
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အသခ-၄ ေမာငပ်ပည်ဴစုဳဝင်ဵ ၁၄/ငဆန(နိုင)်၀၁၃၀၁၈ ဦဵဿာဏ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကြြ်တေူရွေ ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ဘုရာဵြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အဧ-၃၂ ေမာငမ်င်ဵ မေဟာ် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၂၃၇၈ ဦဵဝင်ဵ ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငယ်ာြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ရွောမရမ်ဵ 

ေချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ အသ-၁၀၁၃ ေမာငသူ်ရနိမ်ဖိုဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၀၇၅၆၇ ဦဵခငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၆၆)၊ ပိေတာြ်ေချောင်ဵ ြမ်ဵနာဵ

လမ်ဵ၊ အမှတ(်၁၀)ရပ်ြွြ်၊ ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသ-၅၂၂ ေမာငပ်မတမ်င်ဵ ပုိင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၆၂၈၁ ဦဵချေစြုိ် သိပ္ဳပ
မခဲရဲရွော၊ ဟုိင်ဵကြီဵြျွန်ဵ မမို ့နယခ်ွဲ၊ အမတ်ှ(၄၄)၊ တြ် 

ဆပိရ်ပြွ်ြ်၊ မမို ့မဆနစ်ြ်အနီဵ ၊ ပသိုမမ်မို ့နယ်
ပုသိမ်

၅ အဧလ-၄ ေမာငထ်ြ်ေဝယေဳအာင် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငခ်ျေစ် သိပ္ဳပ
ေအာြ်တခဳနွတ်ိုငေ်ြျေဵရွော၊ 

ြန့်ကြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၆ အဧဆ-၂၁ ေမာငေ်ဝယမဳဖိုဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၀၉၇၆ ဦဵမျေ ို ဵလွင် သိပ္ဳပ
သေဘာဴေချောင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ြန့်ကြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၇ အစပ-၃ စဇွဲေဝယဳ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၆၆၉၆၁ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ေပါြ်ဆိပ်ပဴဲေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ေပါြ်ဆိပ်ပဴဲရွော၊ ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၈ အစဆ-၁၉ စမဖိုဵမင်ဵ ခန့် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၁၂၄၄ ဦဵလာဵခန့် သိပ္ဳပ
ပျောဵဇလြ်ေြျေဵရွော၊ အစကုြီဵအပ်ု၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၉ အပထ-၄၅ ေမာငပုိ်ငမ်ဖိုဵသူ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၈၀၅၁၆ ဦဵစိုဵ ကြီဵ သိပ္ဳပ
ရွောတန်ဵ ရည်ှေြျေဵရွော၊ သာယာြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၀ အပထ-၅၁ ေမာငသ်န့်ဇငေ်အာင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၈၀၅၁၉ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ြွြ်၊ ဦဵလူဝလမ်ဵ၊ 

ေထာငမ်မို့၊ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၂၉)ဦဵ
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၂၉)ဦဵ

၁၁ အပထ-၇၂ ေမာငစ်ိုဵ သြ်လင်ဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၉၄၆၃ ဦဵပမငဴ်ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေပမာြ်မန်ဵ ကြာဵေြျေဵရွော၊ မန်ဵ ကြာဵအပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၂ အဈဟ-၅ ေမာငေ်အာငစ်မ်ွဵပပည်ဴ ၁၄/ဟြြ(နိုင)်၀၅၄၅၀၈ ဦဵေြျော်လင်ဵ ေနာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ရပ်ြွြ်၊ ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၃ အဈြ-၃၁ ေမာငလ်ွှမ်ဵမုိဵေအာင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၇၀၃၄၆ ဦဵမျေ ို ဵေအာင် သိပ္ဳပ
ရခိုငြု်န်ဵ ေြျေဵရွော၊ ြမ်ဵနအီပ်ုစ၊ု 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၄ အသ-၇၅၆ ေမာငစ်ိုဵ ထြ်သာ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ေဇာ်ေအာင် သိပ္ဳပ
မရမ်ဵြွင်ဵ ေြျေဵရွော၊ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ နယခ်ွဲ

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၅ အသ-၄၀၉ ေမာငရ်ပဲပည်ဴသျှေန် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
မမိုသစေ်ြျေဵရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၆ အဧ-၁၈ ေမာငပ်ပုဳဵ ေမာငေ်မာငဇ်င် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၃၃၂၂၉ ဦဵတငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေအာငေ်ဇယျေလမ်ဵ၊ ေပမာြ်ပုိင်ဵ

ရပ်ြွြ်၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၇ အရ-၂၃ ေမာငဥ်ြ္ကာေမာင် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၄၆၀၃ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ သိန်ဵ သိပ္ဳပ
အညာတန်ဵ ရွော၊ ဘဲွ့ငအူပ်ုစ၊ု 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၁၈ အစ-၁၅ ေမာငဆ်ြ်ပုိငထွ်န်ဵ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၇၂၂၁၂ ဦဵသန်ဵ လှိုငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ယိုဵ ဒယာဵတြ်ရွော၊ ဘူတာအနီဵ ၊

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၁၉ အဝြ-၂၀ ေမာငသ်ြ်ေဝဦဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၀၆၄၅ ဦဵလွငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
လဟာဂပဳုေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

လဟာြပဳုရွော၊ သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၀ အဝ-၁၁ ေမာငသ်ြ်ေဇာ်ထြ် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ေလဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေလကှြီဵတြ်ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ဦဵပမသင်ဵ ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၂၉)ဦဵ

၂၁ အဟတ-၈၇ ေမာငန်ိုငသီ်ဟ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၉၁၈၁၆ ဦဵစနိေ်အဵ သိပ္ဳပ
ေတာငပုိ်င်ဵ ရပ်ြွြ်၊ အဂေပုိေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၂ အဟ-၄၇၂ ေမာငညီ်မင်ဵ ခန့် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၉၃၀၂ ဦဵပမစိုဵ သိပ္ဳပ
ြညငေ်ြာြ်အပ်ုစ၊ု ေတာရည်ှရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၃ အဟတ-၅၂ ေမာငစ်ိုင်ဵ ဘုိဘုိ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၉၁၈၂၃ ဦဵတငေ်သာင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ြွြ်၊ အညာတန်ဵ ရွော၊ 

တလုေထ္ထော်မမို့၊ ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၄ အဟ-၄၉၂ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵသန့် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဓမ္ီဘေြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၅ အဂ-၁၀ ေမာငရ်မဲင်ဵ ထွဋ် ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၁၈၃၁၆ ဦဵရနေ်ဝဵ သိပ္ဳပ
ြျေုရဳိုဵ လမ်ဵ၊ မမို့မရပ်ြွြ်၊ 

ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၂၆ အဇ-၆၀ ေမာငထ်ြ်ရာှဵ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၄၂၄၈ ဦဵကြည်ခိုင် သိပ္ဳပ ဘလဲွေြျေဵရွော၊ ေရတငွ်ဵ ြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု ဇလွနမ်မို့နယ် ဇလွန်

၂၇ အဇသ-၂၃ ေမာငသ်ြ်မျေ ို ဵလှိုင် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၅၈၅၄ ဦဵမင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
သဖန်ဵ ြုန်ဵ အမှတ်(၁)ရွော၊ သဖန်ဵ ြုန်ဵ  

ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၂၈ အအန-၁၀ ေမာငရ်လဲင်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၅၉၅၇ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ေဈဵပုိင်ဵ ရပ်ြွြ်၊ 

ြေနာငမ်မို့၊ ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၂၉ အထထ-၂၁ ေမာငစ်ိုဵ သြ်မှူဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၂၆၅၇ ဦဵေနလင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ေလာ်ှြထာဵအပ်ုစ၊ု စမ်ဵကြီဵေြျေဵရွော၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ
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ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အသ-၃၈၃ မပမတန်ိုဵ ေဝ ၁၄/ငဆန(နိုင)်၀၁၂၈၁၄ ဦဵမျေ ို ဵေအဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၅၆)ေအာငသု်ခလမ်ဵ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အသ-၅၇၉ မဇာမွနမွ်နေ်အာင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၃၉၇၅၂ ဦဵပမငဴ်ေအာင် သိပ္ဳပ
အတီဵ စလုမ်ဵ၊ အမှတ(်၅)ရပ်ြွြ်၊

 ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ အသသ-၃၆ မနိုရတလီှိုင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၂၁၆၆၄ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အြယဒ်မီလမ်ဵ၊ ရပ်ြွြ်(၉)၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသ-၅၆၁ နမ်ဴေဆာင်ဵ နငှ်ဵ ပဖူ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ မန်ဵ ေအာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၀)ေရွှေနငှ်ဵ ဆီ(၂)လမ်ဵ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၅ အသ-၃၂၁ ေနာ်အပိမတမွ်န် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၁၆၂၇ ဦဵြျေငလ်ှိုင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၂၁၂)စစဳဖုိီဵလမ်ဵ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၆ အသ-၂၂၇ မချေစပ်မတန်ိုဵ ေဇာ် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ်ဇာ်ပမငဴ် သိပ္ဳပ
(၃၂/ြ)တာဝတီံသာလမ်ဵ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၇ အဧဆ-၂၄ မေရွှေစငေ်အဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၀၈၀၄ ဦဵေမာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ဖျောတန်ဵ ရိုဵ ကြီဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၈ အသ-၂၅၇ မဝငဴ်ဝါထွန်ဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၉၈၁၄ ဦဵထွန်ဵ လင်ဵ သိပ္ဳပ
ရမ်ှဵငေူြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၉ အဧဒ-၅ မအမဴ်ိသီရထွိန်ဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၀၀၂၉၅ ဦဵေြျော်ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ပမဝတရီပ်ြွြ်၊ ဒါဵြရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၁၀ အဧဆ-၁၆ မယမင်ဵ ထြ် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၀၈၁၁ ဦဵလှစိုဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
သေဘာဴငေူြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(မ)  ( ၄၇ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(မ)  ( ၄၇ )ဦဵ

၁၁ အစ-၃၄ မခိုငန်ငှ်ဵ လွင် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၈၂၃၇ ဦဵတငေ်အာငလွ်င် သိပ္ဳပ
ေသာငက်ြီဵေြျေဵရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၂ အစစ-၄၁ နမ်ဴေြဇငမ်ျေ ို ဵ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၈၅၆၃၄ ဦဵမျေ ို ဵပမငဴ်ဦဵ သိပ္ဳပ
ေပါြ်ဆိနပဴဲ်ေြျေဵရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၃ အစဒ-၁၂ မခိုငမ်ျေ ို ဵမျေ ို ဵေဝ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၂၇၁၁ ဦဵကြည်စိုဵ သိပ္ဳပ
ေဒါငဴ်ကြီဵတိုြ်နယ၊် 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၄ အစ-၁၁၄ မဇလုိူငေ်အာင် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၈၅၅၁၀ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ရွောသာြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ဖူတိုြ်ရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၅ အစ-၇၄ မေမပမတန်ိုဵ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၈၅၃၆၈ ဦဵမင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ်၊ အေနာ်ရထာလမ်ဵ၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၆ အပြ-၅ မဇာဇာခိုင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၄၂၂၂ ဦဵစန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
လယတ်ေီြျေဵရွော၊ ြျေ ို ြ်ပါအပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၇ အပ-၁၂ မယနွ်ဵ ေရွှေရည်မင်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ မင်ဵ သိပ္ဳပ
စပဳယလ်မ်ဵ၊ ေအာငဆ်န်ဵ ရပ်ြွြ်၊

 ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၈ အပထ-၄၃ မသီရဝိင်ဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၈၀၄၈၈ ဦဵေဌဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ြွင်ဵ ကြီဵအပ်ုစု/ေြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၉ အစစ-၆၁ မေရွှေရည်ဝင်ဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၂၃၂၉ ဦဵေအဵနိုင် သိပ္ဳပ
ေြျောင်ဵ စရုွော၊ ဆငေ်ြာငအ်ပ်ုစ၊ု

 ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၂၀ အသ-၁၇၃ မေအဵသဉ္ဇာေဇာ် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၇၀၂၉၁ ဦဵေဇာ်မင်ဵ သိပ္ဳပ
သဲြုန်ဵ ကြီဵေြျေဵရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ
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အဘအမည်
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ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(မ)  ( ၄၇ )ဦဵ

၂၁ အသ-၉၂၁ မယနွ်ဵ နန္ဒာခိုင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၂၇၂၉ ဦဵမျေ ို ဵဦဵ သိပ္ဳပ
(၁၅၅)နလီာလမ်ဵ၊ ေတာငပုိ်င်ဵ ပပငခ်ရိုင၊် 

ဒီဵ ဒူဵ ြုန်ဵ အပ်ုစု/ေြျေဵရွော၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၂ အပ-၃၈ မဇူဵ ရည်မွနထ်ြ် ၁၄/ဟြြ(နိုင)်၀၅၄၄၃၉ ဦဵဝင်ဵ ပမငဴ် သိပ္ဳပ
ေတဇ(၃)လမ်ဵ၊ ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၃ အရဠ-၈ မဖူဵဖူဵပပညဴ် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵပမငဴ်စိုဵ သိပ္ဳပ
အနု်ဵ ေတာလမ်ဵ၊ အမှတ(်၅)ရပ်ြွြ်၊ 

အသုတမ်မို့ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၄ အရဆ-၂ မမဖိုဵအိေြျော် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ြုိြုိဦဵ သိပ္ဳပ
ဝြ်ရပ်ုေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၅ အရ-၈ မနငှ်ဵ ေဝေဇာ် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၄၆၃၀ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ရပ်သာကြီဵေြျေဵရွော၊ လြ်ပဳပငအ်ပ်ုစ၊ု 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၆ အဝြ-၄ မေအဵပမငဴ်ပမငဴ်ထွန်ဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၅၄၈၄၁ ဦဵတငလ်ှိုင် သိပ္ဳပ
ဘုရာဵြုန်ဵ ရွော၊ 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၇ အဝ-၁၆ မေနွဵ ေနွဵ နိုင် ၁၄/သပန(နိုင)်၁၅၃၉၅၈ ဦဵေဇာ်မုိဵ သိပ္ဳပ
တလုတြု်န်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၈ အဟ-၄၆၇ မဇငဖူ်ဵေဝ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၀၈၆၄ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေရွှေဧရာလမ်ဵ၊ ြုန်ဵ ကြီဵအပ်ုစ၊ု

 ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၉ အဟ-၃၉၈ မဆုပပည်ဴထွန်ဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၅၄၆၁ ဦဵလှမင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေရတခဳနွ(်၁)လမ်ဵ၊ သဳုဵပငြွ်င်ဵ ရပ်ြွြ်၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၀ အဟ-၄၂၄ မသွန်ဵ လဴဲေရွှေစငေ်ဝ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၄၃၃၇ ဦဵေြျော်စာွထွန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၉၈)၊ ရွောမလမ်ဵ၊ ြေနာငစ်ရုပ်ြွြ်၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ
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ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(မ)  ( ၄၇ )ဦဵ

၃၁ အဟဓ-၄၈ မသြ်မွနဝ်င်ဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၆၇၅၃ ဦဵလှိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ငါဵဖာဵရွော၊ ငါဵဖာဵအပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၂ အယြ-၂၂ မသွန်ဵ နဒလီှိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၄၀၃၂၇၄ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ေဈဵပုိင်ဵ လမ်ဵ၊ ဓမ္ီဘေြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၃ အဟ-၄၉၅ မေအဵသဇငေ်အာင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၆၄၆၆ ဦဵေအာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ပခငဘ့ုိ်အပ်ုစ၊ု သဲရိုဵ ေြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၄ အဂမ-၂ မသိဂဝီင်ဵ ညနွ့် ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၁၇၈၀၇ ဦဵဝင်ဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ေမျောြ်ေချောြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ကြဳေတာ

အပ်ုစ၊ု ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၃၅ အဂမ-၄ မနငှ်ဵ ပဖူေဖွဵ ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၂၀၆၄၄ ဦဵဝင်ဵ ေဆွ သိပ္ဳပ
ပပည်ဴစငြွ်င်ဵ ရွော၊ ကြဳေတာအပ်ုစ၊ု

 ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၃၆ အဇဒ-၃ မဆုသဲေဟမာန် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၉၀၄၅ ဦဵခငေ်မာငေ်ထွဵ သိပ္ဳပ
ြမ်ဵနာဵလှည်ဵဆိပ်၊ အိုဵ ဘုိအပ်ုစ၊ု 

ေဒါငက်ြီဵေြျေဵရွော၊ ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၇ အဟဒ-၃ မအသိရဖူေြျော် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၈၃၉၉ ဦဵတငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
စနိဝုိ်င်ဵ ေြျေဵရွော၊ နှဲေမာြ်တန်ဵ အပ်ုစ၊ု

 ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၈ အဇသ-၅ မေြသီနိုင် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၇၁၃၂ ဦဵရစဲိုဵ သိပ္ဳပ
ေဘာသွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေညာငပ်ငသ်ာေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု

 ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၉ အအလ-၃ မသိမ်ဴဆုနိုင် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၀၅၈၈ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေညာငတ်နု်ဵ လဲရွော၊ 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၄၀ အအပ-၇ မေရွှေစငထွ်န်ဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၆၉၂၁ ဦဵစနိသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ဘုရာဵကြီဵြျွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ကြြ်သွနခ်င်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် သိြ္ဳပ(မ)  ( ၄၇ )ဦဵ

၄၁ အအပ-၂၄ မလင်ဵ လဴဲမုိဵဦဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၂၃၃၁ ဦဵစိုဵ သြ် သိပ္ဳပ
ေပမာြ်ြျောဵေသေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၄၂ အဟ-၁၀၄ မဆုပမတေ်ရွှေဇင် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၂၇၃၇ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ဝတြု်န်ဵ အပ်ုစ၊ု ဝြ်ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၄၃ အထ-၉ မအအိသူိ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၁၈၃၃၄ ဦဵပမငဴ်စိုဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ြွြ်၊ လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၄၄ အထထ-၁ မေသာ်ဇငြုိ် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၀၀၅၀ ဦဵစိုဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
မမို့ြုန်ဵ ရွော၊ ပန်ဵ ေတာကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၄၅ အန-၁၂၉ မေရွှေစငေ်မ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၅၇၂၈ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
သဳကြိုဵအပ်ုစ၊ု 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၄၆ အည-၃၉ မသဳသာသာစိုဵ လှိုင် ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၂၄၂၇ ဦဵစိုဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ်၊ မာဃလမ်ဵ၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၄၇ အည-၆၂ မသီရိေမွှ ပမတသူ် ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၁၇၂၇၄ ဦဵေြျော်ပမတသူ် သိပ္ဳပ
ဘုရငေ်နာငလ်မ်ဵ၊ အမှတ(်၉)ရပ်ြွြ်၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အသ-၃၉၄၈ ေမာငခ်ျေစမ်င်ဵ ပုိင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၂၂၄၅၃ ဦဵသြ်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ြမ်ဵနေီြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အသ-၁၉၈၀ ေမာငစ်ိုဵ သြ်ပုိငမှ်ူဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၂၉၇၄၄၆ ဦဵတငထွ်ဋ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၆)၊ြုိဵေသာင်ဵ (၂)လမ်ဵ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ အသမ-၂၁၂ ေမာငေ်ဝယေဳအာင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၂၈၇၂၅ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေပမငတ်ငေ်ြျေဵရွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသခ-၁၁၄ ေမာငမ်ျေ ို ဵခန့်ေဇာ် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၂၇၉၈၃ ဦဵစန်ဵ ချေစ် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၅ အသခ-၂၄၉ ေမာငန်ိုငမုိ်ဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၉၁၁၄ ဦဵတငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
သရြ်ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ အနန်ဵ ြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၆ အသ-၂၁၆၄ ေမာငေ်သာ်ဇငထ်ြ် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၆၇၆၈ ဦဵေြျော်ေဌဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵြွင်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၇ ညြန-၄၇၄ ေမာငစ်ိုေပပ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၁၁၃၇၈ ဦဵထိနဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငမ်ာဃရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထါငဴ်

၈ အဧလ-၈၀၁ ေမာငေ်အာငြုိ်ြုိ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၈၂၂၆ ဦဵေြျော်ဝင်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ြန့်ေြာ်ြနေ်ြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထါငဴ်

၉ အသမ-၁၉၄ ေမာငေ်ဆာင်ဵ ဇာနည်ေသာ် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵလှေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ဒါဵြဝေြျေဵရွော၊ြျွန်ဵ လျောဵရည်ှအပ်ုစ၊ု 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထါငဴ်

၁၀ အစဆ-၁၁၈ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ေဇယျောနိုင် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၃၉၇၁ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
မဟာေဗာဓိလမ်ဵ၊ အမှတ(်၃)ရပ်ြွြ်၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၄၁ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၄၁ )ဦဵ

၁၁ အစ-၄၂၀ ေမာငစ်ိုင်ဵ ပမတလ်င်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
သစဆိ်မ်ဴြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၂ အပထ-၂၆၅ ေမာငခ်ျေစမ်ျေ ို ဵဟဳ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၆၅၈၂ ဦဵစလွဳင် ဝိပ္ဳပ
ကြဳေတာေြျေဵရွော၊ သစမ်သိအပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၃ အပ-၄၁၅ ေမာငပုိ်ငစ်ိုဵ ပုိင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၂၅၃၇ ဦဵမင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ခရရုိုဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၄ အပထ-၂၅၆ ေမာငေ်နဘုန်ဵ ရှိန် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၉၄၁၅ ဦဵခငေ်မာငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ်၊ ဗုိလ်ချေုပ်လမ်ဵ၊ 

အေထာငမ်မို့၊ ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၅ အပ-၆၁၈ ေမာငေ်ဝယထဳြ်ေအာင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၂၆၀၈ ဦဵပမငဴ်စနိ် ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵစေုြျေဵရွော၊ ေတာေချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၆ အသ-၂၀၄၀ ေမာငမုိ်ဵေအာင် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်သာင်ဵ ဝိပ္ဳပ ဇီဵ ချေ ို ငေ်ြျေဵရွော၊ ငပုေတာမမို့နယ် ငပုေတာ

၁၇ အဈဟ-၁၁၀ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထြ်ေဇာ် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၆၃၀၁ ဦဵသာဟဳ ဝိပ္ဳပ
ဖုိဵေရွှေပုေြျေဵရွော၊ ငါဵေပပမအပ်ုစ၊ု ဟုိင်ဵ ကြီဵ 

ြျွန်ဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၈ အဈဋ-၁၂၉ ေမာငဟိ်န်ဵ ထြ်လင်ဵ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၄၇၃၈ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အေနာြ်ေချောင်ဵ ရပ်ြွြ်၊ 

ပငခ်ရိုငရ်ွော၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၉ အဈတ-၁၆၇ စရနဲိုငဝ်င်ဵ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၅၀၆၄ မန်ဵ ခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆဳုေချောင်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေတာငြ်ေလဵအပ်ုစ၊ု 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၀ အဈပ-၁၆၄ ေမာငမ်ဖိုဵပုိငဟိ်န်ဵ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၄၉၃၅၈ ဦဵရနန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
မနြ်ျေည်ဵပငေ်ြျေဵရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၄၁ )ဦဵ

၂၁ အသ-၃၇၀၃ ေမာငအ်ာြာဟိန်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵလှတိုဵ ဝိပ္ဳပ
နဳ့ သာပုေြျေဵရွော၊ ငရတုေ်ြာင်ဵ

မမို့နယခ်ွဲ၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၂ အရဖ-၁၄၅ ေမာငသီ်ဟဝင်ဵ မဖိုဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငေ်မာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေရနဳ့ သာေြျေဵရွော၊ ေြျောြ်ေချောင်ဵ

အပ်ုစ၊ု ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၃ အပ-၅၁၄ ေမာငမ်ျေ ို ဵဝင်ဵ သိန်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ နိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ ပုြွင်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၄ အရယ-၁၀၈ ေမာငေ်ြာင်ဵ ထြ်မင်ဵ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၀၇၂၀ ဦဵေအဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ယိုဵ ဒယာဵတြ်ေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၅ အဝဆ-၁၁၃ ေမာငေ်ြာင်ဵ ပမတဟိ်န်ဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၅၃၉၆၇ ဦဵေမာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
ေဆာငဘဳု်ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၆ အဝဒ-၁၂၈ ေမာငထ်ြ်လင်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၅၅၆၉၄ ဦဵတငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ကြို့ြုန်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၇ အဝဒ-၁၇၈ ေမာငဟိ်န်ဵ ထြ်ေအာင် ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၄၈၅၄ ဦဵခငေ်မာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေရလဲကြီဵရွော၊ သရြ်ေတာအပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၈ အဟဒ-၂၈၈ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵသြ် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၉၁၂၀၇ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေေတာငသ်ာရရွော/အပ်ုစ၊ု ဒူဵ ယာဵ

မမို့သစ၊် ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၉ အဟ-၁၈၀၈ ေမာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ေမာင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၃၀၇၈ ဦဵခငေ်မာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ
လြ်ပနလှ်ေြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၀ အဟ-၁၄၇၅ ေမာငစ်မ်ွဵဖုန်ဵ ေနာင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၅၅၁၈၈ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၇၁)၊ အေလာင်ဵ ဘုရာဵလမ်ဵ၊ 

ေအဵပမသာယာရပ်ြွြ်၊ ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၄၁ )ဦဵ

၃၁ အဟမ-၂၂၈ ေမာငခ်ိုငစ်ိုဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၄၀၃၁၉၇ ဦဵေြျော်ေြျော် ဝိပ္ဳပ
မုိဵြုတက်ြီဵေြျေဵရွော၊ ပပြတတအ်ပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၂ အဟဒ-၄၀၄ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ေဝနိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၉၈၈၈၄ ဦဵေအာငေ်ြျော်ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ပုဇနွေ်တာငေ်ြျေဵရွော၊ သပပုပငအ်ပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၃ အဂရ-၂၅၈ ေမာငထ်ြ်ေဝမဖိုဵ ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၁၄၅၁၂ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝဲကြီဵ(ေအာြ်စ)ုေြျေဵရွော၊ 

ေရွှေပန်ဵ ေတာအပ်ုစ၊ု ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၃၄ အဇဒ-၁၀၁ ေမာငဥ်ြ္ကာေြျော် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၈၉၂၈ ဦဵေအဵြုိ ဝိပ္ဳပ
တာြျေ ို ဵရွော၊ အိုဵ ဘုိေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၅ အဇ-၅၀၃ ေမာငေ်အာငေ်အာင် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၁၃၀၂ ဦဵသိန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ဥယျောဉရ်ွော၊ လမုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၆ အဇည-၁၇၃ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေမာင် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵထုိြ် ဝိပ္ဳပ
ငါဵအမ်ိတန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ြူဵတိ့ုဆိပ်အပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၇ အအပ-၁၄၀ ေမာငပ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၄၃၀၆ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ်၊ ေဝဋုဝန၊် 

အငပ်ငမ်မို့၊ ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၈ အအအ-၁၄၀ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေဇာ် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၅၃၉၅ ဦဵေအာငပ်မငဴ်စန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထိနေ်သဵကြီဵေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၉ အအလ-၁၅၈ ေမာငေ်ြာင်ဵ ဆုစဳ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၄၄၅၉၈ ဦဵပမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ယနွ်ဵ တာကြီဵတန်ဵ လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅)

ရပ်ြွြ်၊ ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၄၀ အထထ-၁၃၃ ေမာငေ်ြျော်လင်ဵ ဦဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၉၄၈၁ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
စနိေ်ဘာငေ်ြျေဵရွော၊ သဲနြုုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၄၁ )ဦဵ

၄၁ အတဗ-၁၆၅ ေမာငခ်န့်မင်ဵ ပုိင် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၀၄၂၄ ဦဵေြျော်ဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
စမ်ဵပုိင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အသစ-၁၁၀ မနယွသ်ဇငေ်ြျော် ၁၄/ရသယ(နိုင)်၀၁၅၉၂၂ ဦဵေြျော်စိုဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
(၂)ရပ်ြွြ်၊ ေချောင်ဵ သာ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အသသ-၄၃၂ မနငှ်ဵ မုိဵေအဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၄၀၆၉၆ ဦဵေစာေအာင် ဝိပ္ဳပ
ငြွေြျေဵရွော၊ ေငွေဆာင၊် 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ အဝ-၃၈၆ မစိုဵ စန္ဒာေထွဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၄၂၂၅ ဦဵဝင်ဵ ခင် ဝိပ္ဳပ
ေဒါငဴ်ကြီဵရပ်ြွြ်၊ မြျေ ီဵ ဇငရ်ွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသ-၃၄၅၇ မဝတရ်ည်လင်ဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၀၉၅၂၀ ဦဵေြျော်ေဇယျေ ဝိပ္ဳပ
ပမြ်တိုစိုြ်ပျေ ို ဵေရဵရုဳဵ ဝင်ဵ ၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ််
ပုသိမ်

၅ အဈဂ-၁၈၅ မဆုလဴဲလဴဲပဖူ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ြွင်ဵ ဝုိင်ဵ ရွော၊ ငရတုေ်ြာင်ဵ မမို့၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၆ အဧ-၂၁၁ မအိေရွှေစင် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၉၇၀၂ ဦဵပပည်ဴမဖိုဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ေအာငခ်ျေမ်ဵသာလမ်ဵ၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၇ အဧ-၂၄၁ မဆုဇာပခည်လင်ဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၀၅၂၇၀ ဦဵေဖသြ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ပိေတာြ်ပငေ်ြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၈ အဧလ-၂၅၀ မဇငမ်ာလွင် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၃၃၂၃၄ ဦဵချေစည်နွ့် ဝိပ္ဳပ
ြျွလဲမ်ဵေချောင်ဵ ရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၉ အစဆ-၁၄၅ မမငမ်ိဵမငမ်ိဵေအာင် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၃၉၈၇ ဦဵခငေ်မာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ ေပခာြ်အမ်ိတန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ် ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၀ အစဒ-၁၄၇ မေအဵသန္တာထွန်ဵ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၂၇၂၇ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ မေဟာြ်ေြျေဵရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(မ)  (၄၁)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(မ)  (၄၁)ဦဵ

၁၁ အစ-၂၄၂ မပန်ဵ ဝတမ်ှဳုသင်ဵ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၆၅၇၈ ဦဵဝင်ဵ စနိ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ်၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၂ အပ-၄၁၉ မအမ်ဴိပပည်ဴမွန် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၃၅၇၈ ဦဵချေစြုိ်ြုိ ဝိပ္ဳပ
အတီဵ ပုိင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၃ အပ-၃၁၃ မေြခိုငစ်ိုဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၉၁၀၉၈ ဦဵစိုဵ ပမငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငသ်ာလမ်ဵမေတာ်၊ ေအာငဆ်န်ဵ  

ရပ်ြွြ်၊ ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၄ အဈ-၁၉၈ မမျေ ို ဵသန္တာနိုင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၆၀၈၄၈ ဦဵပမငဴ်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၃)၊ ယဇုနလမ်ဵ၊ ငပုေတာ 

(ေပမာြ်ပုိင်ဵ )၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၅ အဈခ-၁၅၈ မချေစပ်မတန်ိုဵ ေဝ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၇၀၂၀၃ ဦဵဟနတ်တု် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵြွင်ဵ ရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၆ အသ-၁၉၈၆ မတငဇ်ာေမာ် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၇၀၂၅၆ ဦဵြျေငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဂျေမ်ဵြပ်ေြျေဵရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၇ အသ-၃၂၁၂ မသဇငေ်မာ် ၁၄/ဟြြ(နိုင)်၀၅၄၄၅၄ ဦဵေသာင်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ြွြ်၊ ဇီဵ ပဖူေချောင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၈ အဈဂ-၁၇၉ မေအဵဝတရ်ည်ေဇာ် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၄၁၂၁ ဦဵေဇာ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ပုိဵေလာင်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၉ အရ-၂၇၈ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၄၆၅၀ ဦဵတငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
သဳတင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၀ အစ-၃၉၈ မအပိမတမွ်န် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၇၆၆၉၀ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေြျောင်ဵ စေုြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(မ)  (၄၁)ဦဵ

၂၁ အရ-၂၄၄ မသဲအနိငှ်ဵ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၄၁၉၇ ဦဵတငထူ်ဵ ဝိပ္ဳပ
စြ်စြ်ယိုေြျေဵရွော၊ ြြ္က ကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ငါဵသုိင်ဵ ေချောင်ဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၂ အဝြ-၁၃၁ မေမဇူဵ ေမာင် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၁၃၇၀ ဦဵထွန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
လှည်ဵေထာြ်ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ဘုရာဵြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု

 သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၃ အဝ-၃၁၀ မအအိမိဖိုဵလွင် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
အနန်ဵ ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေခွဵ ြုတ်

အပ်ုစ၊ု သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၄ အဟ-၂၀၉၂ မမျေ ို ဵသီရေိအာင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၅၉၃၈၉ ဦဵေအာငစ်ိုဵ ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
စည်ြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေညာငဝုိ်င်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဟသောမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၅ အဟ-၁၅၀၃ မအရိပူါေြျော် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၇၄၅၇ ဦဵေြျော်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ ဗုိလ်ပမတထွ်န်ဵ လမ်ဵ၊ သပပုပငရ်ွော၊ ဟသောမမို့နယ် ဟသောတ

၂၆ အဟ-၂၁၄၆ မေချောပပည်ဴသူ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၇၀၂၇ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၈)၊ ဗုိလ်ပမတထွ်န်ဵ လမ်ဵ၊ 

ြင်ဵ ရပ်ြွြ်၊ ဟသောမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၇ အဟဒ-၂၁၂ မရတမုိီဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၉၉၆၉ ဦဵေြျော်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
သြ္ကယြု်န်ဵ ေြျေဵရွော၊ ကြပ်ြေလဵအပ်ုစ၊ု 

ဟသောမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၈ အဟဒ-၄၂၁ မေဝပမတမွ်န် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၅၈၉၅ ဦဵတငေ်အာငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေချောင်ဵ ဖျောဵေြျေဵရွော၊ အင်ဵ ဓဝယအ်ပ်ုစ၊ု 

ဟသောမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၉ အဂရ-၂၈၆ မမျေ ို ဵမျေ ို ဵေအဵ ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၂၀၃၇၁ ဦဵပမငဴ်သန်ဵ ဝိပ္ဳပ ြုန်ဵ ပမငဴ်ေြျေဵရွော၊ သဲပဖူအပ်ုစ၊ု ကြဳခင်ဵ မမို့နယ် ကြဳခင်ဵ

၃၀ အဟ-၉၂၉ မနငှ်ဵ ယမဳုစိုဵ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၂၀၉၂၅၉ ဦဵတိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ြျေုြဳျေ ို ြ်(န)ေြျေဵရွော၊ 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(မ)  (၄၁)ဦဵ

၃၁ အဇ-၃၆၇ မစန်ဵ စန်ဵ ဦဵ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၇၃၁၄ ဦဵဝင်ဵ ကြိုင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငအ်ိုငက်ြီဵေြျေဵရွော၊ 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၂ အဟဒ-၁၇၃ မသဇငန်ယွ် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၄၈၆၁ ဦဵေြျော်ေြျော် ဝိပ္ဳပ
ဝါသလေြျေဵရွော၊ ေတာငပ့ုိ်တစရ်ာအပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၃၃ အအတ-၁၉၄ မနငှ်ဵ အစိဳ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၃၀၃၈ ဦဵပမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ နစှခ်ရွွော၊ ထန်ဵ သဳုဵပငအ်ပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၄ အအပ-၁၃၆ မနငှ်ဵ စပဳယသူ် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၆၈၇၅ ဦဵတငထွ်ဋ် ဝိပ္ဳပ စမ်ဵတပ်ြုန်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု ပမနေ်အာငမ်မို့နယ် ပမနေ်အာင်

၃၅ အအပ-၁၂၃ မညိမ်ဵေအဵမုိဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၄၇၉၁၃ ဦဵေမာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
စမ်ဵေတာငေ်ပခရွော၊ ပိန်ဵ အင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၆ အအ-၁၇၇ မဇငပွ်ငဴ်ပဖူ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၄၄၆၈၉ ဦဵစိုဵ ညနွ့် ဝိပ္ဳပ
ပျေဉေ်ထာငတ်ငွ်ဵ ရွော၊ ေညာငပ်မစဆဲွ်အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၇ အဟယ-၂၂၇ မေြခိုငလ်င်ဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၉၂၁၀ ဦဵေအာငေ်အာငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခေမာြ်စရုွော၊ ခေမာြ်စအုပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၃၈ အရဏ-၂၆၇ မအယဂ်ျေူလင်ဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၂၁၀၇ ဦဵပမငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
စနိေ်ဘာငရ်ွော၊ သဲနြုုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၃၉ အည-၇၄၇ မေြသွယဦ်ဵ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၄၆၃၀၉ ဦဵစန်ဵ မဖိုဵ ဝိပ္ဳပ
(၁၇)လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ြွြ်၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၄၀ အည-၆၁၂ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည်ေဇာ် ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၃၄၈၇၂ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဟသောြျွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိြ္ဳပ(မ)  (၄၁)ဦဵ

၄၁ အည-၇၅၀ မေဆာင်ဵ နငှ်ဵ ဦဵ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၃၂၅၅ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဒဂေါဵြျွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ သပပုေရ

လယအ်ပ်ုစ၊ု ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အသ-၄၈၄၆ ေမာငမ်ျေ ို ဵေဇယျောေြျော် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၃၅၆၄၃ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငသ်ာေြျေဵရွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အသ-၅၀၅၅ ေမာငမ်ဖိုဵသူလင်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေဘာမိအပ်ုစ၊ု ေတာငန်ေီမာ်ေြျေဵရွော၊ 

မန်ဵ ြျေ ီဵ ပငဂ်ျေ ို ငရ်ပ်ြွြ်၊ပုသိမ်မမို့၊ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ အသ-၅၁၄၇ ေမာငပ်ပည်ဴစုဳေအာင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၇၀၀၇၇ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုရာဵလှအပ်ုစ၊ု ြွင်ဵ ကြီဵရွော၊ 

ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသခ-၉၆၆ ေမာငဟ်နမ်င်ဵ ထြ် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၂၃၁၁၀ ဦဵပမငဴ်ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ြန့်လန့်ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ုြနေ်လဵဇီဵ ြုန်ဵ

ေြျေဵရွော၊ ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၅ အဧြ-၇၅၇ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထြ်နိုင် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၁၁၇၆၆ ဦဵေမာငလှ်မမိုင် ဝိဇ္ဇာ
တခဳနွတ်ိုငေ်ြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၆ အဧ-၁၂၀၁ စပပည်ဴစုဳ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၁၉၂၀ ဦဵေထာငေ်စဵ ဝိဇ္ဇာ
နနငွ်ဵ ဂရြ်ေြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၇ အရယ-၇၇၃ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵလွင် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၅၇၇၀ ဦဵပမငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ြျေုဖဳာဵရိုဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၈ အစ-၁၂၂၈ ေမာငခ်ျေစမ်ဖိုဵေဝ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၀၄၈၁ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ြျွန့်ကြာဵအေနာြ်ေြျေဵရွော၊ ြျောဵြုိြ် 

ေြျောင်ဵ ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ုေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၉ အစစ-၁၁၈၆ စသြ်မင်ဵ ေြျော် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၅၇၇၉ မန်ဵ ေြျော်ေြျော်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
သဖန်ဵ ေချောင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၀ အပ-၁၉၃၁ စညီညီမဖိုဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၃၇၉၅ မန်ဵ ေရွှေလွင် ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ ရြဲျွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၃၁)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၃၁)ဦဵ

၁၁ အတဓ-၇၁၆ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၂၃၀၇ ဦဵေပါြ်စ ဝိဇ္ဇာ
ကြာဵမန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ေဘာဇတုအ်ပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၂ အပ-၁၈၂၄ စသြ်စိုဵ ထြ် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၂၆၄၉ မန်ဵ ေအာ်စတင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သေဘာရိုဵ ေြျေဵရွော၊ ြဳစအုပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၃ အဈဋ-၉၄၇ ေမာငခ်ျေစေ်ထွဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေနဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ အတုတ်ငွ်ဵ အပ်ုစ၊ု ြုန်ဵ သာယာရွော၊ ငပုေတာမမို့နယ် ငပုေတာ

၁၄ အဈဋ-၈၇၅ ေမာငေ်အာငပ်ပည်မဖိုဵ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၅၀၆၈၄ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
စြ်ဆိပ်ရပ်ြွြ်၊ ပပငခ်ရိုငရ်ွော

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၁၅ အဈ-၁၂၂၃ ေမာငမ်င်ဵ ထြ်ေြျော်ဇင် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၆၀၄၅၁ ဦဵသာေလာြ် ဝိဇ္ဇာ အဝပိတအ်ပ်ုစ၊ု ဖုိဵရနြု်နေ်ြျေဵရွော၊ ငပုေတာမမို့နယ် ငပုေတာ

၁၆ အရ-၁၀၀၈ ေမာငသ်ြ်ထွန်ဵ ေြျော် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၂၇၅၀ ဦဵစိုဵ သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကြို့ြုန်ဵ ရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၁၇ အရ-၁၂၄၈ ေမာငခ်ျေစမ်င်ဵ သူ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၂၅၁၂ ဦဵချေစေ်ထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ရုဳဵ ထ့ဳုရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၁၈ အဝဒ-၉၈၁ ေမာငေ်ြျော်ဇငြုိ် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၉၀၇၀၅ ဦဵရငေ်ထွဵ ဝိဇ္ဇာ ေြျောြ်ခနဲရီွော၊ ေညာငေ်မှာ်အပ်ုစ၊ု ေရကြည်မမို့နယ် ေရကြည်

၁၉ အဝဒ-၈၆၂ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၄၈၅၀ ဦဵကြည်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဌြ်ေပျောေတာေချောင်ဵ ရွော၊ ြျေုဒဳဒနွ်ဵ အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၂၀ အဝဖ-၉၇၀ ေမာငဝ်င်ဵ ထြ်ဦဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၃၃၅၉ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ငဝနေ်ဒါငဴ်ကြီဵေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၃၁)ဦဵ

၂၁ အဟတ-၈၃၉ ေမာငေ်အာငသူ်ရစိုဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၁၅၃၃ ဦဵပမငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅)ရပ်ြွြ်၊ တလုေတ္ထော်မမို့၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၂ အဟခ-၁၂၃၀ ေစာေဝလျှေခဳိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၂၈၂၄ ဦဵလှခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆငေ်ဂါင်ဵ ေြျေဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၃ အဟခ-၁၃၆၆ ေစာထုိြ်သူရဦဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၉၅၄၇ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ တလူအပ်ုစ၊ု တမဳကြီဵေြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၂၄ အဂတ-၇၆၄ ေမာငသိ်န်ဵ သန်ဵ မင်ဵ ၁၄/ြခန(နိုင)်၁၁၉၉၈၅ ဦဵလှိုငမ်င်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငဝုိ်င်ဵ ရွော၊ ေရနေဳတာငအ်ပ်ုစ၊ု

 ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၂၅ အဇည-၁၀၀၇ ေမာငသ်ြ်ေမာငေ်မာင် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၈၂၂၅ ဦဵေမာငေ်မာငသ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငစ်ေုြျေဵရွော၊ ဖာဵလြ်ခိုအပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၂၆ အဇည-၁၀၀၅ ေမာငေ်ြျော်ေဇယျောမုိဵ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၆၅၀၁ ဦဵမင်ဵ ေအာငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အမ်ိအမှတ(်၁၀၈)၊ ြူဵတိ့ုဆိပ်အပ်ုစ/ုေြျေဵရွော၊ 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၂၇ အအအ-၈၅၃ ေမာငေ်ြျော်ဇငမ်ဖိုဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၆၃၄၀ ဦဵလှေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ထိနေ်သဵေလဵရွော/အပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၂၈ အအြ-၇၈၇ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထြ်ေဇာ် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၆၈၇၅ ဦဵမင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
သေပပြုန်ဵ အမှတ်(၅)၊ 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၂၉ အအဥ-၇၄၂ ေမာငေ်အာငပ်မငဴ်ပမတ် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၈၄၈၉၈ ဦဵေအာငေ်အာင် ဝိဇ္ဇာ
အိုငမ်ေြျေဵရွော၊ ြူေတာအပ်ုစ၊ု

 ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၃၀ အထ-၈၆၇ ေမာငခ်ျေစပုိ်ငဦ်ဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၃၀၈၀၆ ဦဵေစာနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငစ်ရုွော၊ ေဒါငဴ်ကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၃၁)ဦဵ

၃၁ အဟ-၃၁၉၂ ေမာငသူ်ရမဖိုဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၀၀၃၀ ဦဵေြျော်လှိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆီဆဳုြုန်ဵ ရွော၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒဂ-၁၀၉၂ မမငမ်ိဵသူစဳ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၄၀၂၃၄ ဦဵတငလ်ှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေပါြ်လှဂျေ ို ငရ်ွော၊ ေရွှေေသာငယ်မဳမို့နယ၊် 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၂ အသမ-၈၉၉ မခငမ်ာဦဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၄၀၁၃၉ ဦဵခငက်ြိုင် ဝိဇ္ဇာ
ခနုစှပ်ငေ်ချောငေ်ြျေဵရွော၊ ဇင ်ပန်ဵ ြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၃ ဒဂ-၁၁၅၄ မဇာနည်သင်ဵ ၁၄/ရသယ(နိုင)်၀၁၂၃၃၈ ဦဵဝင်ဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေပါြ်တူဵ ြွင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၄ အသမ-၈၇၁ မေမသဇင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၁၁၈၄ ဦဵသြ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ြမ်ဵနေီြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၅ အသအ-၇၀၂ မသြ်မာစိုဵ ၁၄/ရသယ(နိုင)်၀၁၃၄၇၅ ဦဵခငေ်မာငသ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သဲြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ပုသိမ်မမို့နယ်
ပုသိမ်

၆ အဧဝ-၈၁၁ မေအဵခိုင် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၂၃၀၇၆ ဦဵေအာငမ်မိုင် ဝိဇ္ဇာ
ရမ်ှဵရွောေြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၇ အဧဆ-၇၃၇ မမူယာေဌဵ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၀၁၀၂၈ ဦဵေအာငလ်ှိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ြရငေ်ပမာငက်ြီဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၈ မဧလ-၈၂၃ မဝင်ဵ သူဇာ ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၃၄၂၁၀ ဦဵစေဳြျော် ဝိဇ္ဇာ
အထြြျေ ို ြ်လြ်၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၉ အဧြ-၇၇၉ မသင်ဵ ယမွုန် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၁၇၆၈၇ ဦဵေြျော်ဝင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
လြ်ပဳြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၁၀ အဧဒ-၈၁၃ မေအဵပမတသူ် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၀၀၃၂၉ ဦဵပမငဴ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ြုိဵဆုရပ်ြွြ်၊ ဒါဵြမမို့၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၁၁ အဧ-၁၂၅၁ မထီဵရငှ် ၁၄/ြြထ(နိုင)်၂၀၅၂၄၇ ဦဵဝင်ဵ ကြည် ဝိဇ္ဇာ
ေလဵဆူေြျေဵရွော၊ 

ြနက်ြီဵေထာငဴ်မမို့နယ်
ြနက်ြီဵေထာငဴ်

၁၂ အဃ-၁၂၁၄ မေမသဇငပ်န်ဵ ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၅၀၀၄ ဦဵအိုြ်ပန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သေပပြွင်ဵ ေြျေဵရွော၊ လိပ္ပ တအ်ပ်ုစ၊ု 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၃ အစ-၁၂၆၇ မလင်ဵ ဇာနည်ေဇာ် ၁၄/ြြန(နိုင)်၁၇၂၁၉၂ ဦဵေအာငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ြုိင်ဵ လျောဵရည်ှ၊ 

ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ မမို့နယ်
ေြျောင်ဵ ြုန်ဵ

၁၄ အစ-၁၁၈၂ မဇငမ်ာသူ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၅၀၈၀၅ ဦဵစိုဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ြင်ဵ ပွန်ဵ ပခုေဳြျေဵရွော၊ မြျေ ီဵ ြုန်ဵ ေြျေဵရွော 

အပ်ုစ၊ု ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၅ အပ-၁၈၆၆ နန့်စေုဝမွန် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၇၂၇၃၈ မန်ဵ ေစာလယဝ်ါဵ ဝိဇ္ဇာ
သရြ်ရိုဵ ေြျေဵရွော၊ အစကုြီဵအပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၆ အပဒ-၈၆၂ မဧပရယဦ်ဵ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၆၂၀၀ ဦဵပမငဴ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငသု်ခရပ်ြွြ်၊ ဒိုြ်ပျေြ်ရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၇ အပထ-၈၆၈ မဇဇူငမ်ျေ ို ဵနိုင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၈၀၄၂၇ ဦဵမျေ ို ဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဂုဳမင်ဵ ေချောငေ်ြျေဵရွော၊ ြွင်ဵ ေဘာအပ်ုစ၊ု 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၈ အပ-၁၃၆၃ မပမတမွ်နေ်ဝ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၉၀၇၉၇ ဦဵနငှ်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
လဟာပုိင်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၁၉ အပ-၁၈၃၉ မေအဵပမတန်န္ဒာ ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၆၈၁၇ ဦဵေအဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေအဵပမသီတာလမ်ဵ၊ ေအာငဆ်န်ဵ အမှတ(်၂)၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၂၀ အပဆ-၇၇၁ မနငှ်ဵ နလုှိုင် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၃၁၂၆၀ ဦဵေအဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေရတမ်ိေြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၂၁ အပဒ-၈၃၈ မပမတဖူ်ဵသစ် ၁၄/ြပန(နိုင)်၂၆၆၂၁၈ ဦဵပမကြိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေြျောင်ဵ စေုြျေဵရွော၊ 

ြျေုေဳပျော်မမို့နယ်
ြျေုေဳပျော်

၂၂ အဈဋ-၈၂၄ မအမ်ဴိမှူဵစဳ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၆၄၈၄၆ ဦဵဝင်ဵ ြုိ ဝိဇ္ဇာ
အေနာြ်ေချောင်ဵ ရပ်ြွြ်၊

ပပငခ်ရိုငရ်ွော၊ ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၃ အဈသ-၉၆၃ မေမသူဝင်ဵ ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦခငေ်မာငသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဂုဳညင်ဵ တန်ဵ ရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၄ အဈခ-၉၈၀ မေမေလဵငယ် ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၆၈၃၃၁ ဦဵမျေ ို ဵသန့် ဝိဇ္ဇာ
ြုန်ဵ တန်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၅ အဈင-၁၁၆၁ မချေ ို ချေ ို ဝင်ဵ ၁၄/ငရြ(နိုင)်၀၁၅၉၆၃ ဦဵပမငဴ်ေဝ ဝိဇ္ဇာ
ငရတုေ်ြာင်ဵ ေတာငရ်ွော၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၆ အဈဟ-၈၀၅ မဝိုင်ဵ သဇင် ေလျှောြ်ထာဵဆဲ ဦဵေြျော်ရင် ဝိဇ္ဇာ
ဟုိင်ဵ ကြီဵြျွန်ဵ မမို့၊ 

ငပုေတာမမို့နယ်
ငပုေတာ

၂၇ အရ-၁၂၆၈ မချေ ို ချေ ို ေအာင် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၀၅၁၈ ဦဵေအာငတ်ငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငလ်ဟာအပ်ုစ၊ု ဒယြု်န်ဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၈ အရယ-၇၂၄ မဇငမ်ျေ ို ဵထြ် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၀၇၀၃ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ေတာရိုဵ ေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၂၉ အရပ-၈၂၇ မေဆဇွငထ်ြ် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၁၅၃၀ ဦဵရထွဲန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သေပပတန်ဵ ရွော၊ ရင်ဵ ရည်ှအပ်ုစ၊ု 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၃၀ အရ-၁၂၂၄ မေမမီမုိဵေဝ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၄၆၄၄ ဦဵခိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သြိန်ဵ ေဒါငဴ်(အထြ်ပုိင်ဵ )၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၃၁ အရ-၁၂၅၃ မထြ်လင်ဵ သူ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၈၀၄၄၆ ဦဵတငထွ်ဋ် ဝိဇ္ဇာ
ေဇာငခ်ျေမ်ဵြုန်ဵ ကြီဵေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၃၂ အရဆ-၇၄၉ မလှအဉ္ဇလီတငဴ် ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၉၀၈၃၆ ဦဵေဝယေဳြျော် ဝိဇ္ဇာ
တေဇာင်ဵ ရိုဵ ရွော၊ ဝြ်ရပ်ုေြျေဵရွော၊ 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၃၃ အရဆ-၇၃၃ မသန်ဵ ပမတစ်ိုဵ ၁၄/ရြန(နိုင)်၁၇၉၀၉၈ ဦဵပမငဴ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
သစပု်တေ်ြျေဵရွော၊ ဝါဵရုဳလဟာအပ်ုစ၊ု 

ေရကြည်မမို့နယ်
ေရကြည်

၃၄ အဝဖ-၈၃၁ ေနာ်ဖလာဵဆဴဲ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၃၄၄၇ ေစာမီြာအလ်ဲ ဝိဇ္ဇာ
အစကုြီဵေြျေဵရွော၊ ေအာငတ်ပ်အပ်ုစ၊ု 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၃၅ အဃဆ-၇၄၄ ေနာ်ေဖာဝါဵထူဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၇၄၉၇၃ ဦဵေစာဂျေြ်ဆင် ဝိဇ္ဇာ
အြယက်ြီဵေြျေဵရွော၊ 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၃၆ အဝ-၁၀၂၅ မပမချေစ် ၅/ထခန(နိုင)်၁၁၅၁၇၄ ဦဵစိုဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မမို့သစ်(၂)လမ်ဵ၊ (၂)ရပ်ြွြ်၊ 

သာေပါင်ဵ မမို့နယ်
သာေပါင်ဵ

၃၇ အဟ-၂၉၆၇ မစန်ဵ ယခုိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၁၃၅၇ ဦဵေြျော်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေြာ်ဇေဳြျေဵရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၈ အဟဓ-၉၈၃ မခိုငေ်ဝေဝေြျော် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၆၈၁၂ ဦဵေဝလင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
စိုင ်ပနရ်ွော၊ ငါဵဖာဵအပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၃၉ အဇဒ-၇၁၇ မသင်ဵ ခိုငေ်ဆွ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၈၈၁၄ ဦဵေအာငေ်ဆွ ဝိဇ္ဇာ
ေဘဵေချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု ထဳုဵဖွတြု်န်ဵ ရွော၊ 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၄၀ အဟ-၃၀၄၉ မလဴဲဝင်ဵ မွန် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၇၄၅၀ ဦဵေြျော်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေြျောြ်တိုငရ်ွော၊ သနွဳသေနာဴအပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၄၁ အဟန-၈၈၁ မလင်ဵ လဴဲသူ ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၃၁၉၃ ဦဵခငက်ြိုင် ဝိဇ္ဇာ
သဳလမ်ဵလယတ်ေီြျေဵရွော၊ မရိုဵ ေသာင်

အပ်ုစ၊ု ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၄၂ အဟ-၃၃၀၄ မပမတေ်ြခိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၉၉၅၃ ဦဵတငလ်ှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေသာ်တာေအဵ(၈)လမ်ဵ၊ တာြေလဵ

ရပ်ြွြ်၊ ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၄၃ အယည-၉၆၆ မသြ်သြ်မွန် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၈၇၆၈၆ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပါ်သစရ်ွော၊ သြ္ကယပ်ပငအ်ပ်ုစ၊ု 

ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၄၄ အဟ-၂၉၆၃ မအသိန္တာေြျော် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၇၇၄၄၈ ဦဵသန်ဵ ေြျော်ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ေြျောငတ်ိုငရ်ွော၊ သဳခွဳသေနာဴေြျေဵရွော

အပ်ုစ၊ု ဟသောတမမို့နယ်
ဟသောတ

၄၅ အဟသ-၇၄၆ မခငထ်ြ်ထြ်လှိုင် ၁၄/ဟသတ(နိုင)်၃၆၅၉၉၆ ဦဵေြျော်မုိဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
အတုပဳု်လမ်ဵဆဳု၊ ဇီဵ ပငြွ်င်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ကြဳခင်ဵ မမို့နယ်
ကြဳခင်ဵ

၄၆ အဇရ-၇၂၇ မပမငဴ်ပမတစ်ိုဵ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၀၃၅၄ ဦဵမျေ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငရ်ွောသစ၊် ယင်ဵ မလွတ်

အပ်ုစ၊ု ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၄၇ အဇသ-၇၄၁ မသူဇာနယွ် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၈၆၂၄၃ ဦဵေအာငစ်ိုဵ မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
ပြဲွအေရှ့ စရုွော၊ ပြဲွအပ်ုစ၊ု 

ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၄၈ အဇပ-၈၁၉ မဆုမွနေ်ဇာ် ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၉၇၁၃၈ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မနြ်ျေည်ဵြုန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ပျေဉ်ဵ မြုန်ဵ

အေရှ့ ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၄၉ အဇ-၁၄၄၃ မနနုေုဝ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၇၄၂၂၀ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆနတ်န်ဵ ရပ်ြွြ်၊ နယေ်ပမ(၁)

ေရေြျော်၊ ဇလွနမ်မို့နယ်
ဇလွန်

၅၀ အအြ-၇၄၀ မေြသီခိုင် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၂၁၈၅ ဦဵလှိုငပ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မဲခင်ဵ ေချောင်ဵ ေြျေဵရွောအပ်ုစ၊ု ေအာင ်

မဂေလာြျွန်ဵ ရွော၊ ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၅၁ အအလ-၈၄၄ မနငှ်ဵ အပိဖူ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၀၆၀၀ ဦဵဝင်ဵ တင် ဝိဇ္ဇာ
ေဒါင်ဵ ြျေအပ်ုစြုုန်ဵ ကြီဵရွော၊ 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၂ အအန-၇၅၃ မေမပမတန်ိုဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၇၁၄၁၅ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငဝ်င်ဵ ေြျေဵရွော၊ ြေနာငမ်မို့၊ 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၃ အအြ-၁၀၄၄ မေဝဇငေ်အာင် ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၉၉၉၉ ဦဵဆန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာှဵေတာေြျေဵရွော၊ 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၄ အအြ-၁၁၀၂ မအမ်မီချေ ို ၁၄/မအန(နိုင)်၂၆၁၄၄၂ ဦဵေမာငခ်ျေ ို ဝိဇ္ဇာ
ဆပ်သွာဵဖူဵြျွန်ဵ ေြျေဵရွော၊ ပဲတခွဲအပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၅ အအြ-၇၇၁ မသင်ဵ ထြ်ထြ်စိုဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၄၅၂၈၇ ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ြန့်ဘလူရွော၊ ဇလုပ်ကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၆ အယဎ-၉၅၉ မဇငမ်ာထွန်ဵ ၁၄/မအန(နိုင)်၂၄၅၃၂၅ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ြန့်ဘလူရွော၊ ဇလုပ်ကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ပမနေ်အာငမ်မို့နယ်
ပမနေ်အာင်

၅၇ အထြ-၇၃၃ မလဴဲလဴဲေဇာ် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၁၂၀၅ ဦဵေအာငေ်ဇာ်လတ် ဝိဇ္ဇာ
ေသာငဘု်တရ်ွော၊ 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၅၈ အထြ-၇၄၀ မစမွုနထ်ြ် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၅၆၈၅ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာှဵေတာရွော၊ ဝြ်ြုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၅၉ အထ-၉၂၂ မသိမ်ဴသိမ်ဴေဝ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၃၀၂၈၄ ဦဵတငည်နွ့် ဝိဇ္ဇာ
ဘိသလွနရ်ွော/အပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ

၆၀ အထထ-၉၃၈ မေအဵသန္တာမဖိုဵ ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၂၆၀၀ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငဇ်ြွဳင်ဵ ရွော၊ ြွင်ဵ ကြီဵအပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် - ြုသိမ် ဝိဇ္ဇာ(မ) (၆၁)ဦဵ

၆၁ အထဗ-၉၃၃ မသဲဆုပုိင် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၂၇၁၁၃ ဦဵေဇာ်နိုငထွ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နမ်ှဵြုန်ဵ ရွော၊ ေပခာြ်ဆယအ်ပ်ုစ၊ု 

ေလဵမျေြ်နာှမမို့နယ်
ေလဵမျေြ်နာှ


