဵညငှ်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၂၀ ကညယ-၈၀၃ မစစုခုိုင် ၁/မညန(နိုင)်၁၈၈၉၂၁ ဦဵေသာင်ဵ ညနွ့် ဝိဇ္ဇာ
ြငလဳု်ေြ်ုစ၊ု သာယာကုန်ဵ ၊

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)( ၄၄)ဦဵ

၂၁ ကညတ-၈၆၁ မခိုငေ်ရွှေဝင်ဵ ၁/မညန(နိုင)်၁၉၇၃၅၃ ဦဵေရွှေဘ ဝိဇ္ဇာ
ေင်ဵ ေတာ်ကကီဵဖမို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၂၂ ကညြ-၁၄၇၈ မပြူစငသူ် ၁/ဟြန(နိုင)်၀၂၂၉၉၉ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပမမဂေလာလမ်ဵ၊ ဖမို့မေတာငရ်ြ်၊ ဟုိြငဖ်မို့၊ 

မုိဵညှင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵညှင်ဵ

၂၃ ကမ-၈၂၇၅  မေေဵသက်မွနခ်ျေစ် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၃၀၉၇ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သုိက်ဝါဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၄ ကခဘ-၁၂၆၂ မေဖိြိုဵေဝ ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၂၀၁၀ ဦဵေေဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
သုိက်ဝါဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၅ ကခဘ-၁၂၈၁ မေေဵဆုေမာ် ၁/မကတ(နိုင)်၁၄၃၁၀၂ ဦဵေိုက်ရီ ဝိဇ္ဇာ
သုိက်ဝါဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၆ ကခ-၂၁၀၃ မေေိဝိင်ဵ ၁/မကတ(နိုင)်၁၅၃၁၄၈ ဦဵေကျော်တငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ရြ်ကွက်(၅)၊ မနရ်က်ွေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵေကာင်ဵ ဖမို့နယ်
မုိဵေကာင်ဵ

၂၇ ကြဆ-၁၂၇၀ မပမတန်ိုဵ သူ  ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵရာပြညဴ် ဝိဇ္ဇာ
ရြ်ကွက်(၄)၊ ဆိြ်မူေကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၈ ကြဃ-၁၂၇၈ မေငေ်ောင်ဴနနထွ်ယ် ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၅၆၇၉ ဦဵေငေ်ောငဴ်တူဵ ဂျော ဝိဇ္ဇာ
ဒဘ-၃/၁၂၃၊ ဒနွဘ်နေ်ကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၂၉ ကြဆ-၁၂၃၂ မခိုငသ်ဇငဦ်ဵ ၅/ယမြ(နိုင)်၁၄၄၁၅၇ ဦဵေဝသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
၁/၃၉၁၊ ဘွမ်ရာကုန်ဵ ဆိြ်မူ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်

၃၀ ကြဆ-၁၁၉၃ မခငသ်န်ဵ စိုဵ ၁/ကမန(နိုင)်၀၆၁၇၆၈ ဦဵထွန်ဵ ေေဵခင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှာ်ရနှေ်ကျေဵရာွ၊ 

ြာဵကန့် ဖမို့နယ်
ြာဵကန့်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)( ၄၄)ဦဵ

၃၁ ကဗ-၄၄၃၃ မစန်ဵ စန်ဵ ပြည်ဴ ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၂၀၁၃ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
တနိ်ဵ ေသာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၃၂ ကဗ-၄၃၆၁ မဆုပမတန်ိုင် ၁/ဗမန(နိုင)်၁၂၂၀၃၈ ဦဵတငမုိ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
တနိ်ဵ ေသာ်ေဟာင်ဵ ၊ 

ဗန်ဵ ေမာ်ဖမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာ်

၃၃ ကဂသ-၁၁၁၀ မခငေ်ေဵေထွဵ ၁/မမန(နိုင)်၀၆၀၅၀၁ ဦဵချေင်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
မနေ်နာင၊်

 မုိဵေမာက်ဖမို့နယ်
မုိဵေမာက်

၃၄ ကက-၂၁၀၇ မယမင်ဵ စိုဵ ၁/မစန(နိုင)်၀၆၈၀၆၃ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
 ေဂွ့ ကကီဵရာွ၊ 

မနစ်ဖီမို့နယ်
မနစ်ီ

၃၅ ကကဘ-၁၀၀၆ မလင်ဵ လင်ဵ စမွုန် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၇၆၃၁ ဦဵညနွ့်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဖမိုငသ်ာယာရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၆ ကကစ-၉၇၂ မေမဇငမုိ်ဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၃၈၃၁ ဦဵေမာငေ်ုဳဵ ဝိဇ္ဇာ
စေီသာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၇ ကက-၃၀၀၂ မမာမာေေဵ ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၂၄၅၅ ဦဵေောငပ်မင်ဴ ဝိဇ္ဇာ
တုဳဵ ေကာက်ရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၈ ကက-၂၆၅၈ မေေိဇာ်ေဇာ် ၁/ရကန(နိုင)်၀၈၄၅၃၀ ဦဵစိုဵ ကင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ေတာ်လှနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေကူဖမို့နယ်
ေရွှေကူ

၃၉ ဆဃန-၁၅၀၇ မသီရခိင် ၁/ြတေ(နိုင)်၀၆၇၉၀၈ ဦဵေယာ်လီဆာ ဝိဇ္ဇာ
မူလာဒ၊ီ

 ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို

၄၀ ကေလ-၉၉၉ မချေနတ်နေ်မလီယာဵ ၁/နမန(နိုင)်၀၀၆၈၁၄ ဦဵချေနတ်နဒ်ီဵ ရမ် ဝိဇ္ဇာ
လဳုဵစတွရ်ြ်ကွက်(၃)၊

ြူတာေိုဖမို့နယ်
ြူတာေို



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- ပမစက်ကီဵောဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)( ၄၄)ဦဵ

၄၁ ကဘ-၈၃၄ မဆနေ်ဒါင်ဵ ဇတီာရီ ၁/မခဘ(နိုင)်၀၁၂၆၂၈ ဦဵဆနေ်ဒါင်ဵ ငန်ဵ ဇီ ဝိဇ္ဇာ
ဆငလွ်မ်ဒမ်ဵ(၂)၊ 

မချေမ်ဵေဘာဖမို့နယ်
မချေမ်ဵေဘာ

၄၂ ကဘ-၇၉၄ မဇကွန်ဵ နနဆ်ာဵရ် ၁/မခဘ(နိုင)်၀၁၃၄၅၆ ဦဵဇကွန်ဵ ဆင် ဝိဇ္ဇာ
နမ်ဴခမ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မချေမ်ဵေဘာဖမို့နယ်
မချေမ်ဵေဘာ

၄၃ ကဘ-၇၈၈ မနနေ်ဇေဴမဆန်ဵ ၁/မခဘ(နိုင)်၀၁၃၄၆၉ ဦဵနနေ်ဇခင် ဝိဇ္ဇာ
နမ်ဴခမ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မချေမ်ဵေဘာဖမို့နယ်
မချေမ်ဵေဘာ

၄၄ ကဘ-၇၈၇ မေခါ်ယူဵ နငဇ်ဆီန်ဵ ၁/မခဘ(နိုင)်၀၁၃၄၇၄ ဦဵေခါ်ယူဵ လမုိင် ဝိဇ္ဇာ
နမ်ဴခမ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မချေမ်ဵေဘာဖမို့နယ်
မချေမ်ဵေဘာ


