ရခှိိုင်ပပည်နယ်ရရ်းရကာက်ပွွဲရကာ်မရင်အြေွွဲွဲ့ခွွဲရံို်း
အငယ်တန််းစာရရ်းရာထူ်း ရရ်းရပြေစာရမ်းပွွဲ ရပြေဆှိိုခွင် ရရှိသူမ ာ်း၏ ခံိုနံပါတ်ထိုတ်ပပန်ပခင််း

ဝန်ထမ်ား
ခုံ

အမည်

နပါတ်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

(သိုံို့)

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -1

မရ

င်ားနှင်ားပ ြူ

ဦားသန်ားစိန်

ရခိုင် -2

ရမ င်ရက ်ရဝ

ဦားရက ်ရက ်

ရခိုင် -3

မမိရ ွှေမမိိုင်

ဦားရမ င်မြဲရခ

ရခိုင် -4

မလိှိုင်ရမမိုံား

ဦားဘစ

ရခိုင် -5

မမ ိုိ ားမ ိုိ ားဝင်ား

ဦားရ ွှေပမင်

ရခိုင် -6

မခင်ဇ ရလား

ဦားဘ ီ

ရခိုင် -7

မစုံမ ဝင်ား

ဦားကကွင်ားက န်ရအ င်

ရခိုင် -8

မစနဒာလင်ား

ဦားဦားရက ်ပမ

ရခိုင် -9

မရအားပမတ်သူဇ လိှိုင် ဦားရအားရမ င်

ရခိုင် -10

ရမ င်ရအ င်မင်ားသူ ိန် ဦား ြဲထွန်ား

ရခိုင် -11

မပမတင်လိှိုင်

ဦားရမ င်စသိန်ား

ရခိုင် -12

ရမ င်သန်ားနိုံင်

ဦားပမထွန်ား

ရခိုင် -13

မပန်ားနုံခိုံင်

ဦားသိန်ားရ ွှေရမ င်

ရခိုင် -14

မရအားသနတာရအ င်

ဦားသ လှရအ င်

၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၀၃၈၇၄
၁၁/ပဏက(နိုံင်)
၀၈၅၂၆၅
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၁၂၃၃၈
၁၁/တကန(နိုံင်)
၀၈၉၁၉၀
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၂၈၃၃၄
၁၁/တကန(နိုံင်)
၀၈၈၅၀၁
၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၉၂၉၂၆
၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၉၃၄၁၅
၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၈၈၅၅၂
၁၁/မအန(နိုံင်)
၀၅၂၁၅၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၀၈၈၈၄၅
၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၈၈၈၉၅
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၁၈၇၅၇

ရက က်ရတ ်မမိိုြို့

ပပင်ပ

မမိိုြို့သစ် ပ်ကွက်၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

ကုံန်တန်ား ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ဝက်က တ
ိ ်အုံပ်စုံ၊ ရ လယ်ကျွန်ားရက ား

၊

ရတ င်ကုံတ်မမိိုြို့
ရပါက်ရတ ပပင်ရက ား

၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

သီတ လမ်ား၊ရခ င်ားရက က် ပ်ကွက်၊
ရတ င်ကုံတ်မမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပန်ားရပမ င်ားရက ား

၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ပန်ားရပမ င်ားရက ား

၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ရစတီပပင်

၊ ရသရတ င်မမိိုြို့

အမှတ်(၆)၊မက ည်ားမမိိုင် ပ်ကွက် (ခ)၊
စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

မင်ားဂ/အကွက်(၈)/C/တန်ား အိမ်နပါတ် (၈)

ပပင်ပ

ရဘ င်ားဒွတ်သ ားစုံ၊ပဉ္ဇင်ားကကီားလမ်ား

ပပင်ပ

မက ည်ားမမိိုင် ပ်ကွက်၊ စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

၁၁/စတန(နိုံင်)

ဗိုံလ်ကကီား ိုံားသ

၀၉၃၈၃၂

ပပည်ရတ ်သ

၊
ပ်ကွက်၊ စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ

အမည်

နပါတ်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -15

ရမ င်ဦားသန်ားနိုံင်

ဦားရအ င်သန်ားလှ

ရခိုင် -16

ရမ င်ရအ င်ရက ်ပ ြူ

ဦားရမ င်သ နုံ

ရခိုင် -17

မအိသဇင်ရအ င်

ဦားသိန်ားဟန်

ရခိုင် -18

မခ ိုိ မ ဝင်ား

ဦားရမ င်ရစ သိန်ား

ရခိုင် -19

ရမ င်ရဇ ်လွင်ထွန်ား

ဦားဘိုံသိန်ားရအ င်

ရခိုင် -20

မမရအား

ဦားင/ရယ င်ားရခ

ရခိုင် -21

မညိိုညိိုလိှိုင်

ဦားပမင်လိှိုင်

ရခိုင် -22

ရမ င်ရဇ ်လင်ားရမ င်

ဦားဦားသန်ားရမ င်

ရခိုင် -23

မဝင်ားဝင်ားရ ား

ဦားရအားထွန်ားလှ

ရခိုင် -24

မမွန်ပမတ်သူ

ဦားသန်ားထွန်ား

ရခိုင် -25

မကကည်ကကည်သန်ား

ရခိုင် -26

မစန်ားစန်ားမိုံား

ဦားပမင်လိှိုင်

ရခိုင် -27

မပုံရခ

ဦားထွန်ားလှသိန်ား

ရခိုင် -28

မညွနို့်ရ ား

ဦားရမ င်ရအားတန်

ရခိုင် -29

မလူစီလင်ား

ဦားထွန်ားလင်ား

ဦားရအ င်ထွန်ားစိန် (ခ)
ဦားရအ င်စိန်ထွန်ား

၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၉၅၇၉၀
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၅၇၂၄၇
၁၁/မအန(နိုံင်)
၀၅၅၄၉၁
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၅၇၅၇၂
၁၁/ပဏတ(နိုံင်)
၁၁၄၃၄၂
၁၁/ပဏတ(နိုံင်)
၀၇၇၆၄၁
၁၁/စတန(နိုံင်)
၀၉၁၂၈၀
၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၉၇၉၇၅
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၆၃၅၇၆
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၃၀၀၀၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၂၁၈၈၀
၁၁/စတန(နိုံင်)
၀၉၁၂၈၂
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၁၀၃၂၁
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၉၁၂၈
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၈၈၁၈

ကန်ရတ ်ကကီားအကွက် (၂)/(ဂ)တန်ား၊
စစ်ရတွ

ပပင်ပ

အမှတ်(၄) ပ်ကွက်၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

ဘုံ

ပပင်ပ

ားကကီားကုံန်ား

၊မ န်ရအ င်မမိိုြို့နယ်

အရ ှြို့ပိုံင်ား ပ်ကွက်၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

တန်ဘက်လှန်ား

၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

တန်ဘက်လှန်ား

၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ခ င်ားပ လမ်ား၊ကုံန်တန်ား ပ်ကွက်၊စစ်ရတွ

ပပင်ပ

ပ ြူရခ င်ားရက ား

၊

ပပင်ပ

ရသရတ င်မမိိုြို့နယ်
သ ဒါ

ိပ်

၊ရက က်ရတ ်မမိိုြို့

ကကီားရပမ က် ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့
ရက က်တန်ားကကီားရက ား

၊

စစ်ရတွမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ကုံန်တန်ား ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

က ားမရသ က်ရက ား

ပပင်ပ

ရအ င်မဂဂလ ရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့နယ်

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

လ.စ. (၉) (စစ်ရတွမမိိုြို့ )

ပပင်ပ

ပပင်ပ

3
ဝန်ထမ်ား
ခုံ
နပါတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -30

ရမ င်ရက ်မင်ားဦား

ဦားစရ ွှေရအ င်

ရခိုင် -31

ရမ င်ဦားထွန်ားပိုံင်

ဦားရမ င်ရစ ခိုံင်

ရခိုင် -32

မခင်မ ြူိ ားပမတ်နွယ်ဦား

ဦားညီနုံ

ရခိုင် -33

မစနဒာရအား

ဦားရအားရက ်

ရခိုင် -34

မခင်နှင်ားရအား

ဦားလှသိန်ား

ရခိုင် -35

မခင်ရထွားဝင်ား

ဦားသိန်ားထွန်ား

ရခိုင် -36

မသီတ လင်ား

ဦားလင်ားထွန်ားဝင်ား

ရခိုင် -37

မရအားရအားမငိမ်ား

ဦားဝင်ားရ ွှေ

ရခိုင် -38

မကကည်ဇ ခင်ရက ်

ဦားရစ ရ ွှေသိန်ား

ရခိုင် -39

ရမ င်သန်ို့ရဇ ်

ဦားဦားရက ်ဇ

ရခိုင် -40

မခင်သန်ားရဝ

ဦားသန်ားလိှိုင်

ရခိုင် -41

မနွယ်နွယ်စိုံား

ဦားရမ င်သိန်ားဝင်ား

ရခိုင် -42

မဝင်ားသဂီရ ွှေ

ဦားရစ ရ ွှေရမ င်

ရခိုင် -43

ရမ င်စိုံားမင်ားနိုံင်

ဦားရက ်သန်ား

ရခိုင် -44

မရမဇင်ဦား

ဦား

န်ားဦား

၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၈၉၁၀၅
၁၁/ဘသတ(နိုံင်)
၀၃၅၄၅၁
၁၁/မအန(နိုံင်)
၀၅၄၁၀၇
၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၉၂၂၂၄
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၉၉၆
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၂၃၉၉၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၉၇၉
၁၁/တကန(နိုံင်)
၀၈၈၄၅၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၀၁၃
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၀၃၃၄၉
၁၁/ပတန(နိုံင်)

ရလားကန်/ ရသရတ င်မမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ရစတီရတ င်ရက ား

ပပင်ပ

ကမ ားရက ား

၊မ န်ရအ င်မမိိုြို့နယ်

ရအ င်မဂဂလ လမ်ား၊ရခ င်ားဝ ပ်ကွက်၊
ရသရတ င်မမိိုြို့

ပပင်ပ

ရမ င်နီပပင်ရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ရမ င်နီပပင်ရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

သီတ လမ်ား၊ရခ င်ားရက က် ပ်ကွက်၊
ရတ င်ကုံတ်မမိိုြို့
အမှတ်(၁၈၅)၊မင်ားဘ ကကီားလမ်ား၊
ရဘ က်သီားစုံ ပ်ကွက်၊စစ်ရတွ
ကတ(၇)လမ်ား၊ရက က်ရတ ် ပ်ကွက်၊
ရက က်ရတ ်မမိိုြို့
ဦားပမဝါလမ်ား၊အမှတ် (၄) ပ်ကွက်၊

၁၁/ပတန(နိုံင်)

ယ တိုံက်ရက ား

၀၆၈၀၂၃

ရပါက်ရတ မမိိုြို့

၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၉၁၆၂၄
၁၁/ဂမန(နိုံင်)
၀၄၅၂၅၀

ပပင်ပ

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ရပါက်ရတ မမိိုြို့

၀၅၀၅၁၉

ပပင်ပ

ရမ င်နီပပင်ရက ား

၀၅၇၄၃၁

၁၁/မပတ(နိုံင်)

၊ဘူားသီားရတ င်မမိိုြို့နယ်

ရအ က်

၊ရခ င်ားဝအုံပ်စုံ၊

ပိုံင်ား၊ပပည်ရတ ်သ

ခ င်ားပ လမ်ား၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့
နာားဒင်သစ်ရက ား

ခ ယ် ီလမ်ား၊ဂွမမိိုြို့

၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့

ပ်ကွက်၊

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ
နပါတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -45

မခင်စုံရဝ

ဦားရမ င်ထွန်ားရအား

ရခိုင် -46

မသဂီဝင်ား

ဦားခင်ရမ င်

ရခိုင် -47

ရမ င်ထွန်ားလင်ား

ဦားထွန်ားပုံရခ

ရခိုင် -48

ရမ င်ထွန်ားမင်ားရ ား

ဦားစထွန်ား

ရခိုင် -49

မပမတ်ပမတ်ဝင်ား

ဦားရအားရမ င်

ရခိုင် -50

ရမ င်ဦားစိုံားပမင်

ဦားသိန်ားရမ င်

ရခိုင် -51

မမိုံားပွင်ပ ြူ

ဦားခ စ်ရမ င်

ရခိုင် -52

မရကသွယ်ဇင်

ဦားရမ င်ကကီားပ ြူ

ရခိုင် -53

ရမ င်ရက ်ရ ား

ဦားရက ်

ရခိုင် -54

မရကဇင်ဝင်ား

ဦားညွနို့်ဝင်ား

ရခိုင် -55

ရမ င်သန်ားစိုံား

ဦားရမ င်ရစ ညွှနို့်

ရခိုင် -56

မခ မ်ားပမင်

ဦားဟန်ရ ွှေ

ရခိုင် -57

ရမ င်သနို့်လွင်ထွန်ား

ဦားသန်ားထွန်ား

ရခိုင် -58

မယဉ်ယဉ်ရ ွှေ

ဦား ြဲပမင်

ရခိုင် -59

ရမ င်ပပည်မ ိိုားရမ င်

ဦားခင်ရမ င်ကကည်

၁၁/ပတန(နိုံင်)

ဓညဝတီ(က) ပ်ကွက်၊နန်ားရ ွှေဂူ

၀၅၇၅၅၇

ပ ိပတတိစ တင်တိုံက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

၁၁/ ဗန(နိုံင်)
၀၉၃၉၉၅
၁၁/မပန(နိုံင်)
၁၆၁၈၉၉
၁၁/စတန(နိုံင်)
၀၈၇၀၂၅

န်ား

၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၃၃၉၇၂
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၈၂၂၇၂
၁၁/မအန(နိုံင်)
၀၄၂၂၉၇
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၀၇၈၄၂
၁၁/မပန(နိုံင်)
၁၉၄၇၀၉
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၂၉၆
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၂၈၂၁၇
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၁၃၀၂၁
၁၁/မပန(နိုံင်)
၁၁၇၅၈၃
၁၁/အမန(နိုံင်)
၀၅၁၀၈၇
၁၁/အမန(နိုံင်)
၀၈၆၀၆၃

မ်ားသစ်ရခ ရက ား

ပပည်ရတ ်သ

၊ မ်ားမဗြဲမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

ပ်ကွက်၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

အမှတ်(၇၇)၊မက ည်ားမမိိုင်အကွက် (၂)၊
စစ်ရတွမမိိုြို့
ပပည်ရတ ်သ

ရတ င်ညိိုရက ား

ပပင်ပ

ပ်ကွက်၊ရက က်မမိိုြို့

ပပင်ပ

၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

စစ်ကြဲလမ်ား၊ရဘ က်သီားစုံ ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့
ရက က်

ပပင်ပ

ဇ်ရက ပ်ကွက်၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ရ ွှေမင်ားဂ ပ်ကွက်၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပဉ္ဇင်ားကကီားလမ်ား၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

မဂဂလ စီရက ား

ပပင်ပ

၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

ရက က်တန်ားကကီားရက ား

၊

ပပင်ပ

စစ်ရတွမမိိုြို့နယ်
ကမ်ားနာားလမ်ား၊ပပည်ရတ ်သ
မင်ားပပ ားမမိိုြို့

ပ်ကွက်၊

ပပင်ပ

အမှတ်(၄) ပ်ကွက်၊အမ်ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

အမှတ်(၄) ပ်ကွက်၊အမ်ားမမိိုြို့

ပပင်ပ
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ

အမည်

နပါတ်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -60

မနှင်ားနုံရဝ

ဦားခင်ဦားရမ င်

ရခိုင် -61

မမငိမ်ားစိုံားပန်ား

ဦားသိန်ားရမ င်

ရခိုင် -62

မဝင်ားဝင်ားစိုံား

ဦားအုံန်ားရ ွှေ

ရခိုင် -63

မခင်မီမီထွန်ား

ဦားထွန်ားတင်

ရခိုင် -64

မခ ိုိ ခ ိုိ နွယ်

ဦားရမ င်ပုံရခ

ရခိုင် -65

မယွန်ားထက်ထက်ရက ်

ဦားရအ င်ရက ်ဝင်ား

ရခိုင် -66

မမငိမ်ားမငိမ်ားခိုံင်

ဦားလှရမ င်သိန်ား

ရခိုင် -67

မထက်ထက်ရက ်

ဦားရအ င်ထွန်ားရက ်

ရခိုင် -68

ရမ င်သန်ားလိှိုင်ဝင်ား

ဦားသ တင်

ရခိုင် -69

မခင်ပန်ား ီ

ဦားရမ င်ဘဝင်ား

ရခိုင် -70

ရဒေါ်ပန်ားနုံရဝ

ဦားလှထွန်ားရအ င်

ရခိုင် -71

မခင်မိုံားနွယ်

ဦားထွန်ားရအားရမ င်

ရခိုင် -72

မနနဒာထွန်ား

ဦားမိုံားသီားခိုံင်

ရခိုင် -73

မပမသန်ားကကည်

ဦားရမ င်စရ ွှေ

ရခိုင် -74

မ

ဦားရမ င်ရမ င်

ူား န်နိုံင်

၁၁/က န(နိုံင်)
၀၉၅၅၆၁
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၆၈၅၃
၁၁/မပတ(နိုံင်)
၀၄၉၁၄၇
၁၁/ ဗန(နိုံင်)
၀၉၆၄၄၇
၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၉၂၅၁၈
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၅၇၅၄၆
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၃၃၄၉၀
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၀၅၃၁၂
၁၁/မတန(နိုံင်)
၀၂၂၅၉၄
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၁၆၉၆၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၀၃၇
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၇၉၈၀
၁၁/ပဏက(နိုံင်)
၀၉၁၄၃၁
၁၁/ပဏက(နိုံင်)
၀၇၀၅၆၂
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၂၈၃၆၂

ကုံဘ ားဘ ရတ င် ပ်ကွက်၊
ရက က်ပ ြူမမိိုြို့
ပပည်ရတ ်သ

ပ်ကွက်၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့

တရုံတ်တန်ား ပ်ကွက်၊ရပမပုံမမိိုြို့
ခိုံင်ပိုံက်

ိပ်၊ဦားဥတတမလမ်ား၊

ရက က်ပ ြူမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ရခါင်ားရလ င်ားရခ င်ား၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ

အမှတ်(၂) ပ်ကွက်၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

ရက က်ရတ ် ပ်ကွက်၊
ရက က်ရတ ်မမိိုြို့
ရက က်ရတ ် ပ်ကွက်၊
ရက က်ရတ ်မမိိုြို့
တမန်ားသ ားရက ား

၊ရမ င်ရတ မမိိုြို့

မင်ားဂဝန်ထမ်ားအကွက် (၄) ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့
မမိိုြို့မရတ င် ပ်ကွက်၊ရမ င်ရတ မမိိုြို့
ရအ င်မဂဂလ ရပမ က် ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

စပပ ပ်ကွက်၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

စပပ ပ်ကွက်၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့

ပပင်ပ

အလယ်ရ ား ပ်ကွက်၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

ပပင်ပ
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ
နပါတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -75

မထူားထူားမ ဝင်ား

ဦားရမ င်တင်ဝင်ား

ရခိုင် -76

မခင်ရမမီရထွား

ဦားစသိန်ား

ရခိုင် -77

မရအားပ ြူ

ဦားရအားရက ်

ရခိုင် -78

မခင်ရလားမငိမ်ား

ဦားသိန်ားစိုံားထွန်ား

ရခိုင် -79

ရမ င်ထွန်ားထွန်ားဝင်ား ဦားရက ်သ

ရခိုင် -80

မသဂီရအ င်

ဦားပမင်ရအ င်

ရခိုင် -81

ရမ င်သန်ားရက ်ရ ား

ဦားသိန်ားခင်

ရခိုင် -82

ရမ င်ထွန်ားဝင်ားဦား

ဦားဦားရက ်ညွှနို့်

ရခိုင် -83

ရမ င်စိုံင်ားဦားလိှိုင်ထွန်ား

ဦားရမ င်ထွန်ားမမိိုင်

ရခိုင် -84

ရမ င်ထွန်ားထွန်ားရအ င်

ဦားထွန်ားလိှိုင်

ရခိုင် -85

မလှတိုံင်ားကကည်

ဦားရမ င်တင်ရမ င်

ရခိုင် -86

မရ ွားသီတ လိှိုင်

ဦားကိုံကိုံနိုံင်

ရခိုင် -87

မရမသဇင်တိုံား

ဦားရမ င်ရမ င်တိုံား

ရခိုင် -88

မထက်ထက်လိှိုင်

ဦားရမ င်ရက ်လိှိုင်

ရခိုင် -89

မပမင်ပမင်ရ ား

ဦားတင်ဝင်ား

၁၁/အမ(နိုံင်)
၀၇၇၂၇၀
၁၁/မတန(နိုံင်)
၀၁၉၄၄၂
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၀၇၉၁၆
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၁၆၁၂၆
၁၁/ဘသတ(နိုံင်)
၁၃၁၉၈၇
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၂၁၆၃၉
၁၁/က န(နိုံင်)
၁၀၅၂၉၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၆၆၈၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၂၃၉၅၁
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၈၁၂၅
၁၁/ဘသတ(နိုံင်)
၀၃၇၂၈၁
၁၁/ကတလ(နိုံင်)
၀၀၉၃၃၄
၁၁/သတန(နိုံင်)
၀၇၃၉၄၀
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၂၈၉၇၀
၁၁/မပန(နိုံင်)
၀၉၂၉၀၈

ခိုံင်ပိုံက်

ိပ် ပ်ကွက်၊ရက က်ပ ြူမမိိုြို့

ပပင်ပ

မမိိုြို့မအရနာက် ပ်ကွက်၊ရမ င်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

ှမ်ား

ပ်ကွက်၊ရက က်ရတ ်မမိိုြို့

ကကွီတြဲရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

အမှတ်(၄) ပ်ကွက်၊ဘူားသီားရတ င်မမိိုြို့

ွှေ သစ်ရကရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ရစတီရတ င် ပ်ကွက်၊ရက က်ပ ြူမမိိုြို့

ပပင်ပ

ကကီားရပမ က် ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ရမ င်နီပပင်ရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့

လမ်ားမရတ ်ရတ င် ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့
သရပပကုံန်ား ပ်ကွက်၊ဘူားသီားရတ င်မမိိုြို့
နလမ်ား၊အရ ှြို့ရတ င် ပ်ကွက်၊
ရသရတ င်မမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပမပပင် ပ်ကွက်၊ငပလီမမိိုြို့

ပပင်ပ

ရက က်

ပပင်ပ

ဇ်ရက ပ်ကွက်၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

ပန်ားရပမ င်ားရက ား

၊မင်ားပပ ားမမိိုြို့နယ်

ပပင်ပ
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ
နပါတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -90

မရအားရအားသွယ်

ဦားဦားရက ်ညွှနို့်

ရခိုင် -91

မရအားရအားရအ င်

ဦားခိုံင်စိန်ရမ င်

ရခိုင် -92

မအိထက်ခိုံင်

ဦားရဇ ်မင်ားဦား

ရခိုင် -93

မရအားပမင်လိှိုင်

ဦားရ ွှေသိန်ား

ရခိုင် -94

မလင်ားလက်ရသ ်

ဦားမ ိုိ ားထွန်ား

ရခိုင် -95

မသန်ားသန်ားရအား

ဦားဦားရက ်စိန်

ရခိုင် -96

မရဝလီခင်

ဦားခင်ရမ င်

ရခိုင် -97

မရအားရအားသွယ်

ဦားရမ င်ခ စ်

ရခိုင် -98

မမ ိုိ ားသနို့်ရအား

ဦားရမ င်စိန်ဦား

ရခိုင် -99

မမိုံားပန်ားပ ြူ

ဦားသန်ားထွန်ား

န်ား

၁၁/စတန(နိုံင်)
၀၈၅၉၁၃

၁၀၈၈၁၃
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၃၂၂၆၈
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၀၀၂၇
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၈၄၈၉၄
န်ား

ဦားသန်ားထွန်ားရအား

ရခိုင် -101 မနွယ်သနတာရက ်

ဦားရအ င်ရက ်

ရခိုင် -102 ရမ င်နိုံင်နိုံင်မင်ား

ဦားရမ င်ကကည်ရအား

န်ားရအ င် ဦားဘိုံတင်ရအ င်

ရခိုင် -104 ရမ င်မ ိုိ ားဝင်ား

၁၁၁၀၇၅

၁၁/စတန(နိုံင်)

ရခိုင် -100 ရမ င်ပမင်သိန်ား

ရခိုင် -103 ရမ င်မငိမ်ား

၁၁/စတန(နိုံင်)

ဦားရမ င်သိန်ားတင်

၁၁/က န(နိုံင်)
၁၂၃၇၃၈
၁၁/စတန(နိုံင်)
၁၀၃၂၉၇
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၆၃၈၀၀
၁၁/မပန(နိုံင်)
၁၁၇၉၄၄
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၁၂၄၇၁
၁၁/ပတန(နိုံင်)
၀၅၇၆၆၁
၁၁/ ဗန(နိုံင်)
၀၇၅၈၀၀
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၀၉၉၄၂၈
၁၁/က န(နိုံင်)
၁၁၆၆၀၄

ပမစ်နာားရက ား

၊စစ်ရတွမမိိုြို့နယ်

ရက ားပင်ကကီား ပ်ကွက်၊စစ်ရတွ
ရအ င်မဂဂလ ရပမ က် ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့
မက ည်ားမမိိုင် ပ်ကွက်၊ စစ်ရတွမမိိုြို့
ရအ င်မဂဂလ ရပမ က် ပ်ကွက်၊
စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပပင်ပ

အမှတ်(၂) ပ်ကွက်၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပပင်ပ

အရ ှြို့ပိုံင်ား ပ်ကွက်၊ရက က်ပ ြူမမိိုြို့

ပပင်ပ

ခမ (၃၄၄)ရပခပမန်တပ် င်ား၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ပပင်ပ

သဝင်ရခ င်ားရက ား

ပပင်ပ

ရအ က်

၊ရပါက်ရတ မမိိုြို့

ပိုံင်ား၊လမ်ားမရတ ် ပ်ကွက်၊

မင်ားပပ ားမမိိုြို့
စပပ ပ်ကွက်၊ပုံဏ္ ားကျွန်ားမမိိုြို့
ရ ားရဟ င်ားပိုံင်ား၊ဘုံ

ားတက လမ်ား၊

မင်ားပပ ားမမိိုြို့
အမှတ်(၁) ပ်ကွက်၊သ ယ ကုံန်ား၊ မ်ားမဗြဲမမိိုြို့

ြဲနွယ်စုံ ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

အ

ှိ ပ်ကွက်၊ရက က်ပ ြူမမိိုြို့

ပပင်ပ

ဝန်ထမ်ား

ဝန်ထမ်ား

ဝန်ထမ်ား

ဝန်ထမ်ား

ဝန်ထမ်ား
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ဝန်ထမ်ား
ခုံ
နပါတ်

အမည်

အဘအမည်

နိုံင်ငသ ားစိစစ်ရ ား

အမမြဲတမ်ားရန ပ်လိပ်စ

ကတ်ပပ ားအမှတ်

(သိုံို့)
ပပင်ပ
ပုံဂ္ိိုလ်

ရခိုင် -105 ရမ င်မင်ားပမတ်ရအ င်

ဦားလှဝင်ား

ရခိုင် -106 မသက်နနဒာဦား

ဦားခင်ရမ င်ရအား

ရခိုင် -107 မသဇင်ခိုံင်

ဦားရမ င်သန်ားပမ

ရခိုင် -108 မသန်ားသန်ားစိုံား

ဦားထွန်ားရအားသိန်ား

ရခိုင် -109 ရမ င်ပမမင်ားရ

ွ

ဦားရမ င်သန်ားပမ

ရခိုင် -110 ရမ င်ရအားရက ်ရမ င် ဦားထွန်ားသ လှ

၁၁/အမန(နိုံင်)
၀၅၅၄၅၃
၁၁/ဂမန(နိုံင်)
၀၅၆၆၄၉
၁၁/ သတ(နိုံင်)
၀၉၉၁၉၈
၁၁/မဥန(နိုံင်)
၁၂၉၀၃၀
၁၁/မပတ(နိုံင်)
၀၄၇၇၈၀
၁၁/ကတန(နိုံင်)
၁၀၈၇၄၅

ရ ား ပ်ကွက်၊အမှတ် (၃)၊အမ်ားမမိိုြို့

ဗိုံလ်ခ ိုပ်လမ်ား၊ဂွမမိိုြို့နယ်

တ်ရိုံားက အကွက် (၂)၊စစ်ရတွမမိိုြို့

ဝန်ထမ်ား

ပပင်ပ

ပပင်ပ

ပမင်ားခုံတန်ား ပ်ကွက်၊ရပမ က်ဦားမမိိုြို့

ပပင်ပ

ပပည်ရတ ်သ

ပပင်ပ

ရ ွှေရ

ပ်ကွက်၊စစ်ရတွမမိိုြို့

င်ရမတတ ရ

စစ်ရတွမမိိုြို့

င်ရဒား ှင်ား၊

ပပင်ပ

