
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အင-၄၈၇ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၆၁၇၀ ဦဵဝင်ဵ ဗုိလ်ေသာင်ဵ သိပ္ဳပ
ကဳကုန်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ကဳကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အင-၄၈၄ ေမာငဇ်ငကုိ် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၆၁၇၆ ဦဵမုိဵေကျော် သိပ္ဳပ
ေောငပ်ငဂ်ရပ်ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အင-၂၆၈ ေမာငဇ်ငမ်ဖိုဵေကျော် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၁၇၁၃ ဦဵေကျော်ေဆွေ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂)B၊ မမို့သစ်(၄)လမ်ဵ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အငဒ-၉ ေမာငေ်ကျော်ေကျော်ဟန် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၇၀၂၉၂ ဦဵခငေ်မာငမ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ကျွဒဲုဳဵ အပ်ုစ၊ု ကျေုတဳေနာ်ေကျေဵရာွ၊

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၅ အင-၄၉၆ ေမာငေ်ကျော်ခိုငလ်င်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၆၁၅၃ ဦဵေရွှေဘုိ သိပ္ဳပ
ကဳကုန်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေမာင်ဵ ေထာင်

စရုာွ၊ မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၆ အေ-၄၈ ေမာငမ်ျေ ို ဵေဇာ်ဦဵ ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၁၇၄၈၈ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၈)ရပ်ကွေက်၊ ဇဇီဝါလမ်ဵ၊ 

ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၇ အနဆ-၁၅ ေမာငဝ်င်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၅၅၅၆ ဦဵမမခိုင် သိပ္ဳပ
ေကျောင်ဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေရွှေကကာကွေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၈ အဖ-၂၈ ေမာငေ်ကျော်သူဟိန်ဵ ထက် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၃၄၀၈၅ ဦဵေကျော်နိုငထ်ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၆)(၇)လမ်ဵ၊  (၉)ရပ်ကွေက်၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၉ ဖမ-၁၄၄၈ ေမာငလ်င်ဵ သူရ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၅၂၂၄ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၅၈)၊(၂၇)လမ်ဵ(၁)ရပ်ကွေက်၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၀ အလဒ-၂၀ ေမာငေ်အာငမ်မငဴ်မမတ် ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၉၇၉၈၅ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ထိနကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နစှေ်အာင်)

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ သိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၁၈)ဦဵ
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ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နစှေ်အာင်)

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ သိြ္ဳပ(ကျာဵ)(၁၈)ဦဵ

၁၁ အဒဒ-၁၁ ေမာငေ်နလင်ဵ ေအာင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၃၉၄၂၁ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
ကျေုဒဳါဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၂ အဒဒ-၉ ေမာငေ်ကာင်ဵ မွေနမ်မတ် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၀၈၅၂၇ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ကျေုဒဳါဵေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၃ ပဖ-၁၀၇ ေမာငမ်င်ဵ စိုဵ သန့် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၄၇၆၀ ဦဵလှထွေဋ် သိပ္ဳပ
ကဳေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၄ အဘစ-၇ ေမာငသူ်ရနိဝ်င်ဵ ဆက် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၂၆၅၂၇၆ ဦဵေအဵမင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
စက်ဆန်ဵ (၅)နယေ်မမ၊

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၅ အဘ-၄၈ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ သူ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၉၇၂၄၇ ဦဵေမာငေ်ကျော် သိပ္ဳပ
စာမဖူစေုကျေဵရာွ၊ကုလာဵအနု်ဵ ပငစ်ု

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၆ အယဆ-၉ ေမာငဇ်ငေ်မာငေ်မာငသ်န်ဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၇၁၂၆ ဦဵအနု်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ကကခတက်ွေင်ဵ အပ်ုစ၊ု ေောငပ်ငသ်ာရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၁၇ အယဎ-၁၁ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ထုိက် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၆၁၀၂ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ဥသျှစကု်န်ဵ ရာွ၊ ရမ်ှဵေခါင်ဵ မဗဲအပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၁၈ အယက-၃၉ ေမာငဝ်င်ဵ သန်ဵ ထုိက် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၅၂၇၆ ဦဵေအာငမ်မငဴ်သန်ဵ သိပ္ဳပ
အနု်ဵ ပငေ်ချောငရ်ာွ၊ ေစတခီုဳအပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ
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၁ အငရ-၄ မဆုရေ်ေကျော် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၁၆၃၆ ဦဵေကျော်ေကျော်ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၁၉)ဗုိလ်ချေုပ်လမ်ဵ၊ သွဲေကဆုိပုိင်ဵ  ရပ်ကွေက်၊

 ေရလဲကေလဵေကျေဵရာွ၊ မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အငတ-၁၉ မဂျေူရနီိုင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၀၂၆၄ ဦဵဝင်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ကျောဵမပနေ်ကျေဵရာွ၊ ေမခာက်ရာွအပ်ုစ၊ု

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အငရ-၂၄ မေနွေ ရတဝီင်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၁၆၄၄ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ငါဵကကီဵဂရက်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ရာွသစစ်ေုကျေဵရာွ၊

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အင-၄၁၀ မလင်ဵ လဴဲမဖိုဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၃၀၆၈ ဦဵေမာငေ်မာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
ကဳသာယာေကျေဵရာွ၊ ေောငဝုိ်င်ဵ  ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၅ အန-၉ မဇငမ့ုိ်မ့ုိကကေ် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၄၂၅၂ ဦဵမမငဴ်ကကေ် သိပ္ဳပ
(၁၀)ရပ်ကွေက်၊ (၂)လမ်ဵ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၆ အနတ-၈ မေကခိုငန်ငှ်ဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၃၀၃၈ ဦဵစမဳမငဴ် သိပ္ဳပ
ေနေကျော်ေကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၇ အဖဘ-၁ မဇငမ်ျေ ို ဵထက် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၈၆၉၄ ဦဵဆန်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ဘဝသစ(်၃)ေကျေဵရာွ၊ အမာမမို့

နယခ်ွဲေ၊ ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၈ အလဒ-၁၄ ေနာ်ထီဵမူေဖာ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၉၆၆၃၉ ဦဵမူဵသဖွီဵေ သိပ္ဳပ
ဆငတ်ာေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတ််မမို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၉ အလဒ-၄ မဆုနန္ဒာခင် ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၁၃၈၆၅ ဦဵသန်ဵ ေေဵ သိပ္ဳပ
ရုဳဵ ေဒါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၀ အကဇ-၁ မမဖိုဵအဇိင် ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၀၆၆၉၇ ဦဵသန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ (၂၄)လမ်ဵ၊ အမှတ(်၁)ရပ်ကွေက်၊ ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ် ကျေ ို က်လတ်

ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နစှေ်အာင်)

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ သိြ္ဳပ(မ)( ၂၀)ဦဵ
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ြညာေရဵဒီဂရီေကာလိြ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပြညဴ်နစှေ်အာင်)

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ သိြ္ဳပ(မ)( ၂၀)ဦဵ

၁၁ ဆနက-၄၂ မဆုမမတေ်အာင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၃၄၅၇၀ ဦဵတိုဵ တိုဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ေတာ်တနီဵ (၁)မဖတလ်မ်ဵ၊ အမှတ(်၃)ရပ်ကွေက်၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၂ ဆနက-၉၀ မနငှ်ဵ ဆုမွေန် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၉၂၃၀ ဦဵေမာငခ်ျေ ို သိပ္ဳပ
တဝက်ေချောင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၃ အဘလ-၁ မမုိဵမပေ်ဴမပေ်ဴေမာင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၉၉၀၉၁ ဦဵချေ ို ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
မငုပ်ေကာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၄ အဘက-၁၂ မသိမ်ဴသိမ်ဴသူ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၁၉၄၆၀ ဦဵစထဳွေန်ဵ သိပ္ဳပ
မမင်ဵ ကကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၅ အဘက-၁ မဖူဵပွေငဴ်စဳ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
နယေ်မမ(၂)၊ မမင်ဵ ကကုန်ဵ ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၆ အဘ-၂၆ မေအဵမ့ုိမ့ုိ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၉၀၉၆၈ ဦဵေမာငဆ်န်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၄၇)၊ (၂)ရပ်ကွေက်၊ ေရွှေဝါထွေန်ဵ လမ်ဵ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၁၇ အယက-၁၁ မယနုန္ဒာနွေယ် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၁၈၀၆၇ ဦဵလှိုငမ်င်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ကွေမ်ဵခခကုဳန်ဵ ရာွ၊ ကွေင်ဵ ေကာက်ေမမာက်အပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၁၈ အသတ-၉ မစထုက်ေဇာ် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၂၄၈၄ ဦဵေဇာ်မမငဴ်ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ကုန်ဵ မပငအ်ပ်ုစ၊ု ေကျောက်ထပ်ရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၁၉ အယဆ-၃ မခိုငသ်ဇငန်ွေယ် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၇၁၁၉ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေောငပ်ငသ်ာရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၀ အယက-၄၉ မေဆွေေဆွေလင်ဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၅၂၆၉ ဦဵထိနလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေမမနေီတာငရ်ာွ၊ ေစတခီုဳအပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အငန-၁၄၆ ေမာငေ်နမျေ ို ဵနိုင် ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ်ကျော် ဝိပ္ဳပ
ေတာငစ်ေုကျေဵရာွ၊ ကျွဂဲါတေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အင-၆၁၅ ေမာငမ်ျေ ို ဵသူရေကျော် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၆၅၀၈၅ ဦဵခငေ်မာငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေုဂဳဇန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အင-၁၀၇၂ ေမာငမ်ျေ ို ဵသက်ခိုင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၈၃၁၅၄ ဦဵထွေန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
၂၄/မမို့သစ်(၈)လမ်ဵ၊ (၁၂)ရပ်ကွေက်၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အင-၉၃၈ ေမာငရ်ထဲက်ေအာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၆၈၄၂၇ ဦဵေအာငမ်မသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေုသဳငေ်ကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၅ အေတ-၁၀၂ ေမာငမ်ဖိုဵေဝကုိ ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၂၃၉၆၁ ဦဵေမာငခ်ျေ ို ဝိပ္ဳပ
တူဵ ေမမာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၆ အေပ-၁၂၄ ေမာငေ်အာငရ်ပုိဲင် ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၂၃၂၂၃ ဦဵမမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဒဂေါဵကျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၇ အေ-၄၆၈ ေမာငေ်ဇာ်ေဇာ်ေအာင် ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၁၇၂၅၃ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ်(၁၇၂)၊ မဟာဗန္ဓ လလမ်ဵ၊ (၂)ဘေလာက၊် 

အမှတ်(၉)ရပ်ကွေက၊် ေောငတု်န်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၈ အေ-၃၈၈ ေမာငေ်ဝမဖိုဵ ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၂၂၈၆၄ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တူဵ ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၉ အနဆ-၁၃၂ ေမာငမ်မတမ်င်ဵ ဦဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၂၆၃၉ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကဳလှေကျေဵရာွ၊ ထဳုဵပဳုဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဆကာကကီဵတိုက်နယ၊် ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၁၀ အနလ-၁၂၄ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ နိုင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၇၄၈၅ ဦဵေမာငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေပါက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ေတာ်ကွဲေ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၃၂)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၃၂)ဦဵ

၁၁ အနစ-၁၀၁ ေမာငေ်ကျော်ေကျော် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၅၀၃၉ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေကေငပ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ လက်ဆွဲေေချောင်ဵ  

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၁၂ အနခ-၂၁၁ ေမာငမ်ငမ်ိဵချေမ်ဵဦဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၉၃၅၇ ဦဵေနဇာေအာင် ဝိပ္ဳပ
သေရာလှေကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၁၃ အဖသ-၂၀၇ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေမာင် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၉၂၀၆ ဦဵမမငဴ်စနိ် ဝိပ္ဳပ
အေဖာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၄ အဖ-၈၂၄ ေမာငရ်လဲင်ဵ မဖိုဵ ၁၄/အမတ(နိုင)်၀၆၄၅၈၀ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
(၃)ရပ်ကွေက်၊ ေနာငမီ်ဵ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၅ အဖ-၁၂၄၀ ေမာငေ်အာငေ်ကျော်မုိဵ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၆၂၄၈ ဦဵတငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၉၂)၊ ေအာငသု်ခ(၂)လမ်ဵ၊ 

ရပ်ကွေက်(၁၅)၊ ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၆ အဖဈ-၁၉၆ ေမာငရ်ေဲဇာ်လင်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၄၀၈၆၉ ဦဵေကျော်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကွေနဒ်ိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၇ အဖ-၉၄၆ ေမာငဝ်ိုင်ဵ ချေစ် ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵတငဴ်လွေင် ဝိပ္ဳပ
သလိတက်ေလဵေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၈ အလ-၁၂၅၇ ေမာငလှ်မမငဴ်သူ ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၀၆၉၄၈ ဦဵတငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
လှေ်ဵဆိပ်ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၉ အလ-၄၃၇ ေမာငဝ်ဏ္ဏမဖိုဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၅၂၆၀ ဦဵေနမျေ ို ဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
(၅x၆)ေကျောင်ဵ လမ်ဵ၊ အမှတ(်၃)

ရပ်ကွေက်၊ ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၂၀ အလတ-၃၁၉ ေမာငက်ကေ်စိုဵ ထွေန်ဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၃၅၈၁ ဦဵသန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခရာဵရိုဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၃၂)ဦဵ

၂၁ အဖ-၂၃၀၀ ေမာငေ်ဇယျောမင်ဵ သူ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၄၈၀၆ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ေေဵ ဝိပ္ဳပ
မေငဵကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၂၂ အဒ-၈၆၁ ေမာငသ်က်ပုိငစ်ိုဵ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၅၇၈၄ ဦဵေကျော်စိုဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၆)၊ စက်ကုန်ဵ (၁)၊ 

ကျေုဘုဳတေ်ကျေဵရာွ၊ ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၂၃ မဖ-၇၈၈ ေမာငထ်ွေန်ဵ ထွေန်ဵ ေအာင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၃၁၀၂၂ ဦဵဆန်ဵ ယု ဝိပ္ဳပ
ေနာက်မပနဒ်ိုဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၂၄ အဘဆ-၁၀၂ ေမာငန်ိုငခ်န့်ဇင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၇၄၆၀၆ ဦဵေကျော်ဇငမ်ဖိုဵ ဝိပ္ဳပ
(၂/က)ရပ်ကွေက်၊ ဘုရငဴ်ေနာငလ်မ်ဵ၊ 

ကဒုဳကနန်ေီကျေဵရာွ၊ ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၅ အဘလ-၂၅၃ ေမာငသိ်န်ဵ ဟဳ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၉၈၉၅၄ ဦဵေေဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကွေင်ဵ ေပါက်ေကျေဵရာွ၊ ကျေစီကုျေုဖဳာဵေကျေဵရာွ 

အပ်ုစ၊ု ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၆ အဘက-၁၇၆ ေမာငေ်အာငဇ်ငမုိ်ဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၁၅၉၄၂ ဦဵမမစိုဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ဂေဳကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၇ အဘ-၅၀၄ ေမာငရ်ေဲကာင်ဵ သစ် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၈၁၅၂၂ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
စက်ဆန်ဵ (၃)နယေ်မမ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၈ အဘ-၇၄၇ ေမာငဩ်ဂတ် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၇၃၃၅၄ ဦဵကကေ်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃) (၄)မဖတလ်မ်ဵ၊ 

(၃)ရပ်ကွေက်၊ ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၉ အဘ-၃၃၆ ေမာငေ်ဝမဖိုဵနိုင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၉၇၂၅၂ ဦဵဝင်ဵ ချေ ို ဝိပ္ဳပ
ပုိက်စလေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၃၀ အယက-၂၃၈ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၁၈၀၁၆ ဦဵချေစခ်ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေောငပ်ငက်ကီဵစရုာွ၊ ေောငပ်ငတ်ဲ

အပ်ုစ၊ု အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(ကျာဵ)( ၃၂)ဦဵ

၃၁ အယဎ-၂၈၈ ေမာငအ်ာကာမဖိုဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၅၉၉၉ ဦဵေအာငမ်မငဴ်သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါ်ေတာ်မူကုန်ဵ ရာွ၊ ဘုရာဵငတု္ိုတ

အပ်ုစ၊ု အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၂ အယဆ-၁၂၂ ေမာငစ်ိုဵ သူရဝင်ဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၉၄၈၀ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
နွောဵနက်ကွေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကွေင်ဵ လှအပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အင-၈၀၆ မေမဖုန်ဵ မာန် ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၁၇၄၇၅ ဦဵေကျော်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အတုဖုိ်ေကျေဵရာွ၊ အိုငဝုိ်င်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အင-၁၄၄၀ မေသာ်တာဝင်ဵ မပေ်ဴ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၅၇၇၀ ဦဵသန့်ေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
တလုပ်လပ်အေနာက်ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အငရ-၁၂၆ မရငှ်ဵ သန့်သကကေန် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၁၆၃၇ ဦဵေကျော်မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၇)၊ မဖတ္တာ(၂)ရပ်ကွေက်၊ 

ေရလဲကေလဵေကျေဵရာွ၊ မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အငစ-၁၁၃ ေနာ်စမုမတန်ိုဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၇၄၂၉ ဦဵမျေ ို ဵလွေင် ဝိပ္ဳပ နယေ်မမ(၇)၊ ေလဵအမ်ိစေုကျေဵရာွ၊ မအပူငမ်မို့နယ် မအပူင်

၅ အင-၈၅၇ မသဲနေုဝ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၆၂၇၇၆ ဦဵခငေ်မာငက်ကိုင် ဝိပ္ဳပ
ကျွဂဲါတေ်ကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၆ အေလ-၂၁၂ မေမနန္ဒာလင်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၈၆၁၁၉ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေုနဳေတ္ထော်ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၇ အနန-၁၁၃ မဆက်ေဝေအာင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၆၅၅၂ ဦဵေေဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဝါရုဳေကာက်ေကျေဵရာွ၊ 

နှဲကကိုဵအပ်ုစ၊ု ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၈ အနခ-၁၉၂ မအနိန္ဒာလှိုင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၉၃၈၁ ဦဵလှိုငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ငနေီကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၉ အနလ-၁၁၇ မနန်ဵ အအိေိအဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၆၃၄၂ ဦဵေရွှေမန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဂျေင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ လက်ပဳဇငကု်န်ဵ

အပ်ုစ၊ု ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၁၀ အဖ-၁၅၂၅ မရွှေန်ဵ ဝတီ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၄၆၉၀ ဦဵဇငကုိ်လတ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၈၂)၊ ဇဇီဝါလမ်ဵ၊ (၁၄)ရပ်ကွေက်၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၃၀)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၃၀)ဦဵ

၁၁ အဖ-၁၅၇၈ မယနုန္ဒာ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၅၃၆၉၅ ဦဵတငဴ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၉၇)၊ ဓမ္မသဂေဟလမ်ဵ၊ (၁၄)

ရပ်ကွေက်၊ ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၂ အဖ-၈၀၆ မထက်ထက်ဝင်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၅၀၈၁၇ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထိနဝုိ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၃ အဖ-၅၈၆ မသက်ထာဵေဝ ၁၄/အမတ(နိုင)်၀၆၄၀၄၇ ဦဵေဇာ် ဝိပ္ဳပ
(၁၉)ရပ်ကွေက်၊ မမို့ပတတ်ာလမ်ဵ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၄ အဖ-၇၂၆ မစန္ဒာထွေန်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၆၆၂၈၀ ဦဵေမာငလှ် ဝိပ္ဳပ
အဇတုက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၅ အဖသ-၂၁၂ မေချောစမုွေန် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၉၃၃၂ ဦဵေကျော်မင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
သမိနေ်ထာသိမ်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၆ အလခ-၁၄၉ မဝါဆုိဝင်ဵ မပေ်ဴ ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၀၉၃၃၉ ဦဵမမမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေောငေ်ချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ သမဗုဆိပ်ေောင ်

ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၇ အလ-၁၂၉၆ မဇငဇ်ငထ်က်ေဝ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၉၆၃၈၀ ဦဵစန်ဵ ယု ဝိပ္ဳပ
(၁၇x၁၈)၊ ရတနာပဳုလမ်ဵ၊ အမှတ(်၅)

ရပ်ကွေက်၊ ကျေ ို က်လတ််မမို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၈ အလဒ-၁၀၄ မသွေယသ်ွေယခ်ိုင် ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၀၄၆၂၇ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ရုဳဵ ေဒါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၉ အဒ-၁၃၃၂ မဟနဟ်နလ်င်ဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵသန့်ေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အကယေ်ချောင်ဵ ဝေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၂၀ အဒ-၅၁၇ မေအဵမမတသ်န္တာမဖိုဵ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၄၇၇၁ ဦဵလှိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကဳေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊  

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိြ္ဳပ(မ)( ၃၀)ဦဵ

၂၁ အဒန-၂၄၀ မေမမပေ်ဴမွေန် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၃၆၁၂၉ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကွေင်ဵ ပုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၂၂ အဘ-၃၃၂ မစထုက်နိုင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၇၀၅၇၃ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ လတ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)နလီာလမ်ဵ၊ (၆)ရပ်ကွေက်၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၃ အဘက-၁၁၄ မမုိဵသူဇာ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၀၉၁၈၆ ဦဵေဇာ်လတ် ဝိပ္ဳပ
မမင်ဵ ကကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၄ အလ-၄၉၁ မယဉမ်င်ဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၀၁၇၂၀ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
စနိဟုိ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၅ အဘစ-၃၅၁ မေေဵစန္ဒာဦဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၂၄၇၄၅ ဦဵကုိနိုင် ဝိပ္ဳပ ေရေကျော်တိုဵ ေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု ဘုိကေလဵမမို့နယ် ဘုိကေလဵ

၂၆ အဘ-၆၉၅ မစရုေ်မွေနေ်ကျော် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၇၀၆၃၉ ဦဵေကျော်စွောထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၅)၊ဘုရာဵလမ်ဵ(၂)ရပ်ကွေက်၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၇ အဖက-၂၁၆ မဇွေနပ်ွေငဴ်မဖူ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကဇန်ဵ ေဒါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၈ အယ-၁၇၆ မထက်ထက်လှိုင် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၅၉၁၀ ဦဵေေဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငခ်ျေမ်ဵသာလမ်ဵ၊ အမှတ(်၁)ရပ်ကွေက်၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၉ အယဆ-၁၇၃ မေအဵမမတေ်အာင် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၂၇၄၂ ဦဵခငေ်မာငေ်အဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွေဲသာငရ်ာွ/အပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၀ အယဆ-၁၄၄ မမဖူစငဝ်င်ဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၅၇၀၄ ဦဵလှိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေုပုိဳရာွ၊ ေမခာက်ရာွအပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အင-၃၄၁၃ ေမာငေ်ကျော်မျေ ို ဵဝင်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၆၀၉၅ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောငပ်ငဂ်ရက်ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အငက-၁၁၅၃ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵထွေန်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၆၉၉၇၃ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ပငေ်ကွေ အေရှ့ ေကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အငစ-၉၀၇ ေစာချေစေ်နာငေ်နာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၄၀၇၅၀ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
နယေ်မမ(၉)၊ကုက္ိုက စေုကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အငမ-၉၁၆ ေမာငရ်ှိုင်ဵ လင်ဵ ေအာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၇၁၉၈၉ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ မလက်တိုအပ်ုစ၊ု ဇီဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ မအပူငမ်မို့နယ် မအပူင်

၅ အေစ-၇၄၄ ေမာငစ်ိုဵ မမတမ်င်ဵ ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၂၇၄၀၄ ဦဵေအဵထွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပါ့လဲှေအာက်စေုကျေဵရာွ၊

 ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၆ အေ-၁၅၀၃ ေမာငမ်မတမ်င်ဵ ေကျော် ၁၄/ေတန(နိုင)်၂၃၅၈၉၂ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသာေအဵေကျေဵရာွ၊ မဖမ္မာမပာသာအပ်ုစ၊ု 

ေောငတ်နု်ဵ မမို့နယ်
ေောငတ်နု်ဵ

၇ အဇရ-၇၉၇ ေမာငခ်န့်သူလင်ဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၈၆၄၂ ဦဵလှေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ကဳသာကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၈ အန-၁၃၇၁ ေမာငမ်င်ဵ ကုိထက် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၂၄၆၀၆ ဦဵေဇာ်မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
ထိပ်ဝေကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၉ အနသ-၉၄၆ ေမာငေ်အာငဘုိ်ဘုိ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၅၀၂၁ ဦဵဝင်ဵ ထွေဋ် ဝိဇ္ဇာ အေကျော်အပ်ုစ၊ု ကျေုသဳမျှငေ်ကျေဵရာွ၊ ဓနမုဖူမမို့နယ် ဓနမုဖူ

၁၀ အဖသ-၁၀၁၆ ေမာငရ်မဲင်ဵ သူ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၆၅၃၄ ဦဵေေဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ရမ်ှဵပုိင်ဵ ၊ သမိနေ်ထာကုန်ဵ တန်ဵ

ေကျေဵရာွ၊ ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)(၂၅)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)(၂၅)ဦဵ

၁၁ အဖ-၃၀၇၂ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထက်ေဇာ် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၃၃၆၉၇ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ကျေ ိုက္ကဘာေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၂ အဖမ-၉၁၆ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ေကျော် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၁၃၈၅၆ ဦဵနိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေုပုိဳင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၃ အဖဖ-၉၂၇ ေမာငမ်င်ဵ ချေစသူ် ၁၄/အမတ(နိုင)်၀၆၅၈၃၂ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုန်ဵ ကကီဵေသာငေ်ကျေဵရာွ၊ ေဒဵဒလူ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၄ အလဒ-၉၄၉ ေမာငလ်ှိုငမ်ျေ ို ဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၂၅၅၇ ဦဵမမငဴ်ေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထာဵဝယမ်ှိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၅ အလ-၂၁၄၃ ေမာငခ်ျေမ်ဵမင်ဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၇၂၃၄ ဦဵဆန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပဲခူဵ စေုကျေဵရာွ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၆ အလ-၂၃၂၂ ေမာငမ်ဖိုဵေဝလင်ဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၂၀၆၉၂၈ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
၁၃x၁၄ ေရွှေဘဳုသာလမ်ဵ၊ 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၇ အဒဆ-၇၃၇ ေမာငထ်က်ေဝယဳ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦေရွှေမင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေ ို က်လပ်ဝေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၈ အဒန-၈၉၄ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ေထွေ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၁၃၈၅ ဦဵသန်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေောငက်ာဵယာဵေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၉ အဘဟ-၉၁၉ ေမာငေ်အာငကုိ်လင်ဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၃၂၀၀၅ ဦဵထွေန်ဵ  ေ ဝိဇ္ဇာ
ကုက္ိုက စေုကျေဵရာွ၊ သဳုဵထပ်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၀ အဘက-၁၀၀၄ ေမာငဖုိ်ဵသကကေန် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၂၉၂၈၄ ဦဵစေလ ဝိဇ္ဇာ
သုခသိဒ္ိဓတတယိလမ်ဵ၊ မမင်ဵ ကကုန်ဵ ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(ကျာဵ)(၂၅)ဦဵ

၂၁ အဘလ-၈၇၂ ေမာငမ်မတန်ိုဵ ေအာင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၁၉၄၆၃ ဦဵလှထူဵ ဝိဇ္ဇာ ကျေုစဳလူမငုပ်ေကာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊  ဘုိကေလဵမမို့နယ် ဘုိကေလဵ

၂၂ အဘ-၃၀၉၃ ေမာငသ်က်ေဝလင်ဵ ေမာင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၁၂၈၅၇ ဦဵေမာငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ သုခဝတေီကျေဵရာွ၊ စက်ဆန်ဵ ဘုိကေလဵမမို့နယ် ဘုိကေလဵ

၂၃ အဘဆ-၇၂၃ ေမာငရ်မဲဖိုဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၀၁၇၃၅ ဦဵေကျော် ဝိဇ္ဇာ
ကမ်ဵကကီဵေကျေဵရာွ၊  

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၄ အယေ-၉၉၂ ေမာငမုိ်ဵေဇာ်လွေင် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၃၇၅၂ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အမမိုင်ဵ ရာွ၊ လူေတာ်စအုပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၅ အဟဒ-၁၂၀၆ ေမာငမ်ဖိုဵကုိကုိ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၁၉၃၀၉ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျွေဲသာငရ်ာွ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ အငစ-၈၅၉ ေနာ်ဝငဴ်နဒေီအာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၇၄၂၈ ဦဵေစာေနရီ ဝိဇ္ဇာ
သဳုဵခွေအပ်ုစ၊ု ဗရငဂ်ျေစီေုကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၂ အငစ-၇၂၂ မဟနန်ခီျေစစ်ု ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၇၄၂၆ ဦဵခငေ်မာငမ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
သဳုကကိုင၊် ဘုရငဂ်ျေစီေုကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၃ အတတ-၉၁၂ မဝင်ဵ ပပေအာင် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၁၀၈၆ ဦဵေကျော်ေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရလဲကကီဵေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၄ အငစ-၇၂၁ ေနာ်ဝငဴ်သိဂီ ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၃၇၂၅၁ ဦဵတငေ်အာငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလဵအမ်ိစေုကျေဵရာွ၊ 

မအပူငမ်မို့နယ်
မအပူင်

၅ အန-၁၂၄၀ မဆုထူဵပုိင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၁၆၇၅ ဦဵမင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေတာ်ကွဲေေကျေဵရာွ၊ 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၆ အနသ-၇၉၉ မကကေ်ဇငမ်ဖိုဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၄၆၇၃ ဦဵေအဵလှိုင် ဝိဇ္ဇာ
မုိဵခရမ်ဵေကျေဵရာွ၊ ဆင်ဵ လမ်ဵေလဵ

အပ်ုစ၊ု ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၇ အနသ-၈၂၈ မခိုငရ်ေ်မွေန် ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၅၉၀၀ ဦဵခငေ်မာငသ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ခေနာငရ်ိုက်ေကျေဵရာွ၊ လမန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၈ အနလ-၇၄၉ မမျေ ို ဵသီရမိဖိုဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၁၆၄၂၄ ဦဵဝင်ဵ ကကေ် ဝိဇ္ဇာ
ကေငေ်ကာက်ရာွ၊ တမမာအပ်ုစ၊ု 

ဓနမုဖူမမို့နယ်
ဓနမုဖူ

၉ အဖ-၃၄၀၈ မေရွှေစငဝ်င်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၅၅၃၅ ဦဵမမငဴ်လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ကျေ ိုက္ကဘာေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၀ အဖဖ-၉၁၄ မဝငဴ်ဝါမဖိုဵ ၁၄/အမတ(နိုင)်၀၆၅၈၉၀ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ဘုန်ဵ ကကီဵေသာငေ်ကျေဵရာွ၊ ေဒဵဒလူ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)(၃၄)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)(၃၄)ဦဵ

၁၁ အဖ-၃၀၉၀ မစမုမတ် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၇၁၁၉ ဦဵသန်ဵ ေအဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေ ိုက္ကဘာေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၂ အဖက-၉၂၄ မသင်ဵ ဝတရ်ေ်ေသာင်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၁၅၉၂၂ ဦဵလှေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေုကဳျေ ို က်ေချောင်ဵ တွေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၃ အဖဆ-၈၆၄ မလဴဲလဴဲသင်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၃၂၈၄၈ ဦဵေသာင်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆိပ်မေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ဖျောပဳုမမို့နယ်
ဖျောပဳု

၁၄ အင-၃၁၀၁ မချေယရ်ဦီဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၈၇၂၅၇ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၅ အလသ-၈၃၀ မအအိမိဖိုဵ ၁၄/ကလန(နိုင)်၁၉၇၃၁၈ ဦဵကကေ်မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ထေရာ်ရာွသစေ်ကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ကျေ ို က်လတမ်မို့နယ်
ကျေ ို က်လတ်

၁၆ အဒတ-၈၅၂ မချေစစ်မုွေန် ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၄၁၁၅၇ ဦဵေမာငသ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေုဟဳွေတေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၇ အဒဆ-၇၄၈ မထက်မမက်သူ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၄၁၀၀၉ ဦဵေဇာ်မင်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ကျေ ို က်လပ်ဝေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၈ အဒန-၈၄၈ မစန္ဒာမုိဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေအဵစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကွေင်ဵ ပုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေဒဵဒရမဲမို့နယ်
ေဒဵဒရဲ

၁၉ အဖက-၉၀၁ မလှမမငဴ်မမတ် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၀၆၃၈၄ ဦဵစန်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
မရရဲာွသစေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၀ အဖက-၉၀၆ မေနွေ ေနွေ လှိုင် ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၃၇၅၁၆၅ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မငုပ်ေကာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)(၃၄)ဦဵ

၂၁ အဘဟ-၈၃၃ မခငမ်ပေ်ဴစုဳထွေန်ဵ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၁၃၇၆၃ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပတက်ေကျေဵရာွ၊ သက္ကယ်

ဆိပ်အပ်ုစ၊ု ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၂ အဘဆ-၇၆၆ မမုိဵစန္ဒာ ၁၄/ဘကလ(နိုင)်၄၀၁၈၇၄ ဦဵမမတသ်န်ဵ ထွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပါ်ေတာ်မူေကျေဵရာွ၊ ရပ်ုဆုိင်

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၃ အဘက-၉၈၉ မေဆွေဇငလ်တ် ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ မမငဴ်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ ဂေဳကျေဵရာွ၊ 

ဘုိကေလဵမမို့နယ်
ဘုိကေလဵ

၂၄ အယထ-၇၈၉ ေနာ်နနုလုွေင် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၃၈၆၃ ေစာထူဵအယ် ဝိဇ္ဇာ
သဇငက်ွေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ထန်ဵ ပငက်နအ်ပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၅ အယဎ-၉၆၀ မေချောစရုတနာ ၅/စကန(နိုင)်၃၀၆၆၃၇ ဦဵလှိုငမ်င်ဵ ထွေဋ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၂)ရပ်ကွေက်၊ ဉာဏဗလလမ်ဵ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၆ အယ-၁၁၄၄ မယွေန်ဵ ခခ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၇၃၉၂၆ ဦဵစမဳမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကဳဆေ်ရာွ၊ပန်ဵ တင်ဵ အပ်ုစ ု

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၇ အယဆ-၁၀၃၆ မကလျော ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၂၇၄၃ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ကျွေဲသာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၈ အယဇ-၇၆၂ မေမမမတန်ိုဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၅၃၉၀ ဦဵလှမမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငေ်ပါ်ကုန်ဵ ရာွ၊ မဲဇလီကုန်ဵ စာတိုက်၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၂၉ အယက-၁၃၀၂ မနငှ်ဵ မ့ုိမ့ုိလှိုင် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၅၉၃၀၂ ဦဵေကျော်ေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ဂျေ ို ့ကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊ ကေငင်အူပ်ုစ၊ု 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၀ အယေ-၁၀၅၅ မေချောေကသွေယ် ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၇၃၄၈ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
(၅၅၀)ကွေက်သစ၊် ေောငက်ျေ ို ဵမမို့၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ-်ဘုိကေလဵ ဝိဇ္ဇာ(မ)(၃၄)ဦဵ

၃၁ အယဇ-၈၄၇ မယမင်ဵ သူ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၅၃၉၆ ဦဵထိနလ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေတာငေ်ပါ်ကုန်ဵ ရာွ၊ မဲဇလီကုန်ဵ စာတိုက်၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၂ အယက-၁၃၁၁ မလှလှေဝ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၆၀၉၉၈ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရတွေင်ဵ လှေကျေဵရာွ၊ ကကမ်ဵတမ်ဵကွေင်ဵ

အပ်ုစ၊ု အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၃ အယထ-၇၅၈ မမမတသ်ဇငမ်ဖိုဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၆၆၁၆ ဦဵေအာငန်ိုငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ပငကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ

၃၄ အယထ-၇၁၇ မဂျေူဵဝတရ်ေ်စိုဵ ၁၄/အဂပ(နိုင)်၂၄၆၆၁၃ ဦဵသိန်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
တာကကီဵတန်ဵ ရပ်ကွေက်၊ ထန်ဵ ပငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

အဂေပူမမို့နယ်
အဂေပူ


