
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အမ-၁၆၄ စစိုင်ဵ စိုဵ ေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမန်ဵ ရှူ ခလိန် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၁)ဗုိလ်ဗထူဵလမ်ဵ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အမ-၁၅၆ ေမာငေ်ကျော်ဇငသ်န့် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၆၅၅၃၈ ဦဵနိုငန်ိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)၊ ေဇာင်ဵ ယာဵပငဆိ်ပ်(ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ)၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၁၆၉ ေမာငရ်ရဲငဴ်ေအာင် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၅၉၇၆၈ ဦဵချေစစ်န်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၄)၊ ကျေ ို က်ညီေနာငအ်မပငပ်တလ်မ်ဵ၊ 

ကဴဳေကာ်မမိုငရ်ပ်ကွက်၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အမ-၂၀၁ ေမာငဘု်န်ဵ မမတမ်င်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
မပည်ခိုငမ်ဖိုဵ(၃)လမ်ဵ၊ မမရတနာရပ်ကွက်၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အခဌ-၂၄ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်လူ ၁၄/လပတ(နိုင)်၃၁၉၅၂၇ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၄)၊သီရမိဂေလာ(၁)လမ်ဵ၊ 

နတ္ိထပ်(ကျေုဳဵ မေငဵမမို့)၊  ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၆ အခဌ-၁၈ ေမာငေ်ဝယဘုဳန်ဵ နိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၃၄၀၉ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မမို့သစ်(၁)လမ်ဵ၊ နထ္ိထပ်ရပ်ကွက်၊ 

ကျေုမဳေငဵမမို့၊ ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အဃက-၈ ေမာငေ်ဇယျောဦဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၃၂၄၀ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ရမ်ှဵစေုကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၈ အဃအ-၂ ေမာငမ်ျေ ို ဵေကျော်ေကျော် ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၂၃၂၆ ဦဵေကျော်မုိဵ သိပ္ဳပ
ကျေ ီဵ ကန်ဵ ကျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၉ အဃဆ-၁၁ ေမာငသ်န်ဵ မဖိုဵေအာင် ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၃၇၀၀ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အလမ်ဵဝေကျေဵရာွ၊ လှည်ဵဆိပ်ခခကုဳန်ဵ  

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၀ အဆအ-၅ ေမာငရ်မဲပည်ဴသူ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၇၄၇၂၅ ဦဵေအာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ဂန့်အတိေ်ကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ သိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၁၇)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ သိြ္ဳပ(ကျာဵ)  (၁၇)ဦဵ

၁၁ အဆ-၈ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေမာင် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၉၈၅၃၅ ဦဵေမာငေ်မာငေ်အဵ သိပ္ဳပ
၁၁/၇၊ နန္ဒဝန(်၂)လမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၂ အဆ-၃ ေမာငလ်င်ဵ ခန့်နိုင် ၁၄/လပတ(နိုင)်၃၁၀၁၅၄ ဦဵမျေ ို ဵဦဵ သိပ္ဳပ
၁၅/၅၊ ေအာငသု်ခလမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၃ အက-၂၅ ေမာငေ်ဇယျောမဖိုဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၅၂၂၀ ဦဵချေစဝ်င်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ကျေုဝဳါဵေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၄ အက-၈၇ ေမာငေ်နေဇာ်လှိုင် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၇၆၅၃ ဦဵသန်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
တန့်ငေူကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ကွမ်ဵခခေဳချောင်ဵ  

ေကျေဵရာွ၊ ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၅ အတအ-၂၂ ေမာငမ်မတမ်င်ဵ ခန့် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၈၄၃၆၀ ဦဵေအဵမင်ဵ သိပ္ဳပ
ကျေုကဳုဳဵကေလဵေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၁၆ အတလ-၃ ေမာငလ်င်ဵ ေဝယဳ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၀၀၁၅ ဦဵေအာငေ်အာင် သိပ္ဳပ
အကီွေကျေဵရာွ၊ ေရွှေေလေှကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၁၇ အတ-၅၇ ေမာငစ်ိုင်ဵ သူရမုိဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၆၂၁၁၉ ဦဵချေစမုိ်ဵေဆွ သိပ္ဳပ
ေဒါဝါဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေကျောင်ဵ ပုိင်ဵ

ေကျေဵရာွ၊ ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်
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၁ အမ-၂၉ မရတနာလွင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵလွင် သိပ္ဳပ
ေမွေတာ်တယေ်ချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အမ-၂၁ မအအိမိဖိုဵ ၁၄/မမန(နိုင)်၃၂၆၇၄၇ ဦဵညိုတတု် သိပ္ဳပ
(၄၀၀)ေအာငခ်ျေမ်ဵသာ(၁)လမ်ဵ(၈)

နယေ်မမ၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၃၇ မဝင်ဵ မွနသ်န့် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေအဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၆)၊ ေထာငကု်န်ဵ (၃)လမ်ဵ၊ 

မရမ်ဵကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အမ-၄၉ မမျေ ို ဵသီရေိဇာ် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၅၅၇၇၉ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵ သိပ္ဳပ
ေရလျှေေဳကျေဵရာွ၊ ရာွသာကကီဵအပ်ုစ၊ု 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အခ-၃၂ မသီရမိမတမွ်န် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၀၈၁၉၆ ဦဵေဌဵေမာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆)ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ ရာွလယ်

ရပ်ကွက်၊ ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၆ အခ-၂၉ မမပည်ဴမပည်ဴမဖိုဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၈၉၉၄ ဦဵေကျော်ဦဵ သိပ္ဳပ
အလမန်ဵ ေကျောင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အခ-၃၀ နမ်ဴနငှ်ဵ ပွငဴ်မဖူ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၀၇၄၃၂ ဦဵလှဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ထီဵတနေ်ကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေရမကျေ ီဵ တန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၈ အခ-၈၀ မချေ ို ေမွှေ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၃၄၆၆ ဦဵကကည်လွင် သိပ္ဳပ
ကဝဲကျွတဲလင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၉ အဃသ-၁၄ မခိုငဆု်မွန် ၁၄/အမန(နိုင)်၂၀၇၉၈၀ ဦဵေအာငသ်က်ဦဵ သိပ္ဳပ
ရာွသစေ်တာငစ်ေုကျေဵရာွ၊ ရာွသစအ်ပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၀ အဃဆ-၆ မေအဵချေမ်ဵမမငဴ် ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၄၈၆၅ ဦဵေဌဵေအာင် သိပ္ဳပ
သီဵကွင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ သိြ္ဳပ(မ) (၂၂)ဦဵ
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ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ သိြ္ဳပ(မ) (၂၂)ဦဵ

၁၁ အမ-၁၇၅ မဟနန်ေီဇာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကုိေဇာ် သိပ္ဳပ
ပကိတက်ေလဵေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၂ အဆ-၃၀ မေမသူမမငဴ်ဦဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၇၄၀၉၈ ဦဵမမငဴ်ဦဵ သိပ္ဳပ
(၁၁/၁၀)ဆရာစလဳမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၃ အစဆ-၂၀ မမမတက်ကည်မဖူချေ ို ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၉၀၉၇၃ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ကနဘ်က်မမို့ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၄ အက-၃၆ မလင်ဵ လင်ဵ မမတ် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၄၅၃၄ ဦဵသိန်ဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ေဒါနလမ်ဵ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၅ အက-၆၅ မမပည်ဴမှူဵဟန် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၃၄၄၅၉ ဦဵမမငဴ်ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၆)ရနေ်အာငလ်မ်ဵ(၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၆ အက-၅၁ မေရွှေရည်ေသွဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၂၂၂၃ ဦဵေမာငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၇)၊ေအာငဆ်န်ဵ (၂)လမ်ဵ၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၇ အကပ-၈ မရတနာထွန်ဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၄၅၀၂၆ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ စနိ် သိပ္ဳပ
ေမမာင်ဵ သာရာွ၊ မယတ်လုိင်ဵ ေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၈ အကပ-၄ မလင်ဵ လင်ဵ မမတ် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၃၉၆၂ ဦဵမမဟန် သိပ္ဳပ
နုဳဵ ေကာ်ရာွ၊ ေညာငတ်နု်ဵ စေုကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၉ အစ-၁၄၄ မဝတရ်ည်ဝင်ဵ မဖိုဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၄၈၀၇၂ ဦဵ္ပနွ့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကျေုတဳနု်ဵ ကေလဵေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၀ မလ-၈၈၉ မယမင်ဵ ေသာ် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၅၈၂၉ ဦဵဝင်ဵ ထွဋလွ်င် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာ်တနီဵ (၅)လမ်ဵ၊ 

စည်ပငရ်ုဳဵ ၊ ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ သိြ္ဳပ(မ) (၂၂)ဦဵ

၂၁ ဆမဥ-၁၅၂၆ မဟနန်ဗုိီလ် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၈၆၃၇၉ ဦဵခငေ်မာငေ်အဵ သိပ္ဳပ
ဘုရာဵကကီဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကဘာဝငအ်ပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၂ အတ-၄၉ မဇာမခည်ေအာင် ၁၄/ပတန(မပု)၀၀၀၀၄၆ ဦဵမမငဴ်နိုင် သိပ္ဳပ
ေရွှေမမငတ်ငဘု်ရာဵလမ်ဵ၊ အေနာက်ပုိင်ဵ ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အမရ-၁၀၅ ေမာငေ်အာငမ်ငမ်ိဵချေမ်ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၄၁၁၀ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ေရေကျော်ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အသ-၂၂၆၀ စေအာငမ်ပည်ဴမဖိုဵပုိင် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၂၈၄၇၀ ဦဵမန်ဵ သိန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
သိလ္လာေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၁၀၀၆ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳေအာင် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၄၂၃၁၂ ဦဵစိုဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မ(၁၂၃)၊ အငက်ကင်ဵ မမိုင်(၃)လမ်ဵ၊ မမစန္ဒာ

ရပ်ကွက်၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အခပ-၂၈၉ ေမာငထ်က်ေနာငဟိ်ဏ်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ပွတခ်ရိုငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အမ-၂၁၃၈ ေမာငမ်ဖိုဵေဇာ်ေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလှစိုဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
တရတုစ်ေုကျေဵရာွ၊ ေမွေတာ်တယေ်ချောင်ဵ

အပ်ုစ၊ု ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၆ အခဌ-၁၆၀ ေမာငရ်မဲမတထွ်ဋ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၈၃၅၇ ဦဵေအာငမ်မ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၃)၊ သီရေိဟမာလမ်ဵ၊ 

ကျေုမဳေငဵ၊ ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အခ-၅၄၂ ေမာငမ်င်ဵ ေမာ်ကုိ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၈၉၅၀ ဦဵေကျော်ေဇေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဓနုဳဵ ေချောင်ဵ ရာွ၊ ကျေုခဳရာေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၈ အခပ-၁၈၉ ေမာငလ်ှိုငမ်င်ဵ ပုိင် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၁၆၈၀ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၉ အခဌ-၁၃၅ စရလဲင်ဵ ေဇာ် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၁၂၇၀ မန်ဵ သန်ဵ ေဇာ်မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ဒိုင်ဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ လမ်ဵသမုိငရ်ာွကကီဵ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၁၀ အခဌ-၃၁၈ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၂၆၉၆၆ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
သရက်ေတာေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၂)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၂)ဦဵ

၁၁ အသ-၃၂၆၉ ေမာငဟ်နဝ်င်ဵ ေကျော် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငမ်မငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေ ီဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ လည်ဵဆိပ်ခခကုဳန်ဵ  

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၂ အဃ-၄၃၄ ေမာငေ်ဝမဖိုဵေအာင် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၇၀၁၁၂ ဦဵေကျော်ဆန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၄)၊ အေနာ်ရထာလမ်ဵ၊ 

အထက်ပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊ အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၃ အဃသ-၁၇၃ စေအာငမ်င်ဵ မမတ် ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၄၉၅၂ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
စက်ေပါက်ေတာေကျေဵရာွ၊ ကကခတေ်ကွ့

အပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၄ အမ-၁၈၇၁ ေမာငေ်အာငကုိ်မျေ ို ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၇၁၁၂၇ ဦဵမမငဴ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
(၁)ရပ်ကွက်၊ ကကာကန၊် 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၅ အဆ-၃၆၄ ေမာငမ်ပည်ဴလင်ဵ ဗုိလ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၆၃၇၈ ဦဵေကျော်ေကျော်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
၆၅၆/၁၊ ေဈဵလမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၆ အဆ-၈၄၈ ေမာငေ်ကျော်မင်ဵ နိုင် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၉၉၂၅၂ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိပ္ဳပ
(၂၄/၁၀)၊ တပငေ်ရွှေထီဵလမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၇ အဆ-၆၈၃ ေမာငသူ်ထူဵစဳ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၅၀၀၄ ဦဵေအာငလု်ေငွ ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ေညာငေ်ချောင်ဵ

အပ်ုစ၊ု လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၈ အဆ-၁၃၃၃ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ေအာင် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၄၃၁၂ ဦဵအနု်ဵ ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
(၁၁/၁၀)၊ ဆရာစလဳမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၉ အဆအ-၁၈၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵကုိကုိ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၁၉၄၀ ဦဵစိုဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကွက်လိပ်ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၀ အဆ-၈၁၃ ေမာငေ်ဒွဵေနာငခ်န့် ၁၄/ခဆန(နိုင)်၀၁၄၉၄၀ ဦဵမျေ ို ဵသန့် ဝိပ္ဳပ
ေရေကျော်ဝ၊ တယပ်ငကုိ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မပငစ်လူမမို့၊ လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၂)ဦဵ

၂၁ အဆအ-၂၅၃ ေမာငတ်ငကုိ်ဝင်ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၈၇၈၉ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
မမစေ်ပါက်ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၂ အဆ-၁၁၈၁ ေမာငေ်နေကျော်လင်ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၂၈၂၄ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမတေ်ကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၃ အက-၄၆၈ ေမာငမ်င်ဵ သန့် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၅၂၂၅ ဦဵဟနဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကပ်ခိုေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၄ အကပ-၂၃၁ ေမာငသ်န့်ဇငေ်အာင် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၄၉၇၆၄ ဦဵကျေငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေ ို က်ပိေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၅ အက-၆၇၂ ေမာငေ်ကျော်မင်ဵ ထက် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၁၆၂၆ ဦဵ္ပနွ့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မဲဇလီရာွမေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၆ အက-၆၆၈ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ေဆွ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵအနု်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
သရက်ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၇ အက-၁၃၂၂ ေမာငရ်မဲမတသူ် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၇၆၃၈ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၉)၊ (၁၄)လမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၈ အကထ-၁၂၉ ေမာငမ်မတမ်င်ဵ ၁၄/မမတ(နိုင)်၃၂၃၆၆၀ ဦဵေမာငေ်မာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငတ်နု်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၉ အန-၆၂၄ ေမာငစ်စေ်သွဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၂၃၀၆၈ ဦဵေအာငေ်ကျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ေဒါငဴ်ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၃၀ အတအ-၁၁၁ ေမာငထ်က်မင်ဵ နိုင် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၂၀၄၈ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ အင်ဵ မေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၃၂)ဦဵ

၃၁ အစ-၂၃၀ ေမာငဇ်ငလ်င်ဵ မဖိုဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၄၆၅၈၆ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ကရငပ်ေတာ်ေကျေဵရာွ၊ ကညငင်အူပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၃၂ အတ-၄၀၄ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ေအာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၆၇၇၉ ဦဵရနလ်င်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေဘာေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ မမစဝ်အပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အမခ-၁၆၃ နန့်ကကငသ်က်လျောေထွဵ ၁၄/မမန(နိုင)်၃၃၃၅၇၀ မန်ဵ ဝင်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
ဖုိဵေကာင်ဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အမမ-၂၉၉ မမမမျေ ို ဵကကည် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၄၂၄၅၈ ဦဵမမဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဗေမာ်သဳုဵခွေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၉၉၃ မဝါဆုိမပည်ဴဟန် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၀၁၀၅၉ ဦဵကကည်တင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၉)၊ မမေခမာ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဂနုန်စီက်ရုဳ၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အမ-၁၁၅၁ မခိုငဇ်ငမ်ဖိုဵ ၁၄/မမန(နိုင)်၂၉၈၇၈၉ ဦဵေနလင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ကကာနကွီင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အမမ-၁၅၁ မလဴဲလဴဲနိုင် ၁၂/မရက(နိုင)်၁၈၂၅၉၁ ဦဵကီဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
စေက္ကောဴေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၆ အခည-၁၇၆ မေဆဇွငဝ်င်ဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၂၇၃၇၃ ဦဵကကည်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
စပါဵရိုေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အခဒ-၁၃၃ မေရွှေဇငအ်ိ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၈၉၆၆ ဦဵေကျော်နိုင် ဝိပ္ဳပ
သရတွမ်မိုက်ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၈ အခပ-၁၇၉ မဖူဵမွနရ်တနာ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၂၅၈၆၆ ဦဵမမငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၉ အသ-၃၉၇၄ မသင်ဵ သင်ဵ ယလုှိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၀၇၉၃၂ ဦဵချေစန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
စမဳပရာွသစေ်ကျေဵရာွ၊ တတဳာဵကကီဵအပ်ုစ၊ု 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၁၀ အမ-၅၉၅ မပန်ဵ မမတန်ိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဂွဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(မ)(၃၀)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(မ)(၃၀)ဦဵ

၁၁ အဃသ-၁၉၃ နန့်ေအဵချေမ်ဵမဖိုဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၂၀၉၁၅ ဦဵေကျော်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ဝါဵေတာရာွ၊ ဇရပ်ကွင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၂ အမ-၈၈၀ မယမင်ဵ သူဇာ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၉၇၈၆ ဦဵဿာဏ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပျေဉ်ဵ မငေူကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၃ အမဃ-၁၀၉ မနငှ်ဵ သီတာ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၂၂၆၇၈ ဦဵခငေ်မာငေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵကကီဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ တခဳနွတ်ိုငအ်ညာ  

စေုကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၄ အဃဆ-၁၀၂ မသင်ဵ သင်ဵ ယပုို ၁၄/အမန(နိုင)်၂၂၇၁၅၂ ဦဵဝင်ဵ ထိန် ဝိပ္ဳပ
သီဵကွင်ဵ ေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၅ အဆ-၆၆၉ မယမင်ဵ ချေ ို ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကုနသ်ည်လမ်ဵ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၆ အဆ-၂၄၈ မချေစသဲ်စု ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၄၈၂၄ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
၂၉/၇၊ နန္ဒာဝန(်၂)လမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၇ အဆအ-၁၀၁ မနငှ်ဵ သဇငကုိ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၁၈၃၇ ဦဵေနမျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဂန့်အတိေ်ကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၈ အဆ-၂၄၁ မစမ်ဴိအအိငိယ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၉၈၅၄၁ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ညီ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၉/၆)၊ ေအာငသိ်ဒ္ိဓလမ်ဵ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၉ အခပ-၁၁၁ မေအဵေအဵကကယ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၅၈၃၀၄ ဦဵထွန်ဵ လှ ဝိပ္ဳပ
ကျေ ီဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၀ အဆ-၆၈၇ မေအဵမမကကယစ်င် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၄၈၃၀၁ ဦဵမမသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တူဵ ေမမာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိြ္ဳပ(မ)(၃၀)ဦဵ

၂၁ အဆ-၉၃၁ မမမတန်ိုဵ ဦဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၃၂၉၂ ဦဵလှဦဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ပငကွ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၂ ဆသယ-၄၆၅၅ မခငမ်ပည်ဴမပည်ဴထက် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၅၀၀၂၆ ဦဵေနမျေ ို ဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)၊ ေဒလီယာလမ်ဵ(၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၃ အက-၄၀၉ မခိုငဇ်ာသွယသ်င်ဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၁၄၀၈ ဦဵမင်ဵ စီ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၀)(၁၄)လမ်ဵ၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၄ အကခ-၁၅၅ မမုိဵမမေအာင် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၂၅၈၆ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေုလဳတာေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၅ အက-၈၄၈ မငဝုါခိုင် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၀၉၉၈၉ ဦဵမမငဴ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
မမတသ်ာဇီဵ မဖူေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၆ အက-၁၂၅၀ မသဇငလ်ှိုင် ၁၄/မမက(နိုင)်၂၇၆၆၀၅ ဦဵအနု်ဵ မမငဴ်ေလဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစေ်ကျေဵရာွ၊ မဲဇလီဦဵ

တိုအပ်ုစ၊ု ေမာ်ကျွန်ဵ မမိုနယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၇ အကဘ-၁၀၅ မအအိစိဳ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၃၁၄၆၂ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
လှိုင်ဵ ဘုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမိုနယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၈ အတတ-၁၃၅ နန့်ဆန်ဵ ယလုှိုင် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၂၈၂၀၉ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ေရေပ္ဒေရလဲေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၉ အတလ-၁၀၂ မအပဳုိချေစ် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၈၂၀၅၀ ဦဵေမာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
စတွ္တပူေကျေဵရာွ၊ မင်ဵ ဂရေုကျေဵရာွအပ်ုစု

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၃၀ အတ-၃၅၃ မသီရထွိန်ဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၇၂၀၀ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေတာ်တရကကီဵေကျေဵရာွ၊ ပသွယ်

အပ်ုစ၊ု ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အမရ-၇၀၄ ေမာငေ်ကာင်ဵ မမတေ်ကျော် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၄၄၆၁၈ ဦဵလွန်ဵ တင် ဝိဇ္ဇာ
ဘူဒင်ဵ ကွင်ဵ ေရေကျော်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေကျောက်ကမ်ဵပါဵေကျေဵရာွ၊ ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အမလ-၈၃၆ စေဝယမဳဖိုဵ ၁၄/မမန(နိုင)်၃၀၂၆၂၅ မန်ဵ ေဇာ်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေခွဵ ေလဵကကီဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ရစှအ်မ်ိတန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၂၉၁၇ ေမာငရ်ထဲက်ေကျော် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပကိတက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အမ-၂၉၀၄ ေမာငေ်အာငကုိ်ဝင်ဵ ၁၄/ကကထ(နိုင)်၂၀၁၆၉၄ ဦဵခငေ်ဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ေဇာင်ဵ ယာဵပငဆိ်ပ်(၂)လမ်ဵ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အမစ-၉၅၀ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ စိုဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၄၀၃၄၀ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
(၇၆)မမူရုဳလမ်ဵ၊ သဳကကိုဵတိုငရ်ပ်ကွက်၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၆ အခဌ-၁၄၆၁ ေမာငရ်ရဲငဴ်ထွဋ် ၁၄/လပတ(နိုင)်၃၃၀၈၆၉ ဦဵသန်ဵ ထူဵ ဝိဇ္ဇာ
ပုလဲေအာငေ်မမရပ်ကွက်၊ အနု်ဵ ပင၊် ကျေုမဳေငဵ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အခဌ-၁၄၂၆ ေမာငခ်ျေစေ်မာငေ်မာင် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၄၃၇၅ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုရာဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၈ အခ-၂၀၂၂ ေမာငသူ်ရလင်ဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၀၇၄၃ ဦဵဿာဏ်လှ ဝိဇ္ဇာ ေသာ်ကေချောင်ဵ ဝ၊ စမဳပရာွသစအ်ပ်ုစ၊ု ဝါဵခယမ်မမို့နယ် ဝါဵခယမ်

၉ အဃ-၁၆၂၄ ေမာငေ်အာငမ်ပည်ဴ်စုဳ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၀၉၄၂ ဦဵစန်ဵ လွငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျောင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ ထိနင်အူပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၀ အဃ-၁၁၇၄ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေအာင် ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၁၀၆၁ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပါရမီေဒါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၂၆)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၂၆)ဦဵ

၁၁ အဆလ-၈၀၁ ေမာငထ်က်ေဝေကျော် ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၁၆၉၆ ဦဵသန်ဵ ေမွှေ ဝိဇ္ဇာ
ေလယျောဉကွ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကုန်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၂ အဆလ-၇၁၆ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေမာင် ၁၄/ပစလ(နိုင)်၀၇၂၁၄၃ ဦဵလှကကည် ဝိဇ္ဇာ
မပငစ်လူမမို့၊ ကုန်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ကျောဵေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၃ အဆဆ-၈၁၃ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၇၉၂၆၂ ဦဵကကည်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျောက်ဖျောဵကွင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၄ အဆ-၂၅၃၀ ေမာငေ်အာငေ်ဝမဖိုဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၃၀၇၅၆ ဦဵလင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ ၁၄/၃၊ ေအာငသိ်ဒ္ိဓလမ်ဵ(၃)ရပ်ကွက်၊ လပ္ပတ္တာမမို့နယ် လပ္ပတ္တာ

၁၅ အဆအ-၈၃၄ ေမာငစ်ည်သူဟိန်ဵ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၇၄၃၄၂ ဦဵကုိေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
သမပုကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၆ အစ-၁၂၃၂ ေမာငေ်အာငဇ်ငဝ်င်ဵ ၁၄/ပစလ(နိုင)်၀၅၇၄၉၁ ဦဵဝင်ဵ ဗုိလ် ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ဓနဆိိပ်အပ်ုစ၊ု

လပွတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၁၇ အကက-၇၄၃ ေမာငေ်အာငပုိ်င် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၃၇၀၈၇ ဦဵေပါက်စ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၇)၊ ေအာငဆ်န်ဵ (၂)လမ်ဵ၊(၁)ရပ်ကွက်

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့၊ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၈ အက-၃၄၄၃ ေမာငလ်ှိုငမ်ျေ ို ဵဦဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၄၅၁၉ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၂)၊ေဒါနလမ်ဵ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၁၉ အက-၃၂၄၈ ေမာငသု်ေမာင် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၆၃၃၉ ဦဵစဝဳင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကပ်ခိုေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၀ အက-၂၈၄၆ ေမာငအ်ာကာစိုဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၅၈၇၁ ဦဵမမငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဂုဳညှင်ဵ တန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ) (၂၆)ဦဵ

၂၁ အက-၂၅၂၉ ေမာငရ်နဲိုငေ်ထွဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၁၈၉၅ ဦဵထိနဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ ဘုရငဴ်ေနာင(်၁)လမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ် ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၂ အက-၃၃၁၇ ေမာငထ်က်ေဝ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၄၅၈၄၈ ဦဵေဇာ်ဝမ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၁)၊ ဘုရငဴ်ေနာင(်၁)လမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၃ အတခ-၇၁၇ ေမာငသ်က်ေဇာ် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၀၆၇၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဇရပ်လှကေလဵရာွ၊ ဘုရာဵေချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၄ အတပ-၉၄၄ ေမာငေ်ကျော်ထက်လင်ဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၆၃၀၃၆ ဦဵေငွဝင်ဵ ချေ ို ဝိဇ္ဇာ
ရမင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၅ အတဒ-၇၇၀ စထွဋထွ်ဋဦ်ဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၇၉၄၇ ဦဵမမစနိ် ဝိဇ္ဇာ
သမုိင်ဵ သဳုဵထပ်ေကျောင်ဵ ၊ ကဇငင်အူပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၆ အတလ-၇၉၅ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳေအာင် ၁၄/ပတနနိုင)်၂၅၁၁၂၅ ဦဵကျေငအ်ုဳဵ ဝိဇ္ဇာ
သေရာသာေကျေဵရာွ၊ ယင်ဵ ယိုေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အမက-၁၂၅၄ နန့်ဇနွဖူ်ဵေဝ ၁၄/မမန(နိုင)်၃၃၅၆၃၇ မန်ဵ လှဝင်ဵ ကကည် ဝိဇ္ဇာ
ကဝက်ေချောင်ဵ ဖျောဵေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၂ အမဆ-၉၁၄ မသင်ဵ ပပစိုဵ ၁၄/ပသန(နိုင)်၂၇၉၅၆၃ ဦဵမမစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကညငကုိ်င်ဵ ေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၃ အမ-၃၂၂၇ မနငှ်ဵ ေဝခိုင် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၃၂၉၀၀ ဦဵေအဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
(စ/၂၈၅)ကဴဳေကာ်မမိုင်(၆)လမ်ဵ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၄ အမက-၁၂၉၃ မမမတပ်န်ဵ ဖူဵ ၁၄/မမန(နိုင)်၃၃၄၅၂၉ ဦဵေကျော်လွငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆင်ဵ ကူဵကုန်ဵ ထိပ်ေမပာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေမမာင်ဵ မမမမို့နယ်
ေမမာင်ဵ မမ

၅ အခခ-၁၀၁၈ နန့်ေငွစု ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၄၉၁၄ ဦဵသန်ဵ မမဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ကဳကွင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၆ အဃန-၈၄၈ မသူဇာမဖိုဵ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၁၆၇၇၅ ဦဵေမာငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာက်သက္ကေယ၊် 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၇ အခ-၁၉၀၆ မဝင်ဵ သိဂီ ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၁၄၃၁ ဦဵသန်ဵ ေဆွ ဝိဇ္ဇာ
သီလှေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၈ အခခ-၁၀၂၄ မေဆဇွငန်ငှ်ဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၈၁၁၄၅ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ လတ် ဝိဇ္ဇာ
ပိေတာက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၉ အခ-၁၈၃၈ မယယုနုိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင)်၃၃၅၅၂၇ ဦဵမျေ ို ဵေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၆၃)တလုိင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊

 ဝါဵခယမ်မမို့နယ်
ဝါဵခယမ်

၁၀ အဃ-၁၃၁၈ မသက်မွနဦ်ဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၂၅၁၉ ဦဵမမငဴ်ေဆွ ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေေရာငမ်ပရပ်ကွက်၊ တေကာ

ေကျေဵရာွ၊ အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(မ) (၃၃)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(မ) (၃၃)ဦဵ

၁၁ အဃဆ-၈၈၁ မချေစေ်ဝေဝ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၃၇၃၀ ဦဵမမငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
တာထိပ်ေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၂ အဃအ-၈၇၀ မစန်ဵ သီတာ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၀၅၇၄၄ ဦဵသန်ဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ တမိသက္ကေယေ်ကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၃ အဃ-၁၆၅၂ မခိုငသ်ဇငေ်ထွဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၀၉၁၆ ဦဵသက်ေနာင် ဝိဇ္ဇာ
ကျွလဲမ်ဵေကျေဵရာွ၊ ထိနင်အူပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၄ အဃဆ-၈၈၂ မနငှ်ဵ သက်ေဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
သရက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၅ အဃဆ-၇၉၇ မကကည်လဴဲလဴဲ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၃၈၈၄ ဦဵေကျော်ေကျော်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပနာသိမ်ေကျောင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၆ အဃဆ-၈၄၅ မသန်ဵ သန်ဵ ေဌဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၇၂၅၂ ဦဵတငေ်အာင် ဝိဇ္ဇာ
သေပါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၇ အဃသ-၈၈၇ မေရွှေရည်မပည်ဴမဖိုဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၄၅၈၈ ဦဵသန်ဵ ထုိက်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ဥယျောဉစ်ရုာွ၊ ရာွသစအ်ပ်ုစ၊ု 

အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၈ အဃ-၁၆၅၀ မနယွန်ယွထွ်န်ဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၀၉၂၃ ဦဵေအာငတ်ငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၈)၊ ေဒ္ဒတငတ်ငေ်ဌဵ(၁)လမ်ဵ၊ 

လမ်ဵေပ္ဒပုိင်ဵ ၊ အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၁၉ အဃဆ-၇၄၇ ေနာ်ဆာေဟထူဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၁၉၂၆၃၇ ေစာဘေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
တကူဆိပ်ေကျေဵရာွ၊ သဳုဵဆယ ်

တကူဆိပ်အပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ

၂၀ အဃသ-၈၇၁ နန့်ရာှေဖာငပွ်ာဵ ၁၄/အမန(နိုင)်၂၁၄၅၅၂ ဦဵဘနစ်ီ ဝိဇ္ဇာ
အတုရ်စှကု်န်ဵ ရာွ၊ သဲေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု အမ်ိမဲမမို့နယ်
အမ်ိမဲ
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ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(မ) (၃၃)ဦဵ

၂၁ အက-၂၉၄၀ မေအဵသက်ထာဵေမ ၁၄/လပတ(နိုင)်၃၀၃၄၁၈ ဦဵတိုက်နီ ဝိဇ္ဇာ
မမိုငေ်ချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကကရဳ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု လပ္ပတ္တာမမို့နယ်
လပ္ပတ္တာ

၂၂ အက-၃၄၂၈ မဇာဇာဦဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၆၂၂၂ ဦဵခငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ကပ်ခိုေကျေဵရာွ၊ 

ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၃ အကခ-၇၃၁ မမခူဵသ္န္ဇာေထွဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၄၉၃၁၈ ဦဵေအဵကုိ ဝိဇ္ဇာ
ပျောဵဖွတေ်လျှော်ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစု

ကျေည်ဵေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၄ အကဘ-၇၀၅ မေမစန္ဒာေကျော် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၁၆၉၅ ဦဵေကျော်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမျောေချောင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊ လှိုင်ဵ ဘုန်ဵ

အပ်ုစ၊ု ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၅ အကခ-၈၀၅ မမုိ္ဓမုိ္ဓဦဵ ၁၄/မမက(နိုင)်၃၂၂၆၁၁ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပျောဵဖွတေ်လျှော်ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကျေည်ဵ 

ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ေမာ်ကျွန်ဵ မမို့နယ်
ေမာ်ကျွန်ဵ

၂၆ အတတ-၇၄၂ နမ်ဴေမစပယသ်န်ဵ ထွန်ဵ ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၆၄၂၆ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျောင်ဵ ေတာ်ကေလဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၇ အတဇ-၇၉၃ နမဴ်စိုဵ စန္ဒာလှိုင် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၄၅၀၆၅ ဦဵအုဳဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
အထကဇရပ်လှကကီဵ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၈ အတအ-၁၀၀၉ နန်ဵ ယမွုန် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၅၂၀၆၇ ဦဵေမာငေ်မာငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ မေကျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ တေနာ်မမို့နယ်
ပန်ဵ တေနာ်

၂၉ အညစ-၇၂၉ မဆုမပည်ဴရတနာ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၆၇၀၆ ဦဵကကည်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
အနု်ဵ ပငစ်ေုကျေဵရာွ၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၃၀ အညမ_၈၈၁ မမုိဵမုိဵမမငဴ်မွန် ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၉၉၂၀ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အရွဲှေဝဲေဒါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ် ဝငခ်ငွဴ် ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရီေကာလိြ်-ေပမာင်ဵ ပမ ဝိဇ္ဇာ(မ) (၃၃)ဦဵ

၃၁ အညခ-၇၂၃ မဝငဴ်ဝါခိုင် ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၈၄၁၂ ဦဵထွန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ေကျောက်တိုငဇ်ာမဖူစေုကျေဵရာွ၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၃၂ အညလ-၉၀၁ မေနမခည်ကုိကုိ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၈၇၄၇ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိဇ္ဇာ
စနွတ်နီဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ

၃၃ အညလ-၁၁၅၈ မချေစပဳု်ဝင်ဵ ၁၄/ညတန(နိုင)်၂၂၆၇၂၈ ဦဵေကျော်မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ထိနတ်ပငေ်ကျေဵရာွ၊ စနွတ်နီဵ ေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေညာငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေညာငတ်နု်ဵ


