
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ လဘဘ-၂၀ ေမာငခ်နွအ်ာကာဦဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၀၈၄ ဦဵချစလွ်င် သိပ္ဳပ
ေရေကျာ်ကကီဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘဘ-၂၂ ခနွဝ်င်ဵ ေကာင်ဵ ပပည်ဴဦဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၀၄၉ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေရေကျာ်ကကီဵရာွ၊ေရေကျာ်

(မကျ ီဵ ကျွန်ဵ )အပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဘ-၃၄၈ ေစာချစသူ် ၃/ပကန(နိုင)်၀၄၃၀၂၁ ဦဵဖုိဵတူဵ တူဵ သိပ္ဳပ
ေကာဴဒါန်ဵ မယရ်ာွ၊ေကာဴတရတုရ်

အပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၄ လဘ-၄၀၈ ေမာငစ်ည်သူဝင်ဵ ၃/ဖပန(နိုင)်၀၃၀၆၃၈ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
၅က/၆၅၀၊ဥယျာဉ(်၅)လမ်ဵ၊ရေဲဘာ်ေဈဵ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၅ လလဂ-၉ ေစာေသာ်ဆန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၇၄၁၃၇ ဦဵမငမ်ိဵေရွှေ သိပ္ဳပ
ေဘာသပပု၊တေကာငဘုိ်ဵ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၆ လဘက-၈ ေစာထက်ပုိငစ်ိုဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၈၉၀၈ ဦဵေရွှေေသာင်ဵ ပမ သိပ္ဳပ
ဘငဂ်ျရီာွကကီဵ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ လဘ-၅၀၈ ခနွေ်ကျာ်ေဇာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ဝါဵဆူဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ ညလ-၆၃၈ ေမာငအ်ာကာမင်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၄၀၉၇၁ ဦဵေကျာ်ေကျာ်မျ ို ဵ သိပ္ဳပ
ဇာသပပငေ်ရှေ ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၉ လလမ-၁၀ ေစာေကျာ်ထက်ဟိန်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၂၀၈၂၉၉ ဦဵေစာေကျာ်ဟိန်ဵ သိပ္ဳပ
စုဳဝဏ္ဏာမမိုင၊်မမိုငက်ကီဵင၊ူ

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၀ လလ-၃၁ ေစာဖေသာငေ်ဖါ့ ၃/လဘန(နိုင)်၁၆၉၆၆၆ ဦဵေစာနိုဵ ကုိ သိပ္ဳပ
ပတေ်ကျာေကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ(ကျာဵ) (  ၂၃ )ဦဵ
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ(ကျာဵ) (  ၂၃ )ဦဵ

၁၁ လလမ-၁၁ ေစာထွန်ဵ လင်ဵ ေအာင် ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၅၄၄၅ ဦဵပမသိန်ဵ သိပ္ဳပ
လင်ဵ လွန်ဵ မမိုငရ်ပ်ကွက်(၃)၊မမိုငက်ကီဵင၊ူ

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၂ လဖဃ-၁၄ ေစာအဲဴခု ၃/ကမမ(နိုင)်၀၁၁၇၅၂ ဦဵေစာသာခါွဵ သိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ကမေမာင်ဵ မမို့၊

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၁၃ လလမ-၂၃ ေစာထွန်ဵ ေအဵ ၃/ဖပန(နိုင)်၀၃၀၄၃၄ ဦဵေစာေမာငပ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ပျဉ်ဵ မေကျဵရာွ၊

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၁၄ လက-၁၃၉ ေမာငကုိ်ကုိနိုင် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၅၄၃၂၅ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
လှိုငဝ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ၊်
ေကာဴကရတိ်

၁၅ လက-၁၄၄ ေမာငပ်ပညဴ်စုဳမဖိုဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၈၅၂၈၇ ဦဵေကျာ်လွင် သိပ္ဳပ
စ.က.ခ(၁၂)၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ၊်
ေကာဴကရတိ်

၁၆ လက-၁၁၅ ေစာမဖိုဵလှိုငဦ်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၁၉၄၄၇၈ ဦဵမန်ဵ လှေမမိုင် သိပ္ဳပ
ထီဵဖုိဵစေဳကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ၊်
ေကာဴကရတိ်

၁၇ လက-၆၂ ခနွဟိ်န်ဵ မင်ဵ ေဇာ် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၁၅၃၉၅ ဦဵစနိပ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ဝင်ဵ ပုတေ်ကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၈ လအခ-၃၅ ေစာေရွှေကကယစ်ငဦ်ဵ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၁၅၈၅ ဦဵကျနသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ ခလယရ်ာွေလဵ၊ကကာဵအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ် ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၁၉ လအတ-၄၅ ေစာအဲဴသာထိန်ဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၂၉၅၉၅ ဦဵေမာငေ်ကျာ်ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ဖာဵပပရာွ၊

ကကာဵအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၀ ညဒ-၆၂၅ ေစာေကျာ်ေဇာဟိန်ဵ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၁၅၃၆ ဦဵေစာေအာငဝ်င်ဵ မမိုင် သိပ္ဳပ
ခလယရ်ာွ၊

ကကာဵအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ
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ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ(ကျာဵ) (  ၂၃ )ဦဵ

၂၁ လအဆ-၇ ေစာစိုင်ဵ ဗုိဗုိထွန်ဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၄၀၄၇၉ ဦဵေနထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၄)၊ေရွှေေတာငဝုိ်င်ဵ ၊ဘုရာဵ

သဳုဵဆူမမို့၊ကကာဵအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၂ လအတ-၈၂ ေစာကကည်လင်ဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၂၉၀၀၀ ဦဵသိန်ဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
ကျုခဳဝနေ်ကျဵရာွ၊

ကကာဵအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၃ ညဒ-၄၁၄ ေမာငထ်က်ေဝယဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမင်ဴဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှေတ(်၆)ရပ်ကွက်၊ေဝှ့ေရှေမ်ဵေကျဵရာွ၊

ပမဝတမီမို့နယ၊်
ပမဝတီ
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၁ လဘန-၁၇ နန်ဵ နှေင်ဵ ေဝမဖိုဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၅၃၂ ဦဵေစာဝင်ဵ သိန်ဵ သိပ္ဳပ
လာလမလိန်ဵ ရာွ၊ေကာဴ၊ေအာက်၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘရ-၃၆ မမုိဵပပထွန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၂၆၈ ဦဵေနမျ ို ဵထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေကာဴကဒါေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဘန-၁၆ နန်ဵ ပမတန်ှေင်ဵ ေဖွဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၅၄၀ ဦဵမန်ဵ လှေဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အနိ္ဒ ၊ေအာငရ်တနာရပ်ကွက်၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၄ လဘ-၄၄၃ နန်ဵ မုိဵသူဇာ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၅၆၇၆ ဦဵေစာလူပျ ို သိပ္ဳပ
မဂေလာရာွသစ်

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၅ လဘ-၄၈၇ နန်ဵ ေအဵသဉ္ဇာမင်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၇၅၃ ဦဵဘဇဳ သိပ္ဳပ
၆/၄၁၂၊ပပည်ေတာ်ေအဵလမ်ဵ၊

အမှေတ(်၆)ရပ်ကွက်၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၆ လဘ-၄၁၆ နန်ဵ စာဒိုက်ယအဲ ၃/ဘအန(နိုင)်၃၅၆၂၈၃ ဦဵေစာေကျာ်ဟီသူဵ သိပ္ဳပ
ေကာဴသုနရ်ာွ

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ လဘပ-၆ နန်ဵ ရရီေီဌဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၇၃၁၆ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေကျာက်တလဳုဵရာွ၊ေကာဴကဒါ

ေကျဵရာွအပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ လဘရ-၅၀ မနနုစုန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၅၃၄၆၅ ဦဵလှေစိုဵ သိပ္ဳပ
သာမညေကျဵရာွ၊ေအာငေ်မတ္တာ(၁) 

ရပ်ကွက်၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၉ လဘ-၃၆၀ နန်ဵ ဝင်ဵ ဝင်ဵ ချ ို ၃/ပကန(နိုင)်၀၄၅၁၀၂ ဦဵေမာငေ်အဵပမင်ဴ သိပ္ဳပ
လှိုင်ဵ နွဲရာွ၊ကစိုေကျဵရာွ၊ပုိငက်ျုဳ

မမို့နယ၊်လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၀ လလဒ-၃ မပမင်ဴဇငမုိ်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမင်ဴေဌဵ သိပ္ဳပ
ပတဂါတ္ဲတကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ပတအပ်ုစ၊ု

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ (မ ) (၂၅)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ (မ ) (၂၅)ဦဵ

၁၁ လလဂ-၅၀ နန်ဵ ေမာ်ေမာ်သင်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၃၂၇၈ ဦဵတငေ်ကျာ် သိပ္ဳပ
အင်ဵ နိ့ုသိပ္ဳပေကျဵရာွ၊ရပ်ကွက်(၂)၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၂ လလ-၂၀ မနှေင်ဵ နှေင်ဵ ေအဵ ၃/လဘန(နိုင)်၂၁၀၄၈၅ ဦဵသန်ဵ ထုိက် သိပ္ဳပ
(ဃ)ရပ်ကွက်၊မဂေလာခခကုဳန်ဵ ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၃ ညသအ-၈ မဆုေဟမာနထ်က် ၃/လဘန(နိုင)်၁၈၇၇၀၆ ဦဵေကျာ်ေကျာ် သိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃၃၉)၊ေပခပမနတ်ပ်ရင်ဵ ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၄ လတသ-၁၈ ေနာ်မုိဵေဝဦဵ ၃/သတက(နိုင)်၀၁၃၈၃၅ ဦဵခငေ်ဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
စပဳါယလ်မ်ဵ၊ရပ်ကွက်(၁)၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၅ လတရ-၃ မပန်ဵ ပဖူ ၃/သတက(နိုင)်၀၁၂၂၉၄ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
တပ်မေတာ်ကကည်ဵတိုက်ခိုက်ေရဵ

ေကျာင်ဵ ၊သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၆ လက-၁၃၃ မအပိဖူေထွဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၈၅၀၄၆ ဦဵေအာငတ်ငေ်ရွှေ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှေတ(်၉၈)၊လှိုငဝ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၇ လက-၁၃၆ မသန္တာထွန်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၈၅၃၂၀ ဦဵသိန်ဵ ဇဳ သိပ္ဳပ
လှိုငဝ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၈ လဘ-၃၇၅ နန်ဵ ဝင်ဵ သီတာ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၅၁၆၇၆ ဦဵေမာငေ်ကျာ်သူရ သိပ္ဳပ
ဖါဵကျေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၉ လကဘ-၈ မိကျယဒ်စီနွ်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၆၃၈၇၅ ဦဵမင်ဵ ေရွှေလှိုင် သိပ္ဳပ
နယေ်ပမ(၂)၊ေကာဴမိေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၀ လအဆ-၃၀ မနှေင်ဵ နှေင်ဵ ေအာင် ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၄၃၀၂၅ ဦဵေအာငတ်ငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ဘုရာဵသဳုဵဆူမမို့၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ သိြ္ဳပ (မ ) (၂၅)ဦဵ

၂၁ လအတ-၉၉ နန်ဵ ပန်ဵ ေဝ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၂၆၁၈ ဦဵေစာတငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငဒ်ီဵ ေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၂ လအတ-၂၅ မေမသက် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၄၆၁၃၉ ဦဵစိုဵ နိုင်(ခ)ေနာ်ရမာမွတ် သိပ္ဳပ
တခဳနွတ်ိုငေ်ကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၃ လအ-၆၉ မသင်ဵ သင်ဵ ေအဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၂၇၈၃၇ ဦဵပမင််ဴဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁)၊သစ္စာလမ်ဵ၊ဘုရာဵသဳုဵ

ဆူမမို့၊ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၄ ညလက-၅၂၆ မသက်မွနဖူ်ဵ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၃၃၁၉ ဦဵေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
အမိအ်မှေတ်(၁၀၁)၊ဧည်ဴမထလမ်ဵ ၊အမှေတ်(၅) 

ရပကွ်က်၊ကျွန်ဵ ေတာ၊ပမဝတီမမို ့နယ်
ပမဝတီ

၂၅ လဘ-၄၆၀ မထူဵထူဵခိုင် ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၁၀၉၆ ဦဵေစာတငဝ်မ်ဵ သိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ေခမာသီလမ်ဵ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာ

သာ

တွဲ

ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ လဘန-၂၉၂ ေမာငေ်ကျာ်ထူဵေအာင် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၁၃၆၈ ဦဵေအဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငလဳု်အေရှေ ေဈဵတန်ဵ ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘထ-၂၁၈ ေမာငအ်ာကာမုိဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၈၁၁၂ ဦဵေရွှေထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖဲကတာေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဘ-၂၆၆၉ ေစာရှောဵေကျာ်ေကျာ် ၃/ကဒန(နိုင)်၀၂၀၆၈၅ ဦဵအေဖာင် ဝိပ္ဳပ
၄/၃၇၁၊သုခလမ်ဵ၊(၄)ရပ်ကွက်၊

ဥပေဒရုဳဵ အနီဵ ၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၄ လလဂ-၄၇၉ ေမာငရ်ေဲသွဵခိုင် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၄၇၄၆၄ ဦဵကကည်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
တေကာငဘုိ်ဵေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၅ လဘ-၂၅၀၃ ေစာထက်ရနေ်နာငလ်င်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၃၁၀၃၉ ဦဵေစာလင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခမရ(၂၀၁)၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၆ လဘက-၃၄၀ ခနွမ်ျ ို ဵမင်ဵ ေထွဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငခ်ျစ် ဝိပ္ဳပ
ေကာဴကျ ို က်ေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ လဘပ-၂၂၀ မင်ဵ ဉာဏ်ထွန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၃၀၈၁ ဦဵစိုဵ လင်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကာဴလမုေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ လဘန-၃၉၅ ေစာဆန်ဵ မင်ဵ ကုိ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၆၈၉၈ ဦဵေစာေကျာ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေတာငန်ာဵပုိင်ဵ ၊ခနမ်ိဵဒိုရာွ၊လွန်ဵ ည

စပဳပေကျဵရာွအပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၉ လလဂ-၆၃၄ ေမာငေ်အာငဇ်ငဘုိ် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၄၇၇၅၆ ဦဵေမာငေ်မာငေ်လဵ ဝိပ္ဳပ
တေကာငဘုိ်ဵေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၁၀ လဘ-၂၂၀၆ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ေရွှေ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၇၄၀၈၅ ဦဵသက်နိုငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငန်န်ဵ (၃)လမ်ဵ၊အမှေတ(်၅)

ရပ်ကွက်၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာ

သာ

တွဲ

ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

၁၁ လကန-၂၉၁ ေမာငစ်ိုင်ဵ သီဟစိုဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၄၀၉၆၇ ဦဵစိုဵ ပမငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဇာသပပငေ်နာက်၊ေကာဴကျ ို က်ပွန်

ေကျဵရာွ၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၁၂ လလဂ-၂၂၈ ေစာအဲဴဆဲမှေ ဵ ၃/ကမမ(နိုင)်၀၁၅၆၅၄ ဦဵစေဳန္ဒာ ဝိပ္ဳပ
ပမနန်ဵ မမိုငရ်ပ်ကွက်၊မမိုငက်ကီဵငူအထူဵေဒသ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၃ လဘခ-၂၇၇ ေမာငသ်က်မဖိုဵေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသာဵသာဵ ဝိပ္ဳပ
ေဒါ်လမ်ဵအလယရ်ာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၄ လလ-၄၁၂ ေစာေအာငစ်နိသ်န်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၀၀၃၀ ဦဵေစာေရွှေမန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မဲဆမိတေ်ကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၅ လလမ-၃၁၀ ေစာေဌဵလှိုငဝ်င်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၄၈၉၅၈ ဦဵေမာငေ်လဵ ဝိပ္ဳပ
ပမနန်ဵ မမိုငရ်ပ်ကွက်၊မမိုငက်ကီဵငူအထူဵေဒသ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၆ လလဘ-၂၀၆ ခနွစ်ိုဵ သက်ပုိင် ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၁၉၅၂ ဦဵေဌဵကကည် ဝိပ္ဳပ
ေကျာကေ်တာင(်ေတာငပုိ်င်ဵ )၊တာေပါင်

ေကျဵရာွအုပ်စ၊ုလှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၇ လလဃ-၁၇၄ ေစာေအာငမ်ျ ို ဵဝင်ဵ ၃/ပကန(နိုင)်၀၄၃၂၅၁ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါငရ်ာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၈ ပငလ-၄၉၇ ေမာငေ်ဇယျာမဖိုဵ ၃/ဘဂလ(နိုင)်၀၀၂၃၇၅ ဦဵေအာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
သေပပညနွ့်ေကျဵရာွ၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၉ လတည-၁၈၃ ေမာငမ်င်ဵ ထက်ေအာင် ၃/ဘဂလ(နိုင)်၀၀၄၆၅၂ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သေပပညနွ့်ေကျဵရာွ၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၂၀ လတည-၁၉၀ ေမာငတ်ည်ကကည်ဦဵ ၃/ဘဂလ(နိုင)်၀၀၄၆၅၀ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သေပပညနွ့်ေကျဵရာွ၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာ

သာ

တွဲ

ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

၂၁ လလမ-၃၀၅ ေစာဗုိလ်မှေ ဵ ၃/ဖပန(နိုင)်၀၃၉၆၃၄ ဦဵလှေစိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေဒါမဲွေကျဵရာွ၊

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၂၂ လဖဃ-၅၆၁ ေစာသိန်ဵ ေအာင် ၃/ကမမ(နိုင)်၀၁၇၁၁၆ ဦဵလှေစနိ် ဝိပ္ဳပ
အမှေတ်(၃)ရပ်ကကွ၊်အာေလာကာရာမေကျာင်ဵ ၊

ကမေမာင်ဵ မမို့၊ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၂၃ လက-၆၈၈ ေမာငေ်ကျာ်ထွဋေ်ခါင် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၈၀၆၂၁ ဦဵကွနက်ကည် ဝိပ္ဳပ
လှိုငဝ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၄ လက-၁၁၇၉ ေမာငရ်နဲိုငဝ်င်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ပမ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ေဒါနလမ်ဵ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၅ လက-၁၀၂၆ ခနွလ်ှိုငဝ်င်ဵ ထွန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေသာင်ဵ လှေ ဝိပ္ဳပ
ေရေကျာ်ကကီဵေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၆ လက-၁၂၂၀ ခနွအ်ာကာမုိဵဟိန်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၅၈၄၀၇ ဦဵခနွေ်အာငစ်ိုဵ မုိဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငေ်မတ္တာလမ်ဵ၊အမှေတ(်၇)၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၇ လက-၆၄၂ ေစာေအာငေ်ကျာ်ထက် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၇၆၃၁၃ ဦဵညနွ့်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၆၁၁)၊အမှေတ(်၂)ရပ်ကွက်၊

တိုဵ ချဲ့ မမို့သစ၊်ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၈ လဘ-၁၅၇၈ ေစာရမဲင်ဵ ထွဋ် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၁၆၄၈ မန်ဵ ဆန်ဵ ညနွ့်ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ခလယရ်ာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၉ လကန-၃၀၀ စလင်ဵ ထက်ေအာငေ်ဇာ် ၃/ကဒန(နိုင)်၀၀၄၄၉၆ ဦဵမန်ဵ စဳ ဝိပ္ဳပ မိနန်ဵ အပ်ေကျဵရာွ၊ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ် ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၀ ညဒ-၂၀၈၉ မင်ဵ ချစေ်ဇာ် ၃/ကဆက(နိုင)်၀၇၈၇၅၀ ဦဵေတာက်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝင်ဵ ေရာ်ဆိပ်ေကျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာ

သာ

တွဲ

ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

၃၁ လအခ-၁၀၁ ေစာေကာင်ဵ ခန့်ေကျာ် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၁၅၄၀ ဦဵေစာေကျာ်ေကျာ် ဝိပ္ဳပ
ခလယရ်ာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၂ လအ-၄၂၁ ေစာေအာငမုိ်ဵဦဵ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၃၁၉၅ ဦဵေအဵပမငဴ် ဝိပ္ဳပ လှောကဒါေကျဵရာွ၊ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ် ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၃ လအတ-၂၉၃ ေမာငဆ်က်ေဝယေဳအာင် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၄၁၆၂၆ ဦဵသန်ဵ ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
တခဳနွတ်ိုငေ်ကျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၄ ညလမ-၃၁၆ ေမာငေ်အာငပ်မငဴ်ထွန်ဵ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၀၈၃၆ ဦဵလှေထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၁)၊ခါွညိုလမ်ဵ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၅ လကဘ-၄၆၀ ေစာအဲဴခဝုါဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထီဵချာဵရာဵေကျဵရာွ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၆ လမ-၁၂၆၆ ေမာငမ်ဖိုဵေအာငဟိ်န်ဵ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၈၅၀၂၅ ဦဵေကျာ်စိုဵ မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၄)ရပ်ကွက်၊အာရှေလမ်ဵ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၇ လကဘ-၃၉၇ ေစာေကျာ်မျ ို ဵေဇာ် ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၂၆၆၀ ဦဵတီဵ ဖုိဵ ဝိပ္ဳပ
သဳပုရာေကျဵရာွ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ လဘလ-၃၀၁ ေနာ်ခငသ်န္တာခပုဳဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၃၀၆၃၄ ဦဵစနိဝ်င်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
နိ့ုေအာလာရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘ-၁၂၅၁ ေနာ်ေဖာေစဵေဂ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၁၄၅၆ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
ေကာဴရင်ဵ ရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဘ-၁၀၀၄ ေနာ်ချ ို ဇငသ်က် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၅၂၅၁ ဦဵေစာထွန်ဵ ေကျာ် ဝိပ္ဳပ ေကာဴရင်ဵ ေအာက်ေကျဵရာွ၊ဘာဵအမဳမို့နယ် ဘာဵအဳ

၄ လဘလ-၂၄၂ ေနာ်ေအဵေအဵနယွ် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၅၁၃၆ ဦဵေမာငလ်ှေေငွ ဝိပ္ဳပ ေကာဴရင်ဵ ေအာက်ေကျဵရာွ၊ဘာဵအမဳမို့နယ် ဘာဵအဳ

၅ လဘလ-၂၆၂ ေနာ်ေဟမာဝင်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၅၂၁၈ ဦဵေကျာ်စနိသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ ေကာဴရင်ဵ ေအာက်ေကျဵရာွ၊ဘာဵအမဳမို့နယ် ဘာဵအဳ

၆ လဘခ-၁၈၁ မိေအဵပွငဴ်ပဖူ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၅၂၃၈၀ ဦဵအပလွတ် ဝိပ္ဳပ
ခရာဵအတငွ်ဵ ရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ လဘ-၃၂၄၃ မခငသဲ်စပုိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၂)ရပ်ကွက်၊အင်ဵ ေလဵလမ်ဵ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ လဘ-၁၉၉၄ မစယုမင်ဵ လှိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၉)ရပ်ကွက်၊ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ၊

(ရတနာဒပီ)၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၉ လဘ-၁၃၇၃ ေနာ်ထူဵရှီဵေ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၁၁၉ ဦဵသန်ဵ ပမငဴ်ေအဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုရငညီ်ရာွကကီဵ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၁၀ ညခသ-၂၀၆ ေနာ်ချစပုိ်ပုိေထွဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၄၉၄၉၄ ဦဵေအဵေငွ ဝိပ္ဳပ
ကျုခဳနရာွ၊တတဳာဵဦဵေကျဵရာွ

အပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (မ ) (၄၁)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (မ ) (၄၁)ဦဵ

၁၁ လလဂ-၂၈၆ နန်ဵ လှေစန္ဒာဝင်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၀၉၀၈၆၇ ဦဵသာညနွ့်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဂျ ို ့ေချာင်ဵ စပဳပေကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၂ ညလမ-၅၀၃ နန်ဵ ေမပမငဴ်ပမတစ်ဳ ၃/လဘန(နိုင)်၁၇၃၀၀၉ ဦဵေစာပမငဴ်ေအဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃၄၀)၊ေရွှေတဆုတလ်မ်ဵ၊

(ဂ)ရပ်ကွက်၊လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၃ လလဂ-၁၂၈ နန်ဵ သဇငမ်ငမ်ိဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၇၁၇၆၂ ဦဵေကျာ်ထိေဖာင် ဝိပ္ဳပ
ကေမာဴလဲေကျာင်ဵ ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၄ လလဂ-၂၃၈ နန်ဵ ပမစန္ဒာမုိဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၃၂၉၅ ဦဵေစာဖေဝါ် ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ နိ့ုသိပ္ဳပေကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၅ လလဂ-၁၇၈ နန်ဵ လှေဝင်ဵ ေထွဵ ၃/လဘန(နိုင)်၂၀၇၆၈၄ ဦဵေစာေထွဵ ကုန် ဝိပ္ဳပ
ဂျ ို ့ေချာင်ဵ စပဳပေကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၆ လလဂ-၂၃၆ မသဇငမုိ်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၇၄၆၀၉ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကမ်ဵနေီကျဵရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၇ လလ-၁၈၉ နန်ဵ စန်ဵ စန်ဵ ဝင်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၅၅၃၂ ဦဵကကည်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ (က) ရပ်ကွက်၊ဥဨလမ်ဵ၊လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ် လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၈ လတလ-၁၁၅ ေနာ်နှေင်ဵ ဆီ ၃/သတက(နိုင)်၀၁၆၂၀၆ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
(၁)ရပ်ကွက်၊လိပ်သုိမမို့၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၉ လတလ-၁၁၁ မဝင်ဵ ဝင်ဵ မငမ်ိဵ ၃/လသန(နိုင)်၀၁၃၂၃၃ ဦဵတငလ်ှေ ဝိပ္ဳပ
၃/၃၆၊လိပ်သုိမမို့၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၂၀ လဖဃ-၂၈၉ မအသိဇငမ်ဖိုဵ ၃/ကမမ(နိုင)်၀၀၈၄၄၁ ဦဵေမာငကီွ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရှေမ်ဵရာွ၊ကတိုငတ်အိပ်ုစ၊ု

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (မ ) (၄၁)ဦဵ

၂၁ လဖဃ-၃၇၇ ေနာ်လင်ဵ အယထူ်ဵ ၃/ကမမ(နိုင)်၀၀၈၅၃၅ ဦဵေကျာ်လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဖလာဵကျကမ်ဵနာဵ၊

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၂၂ လဖဃ-၁၈၈ မပွငဴ်ေနပခည်လင်ဵ ၃/ကမမ(နိုင)်၀၁၂၂၇၇ ဦဵေထွဵ ညနွ့် ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ

ကမေမာင်ဵ မမို့၊ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၂၃ ညဘ-၇၀၅ နန်ဵ သင်ဵ ဇလုိူငမုိ်ဵ ၃/ဖပန(နိုင)်၀၂၅၅၆၁ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အေနာက်ဖက်ကမ်ဵ၊

ဖာပွနမ်မို့၊ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၂၄ လက-၃၅၅ မသွန်ဵ ေရွှေရည်ဝင်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၅၆၄၀၂ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ကကဴဳခိုငေ်ရဵလမ်ဵ၊

အမ်ိအမှေတ(်၆၆၅)၊ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၅ လကဘ-၄၉၀ မိဇငမီ်မီေအာင် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၁၄၆၇၇ ဦဵထွန်ဵ ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေကာဴရိုဵ ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၆ လကဘ-၁၀၄ မယဉယ်ဉခ်ိုင် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၆၂၆၇၁ ဦဵနိုငမ်င်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေပမာက်ကမ္ပရိုက်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၇ လကဘ-၂၅၀ မိပုိငန်နွခ်ျမ်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၄၃၅၈၀ ဦဵနိုငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
နယေ်ပမ(၉)၊ေကာဴဘိန်ဵ ရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၈ လကဘ-၄၄၉ မဖူဵပပည်ဴရတနာရှိေန် ၃/ကကရ(နိုင)်၁၈၆၈၅၄ ဦဵေမာငစ်နိ် ဝိပ္ဳပ
နယေ်ပမ(၁၁)ေကာဴေပါက်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၉ ညခ-၃၀၆ နန်ဵ မုိဵစစုဳ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၄၈၁၉၅ ဦဵသိန်ဵ ညနွ့်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
သမိနဒ်တွေ်ကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၃၀ လအ-၃၁၉ မဝတရ်ည်ချမ်ဵေပမဴ ၃/ကဆက(နိုင)်၀၉၀၉၂၉ ဦဵေစာချမ်ဵေအဵ ဝိပ္ဳပ
အရဟဳကွက်သစ၊်ရပ်ကွက်(၆)၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်
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တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (မ ) (၄၁)ဦဵ

၃၁ လအတ-၄၄၀ မထက်ထက်လင်ဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၄၃၁၈၁ ဦဵခူဵ ဝါဵ ဝိပ္ဳပ
အနန်ဵ ကွင်ဵ ေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၂ လအ-၄၀၉ မေအဵေအဵေအာင် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၁၉၅၃ ဦဵထွန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ေချာင်ဵ ဝေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၃ လအ-၅၄၆ မနန္ဒာဝင်ဵ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၄၃၇၆ ဦဵကကည်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
တတဳာဵဦဵေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၄ လအ-၃၁၈ မစိုဵ ယေုမာ် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၂၂၃၉ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁)၊လမ်ဵသစလ်မ်ဵ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၅ လအ-၃၆၃ မချစစ်နိုဵ ေဝ ၃/ကဆက(နိုင)်၀၈၄၉၂၉ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
သာယာကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၃၆ လကဘ-၁၅၅ မနှေင်ဵ လဴဲလဴဲနိုင် ၃/မဝတ(နိုင)်၀၉၁၃၄၁ ဦဵနိုငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခမရ(၃၅၆)၊ေပခပမနတ်ပ်ရင်ဵ ၊

သကေန်ဵ ညီေနာင၊်ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၇ ညလ-၁၁၄၁ မေမပွငဴ်သူ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၅၆၆၄၅ ဦဵထွန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၅)၊ဆင်ဵ ေရွှေလီ(၃)လမ်ဵ၊

ကျွန်ဵ ေတာ၊ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၈ လလဂ-၁၃၁ မဖူဵအစိဳ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၅၇၈၉ ဦဵကုိနိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှေတ(်၅)ရပ်ကွက်၊မီဵသတဝ်င်ဵ လမ်ဵ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၃၉ လက-၆၁၂ နန်ဵ ေအဵချယရ်သီင်ဵ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၅၄၅၉ ဦဵေအာငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဝှ့ေရှေမ်ဵေကျဵရာွ၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၄၀ လလဂ-၇၅၇ မအနိှေင်ဵ ေဝ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၅၇၁၂ ဦဵလှေဦဵ ဝိပ္ဳပ
မေနာ်ဟာရလီမ်ဵ၊အမှေတ(်၅)ရပ်ကွက်၊

ပမဝတမီမို့၊ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်
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တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိြ္ဳပ (မ ) (၄၁)ဦဵ

၄၁ လကဘ-၁၀၅ မေအဵသန္တာခိုင် ၃/မဝတ(နိုင)်၀၇၄၇၆၂ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
သဳဃာေဆဵရုဳလမ်ဵ၊အမှေတ(်၄)

ရပ်ကွက်၊ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ လဘဘ-၁၂၉၅ ခနွလ်မင်ဵ သိန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၀၈၃ ဦဵသန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေရေကျာ်ကကီဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘဘ-၁၃၀၄ ခနွစ်ိုင်ဵ ေအာငေ်အာင် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၀၄၅ ဦဵချစတ်ူဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရေကျာ်ကကီဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဖဃ-၁၂၄၂ ေမာငရ်ေဲသွဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၂၃၄၅ ဦဵတငထွ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပပည်နယပ်ညာေရဵမှေ ဵရုဳဵ ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၄ လဘလ-၁၃၃၅ ေစာတိုဵ တက်ေဝ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၉၇၄ ဦဵေစာဝင်ဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကမ်ဵကေလဵရာွ၊ခေဲတာက်ေကျဵရာွ

အပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၅ လလပ-၉၅၈ ေမာငခ်ျစမ်င်ဵ ကုိ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမမင်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝဲပျရဳာွ၊မီဵဇိုင်ဵ အပ်ုစ၊ု

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၆ လဘဘ-၁၂၈၈ ခနွေ်အာငကုိ်မင်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၀၄၃ ဦဵစာဵေဖာ် ဝိဇ္ဇာ
ေရေကျာ်ကကီဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ ညခ-၁၁၁၀ ေစာမင်ဵ နိုငစ်ိုဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၃၈၄၀၃၂ ဦဵေမာငေ်ရွှေလှိုင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျုခဳနရာွ၊တတဳာဵဦဵေကျဵရာွ

အပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ လဘ-၄၉၀၂ ေမာငထ်က်လင်ဵ နိုင် ၆/မမန(နိုင)်၂၀၃၆၃၆ ဦဵစေဳဌဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၆၂၁)ေထာက်ပဴဳေရဵနှေငဴ်ပ့ုိေဆာင်

ေရဵတပ်ရင်ဵ ၊ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၉ လလပ-၉၀၆ ေစာစမဳင်ဵ တငစ်ိုဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၆၃၈၀ ဦဵတငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကပ္ပလီရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၀ လလပ-၉၉၂ ေစာစန်ဵ ေသာ်တာ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၃၅၄၅ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရှေမ်ဵစရုာွ၊ကုိေမာင်ဵ အပ်ုစ၊ု

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂ )ဦဵ

၁၁ လလဂ-၁၃၅၉ ေစာဖုိဵထွန်ဵ ေကျာ် ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၃၅၄၁ ဦဵေမာငခ်ျစ် ဝိဇ္ဇာ
စနိ္တာရာွ၊အင်ဵ နိ့ုသိပ္ဳပေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၂ လလ-၁၃၅၉ ေမာငမ်ျ ို ဵပမတမ်င်ဵ ၃/ရရသ(နိုင)်၀၀၄၇၉၈ ဦဵေမာငသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရှေမ်ဵရာွသစမ်မို့၊ရပ်ကွက်(၁)၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၃ လလက-၈၁၇ ေစာပမစနိေ်ဌဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၈၂၄၂ ဦဵကာအဖုိိဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ပုိငက်ျုမဳမို့၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၄ လတလ-၁၁၂၆ ေစာအယလ််လင်ဵ ေအာင် ၃/လသန(နိုင)်၀၀၉၇၅၂ ေစာလွငလွ်င် ဝိဇ္ဇာ
အလယေ်ချာင်ဵ ေအာက်၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၅ လတလ-၁၁၃၁ ေစာညီသကကေန် ၃/လသန(နိုင)်၀၀၉၁၈၃ ဦဵေစာသဲ ဝိဇ္ဇာ
ရှေမ်ဵလယပ်ပငေ်အာက်ေကျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု

လိပ်သုိမမို့နယခ်ွဲ၊သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၆ လဖဃ-၁၂၂၈ ေစာေအာငပွ်ငဴ် ၃/ကကမ(နိုင)်၀၁၁၉၄၅ ဦဵအေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၃)ရပ်ကွက်၊အာေလာကာရာမ

ေကျာင်ဵ ၊ကမေမာင်ဵ မမို့၊ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၁၇ ညလမ-၁၁၅၅ ေမာငဟိ်န်ဵ ေသာ်ဇငေ်အာင် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၅၄၄၈၈ ဦဵတငဝ်င်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
လှိုငဝ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၈ လကအ-၉၅၉ ေမာငရ်ေဲဝစိုဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၁၇၅၁၆၁ ဦဵေရွှေဥ ဝိဇ္ဇာ
ေပမာက်ကမ္ပရိုက်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၉ လအ-၁၃၃၂ ေမာငစ်ည်သူဟိန်ဵ ၃/ကဒန(နိုင)်၀၁၃၅၈၆ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုရာဵေတာငေ်ကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၀ လအ-၁၃၃၈ ေမာငေ်ကျာ်ထူဵပမတေ်အာင် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၄၆၀၃၆ ဦဵေအာငေ်အာင် ဝိဇ္ဇာ
ပုိငခ်လနေ်ကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂ )ဦဵ

၂၁ လအဆ-၉၀၀ ေမာငဟိ်န်ဵ သူေအာင် ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၄၀၆၂၆ ဦဵေအာငကုိ်ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၄)၊ဘုရာဵသဳုဵဆူမမို့၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၂ လအဆ-၈၉၁ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ေအာင် ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၃၈၇၃၁ ဦဵေကျာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေချာင်ဵ ဆဳုေကျဵရာွ၊ဘုရာဵသဳုဵဆူ

မမို့၊ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ လဘဘ-၁၂၉၁ မစူဵ လီဵယာဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵငေပါ် ဝိဇ္ဇာ
နှေစပ်ခာဵေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၂ လဘရ-၁၁၄၃ နန်ဵ ေဝေဝေချာ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၁၄၉၃ ဦဵဝင်ဵ ညနွ့် ဝိဇ္ဇာ
ေကာဴကဒါစပဳပေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၃ လဘဘ-၁၂၇၃ နန်ဵ ေဝေဝဇင် ၃/ဘအန(နိုင)်၄၂၂၁၆၇ ဦဵထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရေကျာ်ကကီဵေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၄ လဘရ-၁၁၇၁ နန်ဵ ပပဝင်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၁၄၈၈ ဦဵေအာငပ်မင်ဴ ဝိဇ္ဇာ
ေကာဴကဒါစပဳပေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၅ လဘရ-၁၁၄၅ နန်ဵ သဲသဲဆူဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၉၂၁၆ ဦဵစနိေ်ထွဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေကာဴကဒါစပဳပေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၆ လလ-၁၃၆၀ မပပည်ဴယမင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အနိ္ဒ စပဳပေကျဵရာွ၊

ဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၇ လဘလ-၁၃၇၄ ေနာ်ေအဵမိစန်ဵ ၃/ဘအန(နိုင)်၄၁၅၁၈၁ ဦဵစခဳျစ် ဝိဇ္ဇာ
မရင်ဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ေကာဴရင်ဵ

ေအာက်ေကျဵရာွအပ်ုစ၊ုဘာဵအမဳမို့နယ်
ဘာဵအဳ

၈ လလဂ-၁၃၈၇ ေနာ်သဇငဝ်င်ဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၃၅၂၄ ဦဵချစဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကာဴစနိအ်ထက်ရာွ၊ကုိေမာငအ်ပ်ုစ၊ု

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၉ လလက-၈၂၆ နန်ဵ အေိ န္ဒပမငဴ် ၃/ပကန(နိုင)်၀၅၆၉၉၇ ဦဵဝင်ဵ ေအာငထူ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ပုိငက်ျုမဳမို့၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၀ လလဂ-၁၃၃၇ နန်ဵ ေကသီလွင် ၃/လဘန(နိုင)်၁၈၉၇၀၃ ဦဵေစာချစသွ်င် ဝိဇ္ဇာ
ဥေဒါင်ဵ ရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (မ) (  ၂၉ )ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (မ) (  ၂၉ )ဦဵ

၁၁ လလက-၈၃၂ နန်ဵ ကကည်ကကည်သန်ဵ ၃/ပကန(နိုင)်၀၅၇၀၀၅ ဦဵဖာဴကလွန် ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ပုိငက်ျုမဳမို့၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၂ လလပ-၉၂၁ ေနာ်လဲလဲေဖာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေစာထွန်ဵ လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကပ္ပလီရာွ၊

လှိုင်ဵ ဘဲွ့မမို့နယ်
လှိုင်ဵ ဘဲွ့

၁၃ လတလ-၈၁၂ ေနာ်ေမစိုဵ စဳ ၃/လသန(နိုင)်၀၀၈၇၂၉ ဦဵေစာမာတီဵ ယာ ဝိဇ္ဇာ
၂/၄၉၊လိပ်သုိမမို့၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၄ လတလ-၈၁၇ မေနွဵ ေနွဵ ေဇာ် ၃/လသန(နိုင)်၀၀၈၇၃၄ ဦေဇာ်မင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ ၃/၁၀၀၊လိပ်သုိမမို့၊သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ် သဳေတာငက်ကီဵ

၁၅ လတလ-၈၆၈ ေနာ်စငသီ်ယာ ၃/လသန(နိုင)်၀၀၈၇၃၃ ဦဵစမီှဳု ဝိဇ္ဇာ
၃/၉၉၊လိပ်သုိမမို့၊

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
သဳေတာငက်ကီဵ

၁၆ လဖဃ-၁၂၁၅ ေနာ်ပွငဴ်ပွငဴ်ေအဵ ၃/လဘန(နိုင)်၁၉၀၉၉၀ ဦဵပမေမာင် ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ်(၄)ရပကွ်က်၊ကမေမာင်ဵမမို ့၊ကုိဵ

နဝင်ဵဘရုာဵကကီဵေကျာင်ဵ၊ဖာပနွမ်မို ့နယ်
ဖာပွန်

၁၇ လလမ-၉၂၈ နန်ဵ ပန်ဵ အပိဖူ ၃/ဖပန(နိုင)်၀၂၈၅၇၀ ဦဵသန်ဵ ေနာင် ဝိဇ္ဇာ
မေထာေကျဵရာွ၊

ဖာပွနမ်မို့နယ်
ဖာပွန်

၁၈ လကခ-၁၅၀၁ မပမတဖူ်ဵငုဳေကျာ် ၁၄/ကပန(နိုင)်၂၆၇၂၅၀ ဦဵစိုဵ တငဴ်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေကာဴဟလပ်ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၁၉ လကခ-၁၅၀၆ မိေကသီချမ်ဵ ၃/ကကရ(နိုင)်၂၃၆၂၇၃ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ကျုဒဳိုဵ စာတိုက်၊

ကမ်ဵနေီကျဵရာွ၊ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်

၂၀ ညခဆ-၁၃၀၃ နန်ဵ ေဆဇွငပ်မတသူ် ၃/ကကရ(နိုင)်၂၁၅၃၅၂ ဦဵသိန်ဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငက်ကာအင်ဵ ေကျဵရာွ၊

ေကာဴကရတိမ်မို့နယ်
ေကာဴကရတိ်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ခနုစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်-  ဘာဵအဳ ဝိဇ္ဇာ (မ) (  ၂၉ )ဦဵ

၂၁ လအ-၁၄၂၃ မခငသဲ်ပွင်ဴ ၃/ကဆက(နိုင)်၁၀၀၇၉၇ ဦဵချစဝ်င်ဵ စနိ် ဝိဇ္ဇာ
ဂမု္ီဘေကျဵရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၂ လအဆ-၈၁၅ မစိုဵ စိုဵ ၃/ဘသဆ(နိုင)်၁၂၁၁၈၈ ဦဵဝင်ဵ ေဖ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၁)၊ပန်ဵ တန်ဵ ၊ဘုရာဵသဳုဵ

ဆူမမို့၊ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၃ လအ-၁၄၂၉ နန်ဵ မူဵထွန့် ေဖာင် ၃/ကဆက(နိုင)်၁၁၉၇၀၉ ဦဵသာမူဵ ဝိဇ္ဇာ
ကကခတေ်ချာင်ဵ ရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၄ လအ-၁၅၁၄ မသက်သက်ေအဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵနတီာ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၃)၊ပဒမု္မာလမ်ဵ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၅ လအက-၈၅၂ မစိုဵ မုိဵဟန် ၃/ကဒန(နိုင)်၀၁၃၅၂၄ ဦဵမျ ို ဵေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ကျ ို က်ဒုဳမမို့၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၆ လအ-၁၄၆၈ မခိုငဇ်ငေ်သာ် ၃/ဘသဆ(နိုင)်၀၄၀၃၀၅ ဦဵလှေေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ကကခတေ်ချာင်ဵ ရာွ၊

ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်
ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵ

၂၇ လမ-၂၀၈၁ မမုိဵပပည်ဴပပည်ဴေမာင် ၃/ဝလမ(နိုင)်၀၀၁၇၃၁ ဦဵေငွစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ေဝါေလမမိုငမ်မို့၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၂၈ လမသ-၉၀၉ မထက်ထက်ဝင်ဵ ၃/မဝတ(နိုင)်၀၉၁၂၉၈ ဦဵေအာငတ်ငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အထက(သကေန်ဵ ညီေနာင်

ေကျာင်ဵ ဝင်ဵ )၊ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ

၂၉ လမသ-၉၁၅ မစလဴဲုလဴဲခိုင် ၇/ညလပ(နိုင)်၂၄၁၃၆၂ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေဝှ့ေရှေမ်ဵေကျဵရာွ၊ရပ်ကွက်(၄)၊

ပမဝတမီမို့နယ်
ပမဝတီ


