
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖဆအ-၄၈၆ ေမာငရ်သူဲေအာင် ၈/မကန(နိုင)်၃၁၃၄၂၃ ဦဵရေဲအာင် သိပ္ဳပ
ဖုိဵေလဵလဳုဵေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၂ ဖမ-၄၉၇ ေမာငခ်န့်စည်သူ ၈/မကန(နိုင)်၃၀၂၀၅၃ ဦဵမျေ ို ဵဆငဴ် သိပ္ဳပ
သရက်ေလဵပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမသ-၂၂ ေမာငေ်အာငဇ်ငမ်ဖိုဵ ၈/မကန(နိုင)်၃၂၁၅၄၉ ဦဵေဇာ်စိုဵ သိပ္ဳပ
ေောငယ်ာေောေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမပ-၇၀ ေမာငခ်ျေမ်ဵသာ ၈/မကန(နိုင)်၃၀၇၀၅၁ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
သပွေေေ်ကျောေကျေဵရာွ

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၅ ဖဆအ-၁၈၅ ေမာငမ်င်ဵ ကုိနိုင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၅၉၃၇၂ ဦဵေအာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ေညာငကု်န်ဵ ေရှေ ရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၆ ဖေ-၁၁၉၄ ေမာငရ်မဲင်ဵ ေဌဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၈၂၉၄၈
ဦဵလှေေရွှေ(ခ)

ဦဵဘုိေေု်
သိပ္ဳပ

ေချောင်ဵ နက်အေနာက်ရာွ

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၇ ဖေ-၅၂၉ ေမာငခ်ျေစမ်ျေ ို ဵေနာင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၉၅၅၅ ဦဵလှေမျေ ို ဵေအာင် သိပ္ဳပ
ေလုေကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၈ ဖေ-၁၃၀ ေမာငပုိ်ငဝ်င်ဵ ထွေန်ဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၂၃၉၃ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ေပါက်ရာွေကျေဵရာွ

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖန-၄၅ ေမာငဇ်ငလ်င်ဵ ထုိက် ၈/နမန(နိုင)်၂၅၀၁၆၄ ဦဵေမာငခ်ိုင် သိပ္ဳပ
ဥယျောဉ၊် 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၀ ဖန-၁၉၂ ေမာငေ်ကျော်ေကျော်ထုိက် ၈/နမန(နိုင)်၂၅၀၄၇၃ ဦဵေအဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ဖေေ်ောေရေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖန-၁၄၇ ေမာငေ်ာရာမင်ဵ ေဝ ၈/နမန(နိုင)်၂၂၃၉၁၀ ဦဵသီဟ သိပ္ဳပ
လဲဘူဵေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၂ ဖဆအ-၃၃ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေကျော် ၈/မသန(နိုင)်၁၇၄၂၁၀ ဦဵေကျော်နိုငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ေပကဳကုန်ဵ ရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၃ ဖဆအ-၃၄၉ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ လေ် ၈/မသန(နိုင)်၁၈၈၀၄၃ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
မကကီဵကုန်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊

 မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၄ ဖဆအ-၄၇၁ ေမာငေ်ဝမဖိုဵေအာင် ၈/မသန(နိုင)်၁၇၂၄၆၇ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ စနိ် သိပ္ဳပ
ကွေင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၅ ဖဘ-၂၈၃ ေမာငထ်က်နိုငလ်င်ဵ ၈/မဘန(နိုင)်၁၉၁၈၀၅ ဦဵေကျော်ေကျော်နိုင် သိပ္ဳပ
ဆငေ်ခါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ (စကု)

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၆ ဖဘဗ-၆၉ ေမာငေ်ငွေသိန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလှိုငေ်င် သိပ္ဳပ
ေညာင်ဵ ကုိင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ စကုမမို့၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၇ ဖဏ-၂၈ ေမာငေ်အာငမ်င်ဵ ပုိင် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၄၁၅၁ ဦဵေအာငက်ကိုင် သိပ္ဳပ
အမှေေ(်၂)ရပ်ကွေက်၊ေောငေ်ခေ္တရာရပ်၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၁၈ ဖဘ-၁၉၃ ေမာငေ်အာငမ်မငဴ်သူ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၆၇၆၄ ဦဵအဳဴေမာင် သိပ္ဳပ
ပန်ဵ ထိန်ဵ ရာွ၊ 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၁၉ ဖသ-၈၃ ေမာငေ်အဵမင်ဵ ေအာင် ၈/သရန(နိုင)်၁၂၂၉၄၉ ဦဵေဇာ်မင်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငမ်မငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၂၀ ဖအ-၁၂၁ ေမာငေ်ကာင်ဵ စစေ်နာင် ၈/အလန(နိုင)်၂၂၉၅၈၆ ဦဵေကျော်စွောဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကသစက်နရ်ာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖအ-၅၆၀ ေမာငသ်က်ပုိငမ်ှေ ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵေအာင် သိပ္ဳပ
စက်ရုဳရပ်ကွေက်၊ေအဵချေမ်ဵမဖိုဵ

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၂၂ ဖအသ-၄၂ ေမာငေ်အာငမ်မေသူ် ၈/အလန(နိုင)်၂၅၄၃၄၀ ဦဵေမာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ေလုေပ်ငေ်ကျေဵရာွ

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၂၃ ဖသ-၉ ေမာငေ်ကာင်ဵ ထက်ေဇာ် ၈/မေန(နိုင)်၀၇၀၄၂၇ ဦဵမမငဴ်ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေမမမပာေကျေဵရာွ၊မမို့ေဟာင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၂၄ ဖဥပ-၂၄ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵသူ ၈/မလန(နိုင)်၁၃၀၇၆၃ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေဈဵကကီဵေကျေဵရာွ

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၂၅ မဏ-၃၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵခန့်ကကည် ၈/မလန(နိုင_်၁၁၆၉၀၈ ဦဵမျေ ို ဵချေစ် သိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငေ်ရဲာွ၊

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၂၆ မက-၁၈၅၀ ေမာငေ်ကျော်လင်ဵ ဦဵ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၃၃၇၆ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
သာစည်ေကျေဵရာွ

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၂၇ ဖမ-၁၇၆၁ ေမာငမုိ်ဵသက်နိုင် ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၁၇၄၂၂ ဦဵေကျော်ေအာင် သိပ္ဳပ
အလယရ်ာွေကျေဵရာွ

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖမ-၇၉၅ မသဉ္ဇာမျေ ို ဵသန့် ၈/မကန(နိုင)်၃၀၁၅၆၀ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵသန့် သိပ္ဳပ
စည်ပငသ်ာေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၂ ဖမပ-၇၁ မမမေကသီ ၈/မကန(နိုင)်၃၁၁၁၇၀ ဦဵေငစ်နိ် သိပ္ဳပ
အငေ်ိုင်ဵ ကကီဵအပ်ုစ၊ု ကေေါင်ဵ ကကီဵ ေကျေဵရာွ၊

 မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမ-၁၉၈၇ မမဖူနှေင်ဵ ေဝ ၈/မကန(နိုင)်၃၁၃၆၁၀ ဦဵေအဵထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ရာွေဟာင်ဵ ကနရ်ာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမ-၇၇၀ မသဲစမုွေန် ၈/မကန(နိုင)်၃၁၃၇၇၅ ဦဵသိန်ဵ ဟန် သိပ္ဳပ
အလယဘုိ်ေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၅ ဖမ-၁၉၉၉ မေရွှေမန်ဵ သူ ၈/မကန(နိုင)်၂၈၃၅၄၉ ဦဵလှေေဝ သိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငသ်ာရာွ၊

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၆ ဖမပ-၅၆ မသဲမာလွေင် ၈/မကန(နိုင)်၃၁၁၁၇၇ ဦဵလှေသန်ဵ သိပ္ဳပ
အငေ်ိုင်ဵ ကကီဵအပ်ုစ၊ုကေေါင်ဵ ကကီဵ

ေကျေဵရာွ၊မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၇ ဖမည-၇ မပပုဳဵ မမေသူ် ၈/မကန(နိုင)်၃၀၀၇၁၁ ဦဵချေ ို ေဲဴေမာင် သိပ္ဳပ
ကကိုဵကကာကနေ်ကျေဵရာွ၊

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၈ ဖဆအ-၄၉၉ မေရွှေဇငဦ်ဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၇၈၈၂ ဦဵေအာငေ်ကျော်သန်ဵ သိပ္ဳပ
အပုိင်ဵ (၂)၊ (က)ေရွှေအိုဵ (၂)၊ အထက(၂) 

ေမမာက်ဘက်၊ ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖေ-၃၃ မစပဳယခ်ိုင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၅၄၂၅ ဦဵေအာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
ယာကကီဵေောအပ်ုစ၊ု ၊ ကွေင်ဵ ေပါင်ဵ

ရာွ၊ ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၀ ဖေ-၁၅၄၆ မေအဵစေုသာ် ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၉၈၂၆ ဦဵကကည်စိုဵ သိပ္ဳပ
ပငမ်ခယဲမ်ဵမီဵေကျောက်ေပ်၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



သိပ္ဳပ (မ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖဆအ-၂၆၁ မစပဳယမုိ်ဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၅၉၉၈၀ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ထန်ဵ ပငကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၂ ဖေဍ-၉၇ မသဲစမုွေန် ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၀၃၀၉ ဦဵကဳဆငဴ် သိပ္ဳပ မှုေရ်ှေည်ေကျေဵရာွ၊ ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ် ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၃ ဖနမ-၂၂ မကကယစ်ငဝ်င်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၃၀၀၁ ဦဵေအာငက်ျော်ဦဵ သိပ္ဳပ
ပငမ်စစလ်က်နက်ပစ္စည်ဵေပ်၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၄ ဖန-၂၁၃ မချေစသဲ်မဖူ ၈/နမန(နိုင)်၂၅၆၀၉၇ ဦဵေနလင်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ မမို့မကွေက်သစရ်ပ်ကွေက်၊ နေေ်မာက်မမို့နယ် နေေ်မာက်

၁၅ ဖနအ-၂ မမဖိုဵမဖိုဵမငမ်ိဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၅၉၄၄ ဦဵေဇာ်လွေင် သိပ္ဳပ
အင်ဵ ကနရ်ာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၆ ဖဆအ-၂၁၂ မခငဘု်န်ဵ မပည်ဴ ၈/မထန(နိုင)်၁၇၁၀၀၀ ဦဵေအာငေ်ကျော်မင်ဵ သိပ္ဳပ
ဆာဵေရဲာွ၊ ေကျောက်ကကာဵ

အပ်ုစ၊ု မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၇ ဖဆအ-၆၄ မေဝေဝခိုင် ၈/မသန(နိုင)်၁၇၂၅၀၄ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
ကွေင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၈ ဖဆအ-၃၆၅ မဇွေနဖူ်ဵေဝ ၈/မသန(နိုင)်၁၈၄၁၁၄ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ပုဂေဳမျှော်ရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၉ ဖဆအ-၆၆၃ မနှေင်ဵ ယေုဝ ၈/မသန(နိုင)၁၆၈၅၀၀ ဦဵမငမ်ိဵေမာင် သိပ္ဳပ
ပုေီဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၂၀ ဖဆအ-၅၆ မမဖူစငခ်ိုင် ၈/မသန(နိုင)၁၆၉၆၀၀ ဦဵကုိဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ဆည်လည်ရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖဆအ-၃၂၂ မေရွှေရည်လင်ဵ ၈/မသန(နိုင)၁၈၁၁၀၁ ဦဵခငေ်မာငည်ွေန့် သိပ္ဳပ
နွောဵလှေရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၂၂ ဖဆအ-၆၇ မေမသူခိုင် ၈/မသန(နိုင)်၁၅၇၄၀၂ ဦဵချေစကုိ်ကုိ သိပ္ဳပ
ေလဵေိုငစ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၂၃ ဖငဋ-၃၁၆ မေရွှေဇငဦ်ဵ ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၃၆၃၆ ဦဵစိုဵ သိပ္ဳပ
ကုလာဵပါဵေကျေဵရာွ၊ (စကု)

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၄ ဖဘ-၃၅၁ မေမွှေ စမုွေန် ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၃၈၇၇ ဦဵလှိုင်ဵ မင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ကုိင်ဵ ေောကကီဵရာွ၊ (စကု)

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၅ ဖဘ-၁၇၆ မနနုဝုင်ဵ ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၃၁၁၂ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
အလဳပါယရ်ာွ၊ (စကု)

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၆ ဖမ-၄၀၃ မယဉမ်င်ဵ သန့် ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၂၉၅၈ ဦဵနိုငလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မမို့နယပ်ညာေရဵမှေ ဵရုဳဵ

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၇ ဖဏ-၉ မေအဵမွေနခ်ိုင် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၉၂၆၅ ဦဵေငမ်မငဴ် သိပ္ဳပ
အမှေေ(်၂)ေမမာက်ေခေ္တရာ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၈ ဖဘ-၃၄၃ မဇလုိူငန်ှေင်ဵ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၇၅၃၇ ဦဵေငွေအနု်ဵ သိပ္ဳပ
မမို့မရပ်၊ 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၂၉ ဖအ-၄၅ မေမသူသူမငမ်ိဵ ၈/သရန(နငု)်၁၂၅၂၀၅ ဦဵေဇာ်ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ရာွသစက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၃၀ ဖအ-၂၀၀ မမမေစ်န္ီဒေမာင် ၈/အလန(နိုင)်၂၃၁၆၉၃ ဦဵခငေ်မာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
စက်ရုဳရပ်ကွေက်၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၃၁ ပသပ-၁၂ မနန္ဒာဝင်ဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၃၁၆၃၀ ဦဵလှေေရွှေ သိပ္ဳပ
ေလပါဵအပ်ုစ၊ု မဲေခါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၂ ဖအ-၅၇၃ မစမုမေမ်ွေန် ၈/အလန(နိုင)်၂၅၀၁၄၁ ဦဵေငေ်ထွေ သိပ္ဳပ
လှဳေေငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၃ ဖအ-၄၇ မထက်ထက်စဳ ၈/အလန(နိုင)်၂၄၄၇၆၁ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ လင်ဵ သိပ္ဳပ
ထမကနေ်ကျေဵရာွ၊

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၄ ဖဝ-၅၇ မေအဵမမေမ်ွေန် ၈/ကမန(နိုင)်၀၈၂၆၃၄ ဦဵစိုဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
ရာွသာရာွ၊

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၃၅ ဖေ-၃၁ မယဉမ်င်ဵ အမ်ိ ၈/မေန(နိုင)်၀၆၈၅၀၃ ဦဵေကျော်နိုင် သိပ္ဳပ
ဆက်သွေယေ်ရဵဝနထ်မ်ဵ အမိယ်ာ၊ မိုက္ကရိုေဝ(ဴဗ)် 

စခန်ဵ ၊ အမှေေ်(၃)ရပက်ွေက်၊ မင်ဵေုန်ဵ မမို ့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၆ ဖေ-၂၆ မေရွှေယမင်ဵ သွေင် ၈/မေန(နိုင)်၀၆၈၄၇၈ ဦဵထွေန်ဵ လွေင် သိပ္ဳပ
အမှေေ(်၂)ရပ်ကွေက်၊

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၇ ဖဆအ-၄၃၄ မသီောသိမ်ဴ ၈/မလန(နိုင)်၁၃၉၄၄၇ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေောငဦ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၈ ဖအ-၅၆ မစန်ဵ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၁၆၅၃၀ ဦဵသိန်ဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
လယမ်ေကျေဵရာွ၊ 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၃၉ ဖအ-၆၆ မမ့ုိမ့ုိေဇာ် ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၃၂၃၄ ဦဵခငေ်မာငေ်ဇာ် သိပ္ဳပ
ေကျောက်ချေက်ေကျေဵရာွ၊ 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖမ-၂၉၉၇ ေမာငထ်က်ေဝလွေင် ၈/မကန(နိုင)်၃၀၀၄၂၁ ဦဵေအဵလွေင် ဝိပ္ဳပ
အိုငက်ကီဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၂ ဖမ-၃၂၂၃ ေမာငစ်ွေမ်ဵမင်ဵ ထက် ၈/မကန(နိုင)်၃၀၀၂၄၂ ဦဵဝင်ဵ ဗုိလ် ဝိပ္ဳပ
မမငစ်ိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမ-၄၉၀၁ ေမာငေ်ကျော်မဖိုဵလင်ဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၇၅၉၉ ဦဵရဝဲင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မ/၇၄၊ ရနေ်ကျော်(၁၀)လမ်ဵ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမ-၅၀၆၁ ေမာငဟိ်န်ဵ သန့် ၈/အလန(နိုင)်၂၃၈၇၇၃ ဦဵမင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှေေ်(၁၁)၊ရနေ်အာင်(၁၂)လမ်ဵ နှေင်ဴမမေ်ေလဵ

လမ်ဵ ေထာင်ဴ၊ေအာင်ချေမ်ဵ သာရပက်ွေက်၊မေကွေ မမို ့နယ်
မေကွေ

၅ ဖရဝ-၁၈၂ ေမာငေ်အာငေ်ကျော်ခန့် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၇၅၂၈၅ ဦဵဘုိဵေရွှေ ဝိပ္ဳပ
အမှေေ(်၅၁၈)၊ရနေ်အာင(်၁၈)လမ်ဵ

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၆ ဖေ-၃၆၅၉ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်စည်သူ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၈၃၄၂ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
သဲကျွန်ဵ ရာွ၊ ပငေ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၇ ဖေ-၃၄၁၉ ေမာငမ်ဖိုဵေဝယဳ ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၄၆၉၈ ဦဵေအဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ဂုဳပငရ်ာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၈ ဖေဍ-၁၆၁၅ ေမာငညီ်ညီမဖိုဵေဝ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၁၅၃၃ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝက္ကေသဵရာွ/အပ်ုစု

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖဆအ-၁၀၀၄ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ မဖိုဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၀၀၀၈ ဦဵကကည်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ပငကု်န်ဵ ရာွ၊

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၀ ဖေ-၂၈၀၄ ေမာငေ်အာငကုိ်ကုိ ၈/ေေက(နိုင)်၂၅၉၈၇၈ ဦဵေသာင်ဵ မငမ်ိဵ ဝိပ္ဳပ
ေရေဝအပ်ုစ၊ုမမင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖနမ-၁၈၉ ေမာငထ်ွေန်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် ၈/နမန(နိုင)်၂၅၁၆၅၂ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငလ်ှေေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၂ ဖနန-၁၀၉ ေမာငန်ိုင်ဵ နိုင်ဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၃၆၅၀၄ ဦဵဘုိေကျော် ဝိပ္ဳပ
သာဵမျှောဵဆည်ေော်ရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၃ ဖနမ-၁၃၁ ေမာငေ်အာငေ်ကျော်စိုဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၃၈၂၈ ဦဵေအာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွမွေနရ်ာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၄ ဖနမ-၂၄၆ ေမာငေ်ကျော်မဖိုဵေဝ ၈/နမန(နိုင)်၂၅၀၇၄၅ ဦဵဝင်ဵ ဘုိ ဝိပ္ဳပ
ေလျှော်ေချောင်ဵ ကကီဵ

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၅ ဖနမ-၁၁၀ ေမာငေ်အာငမ်မငဴ်ေကျော် ၈/နမန(နိုင)်၂၅၃၂၈၆ ဦဵမမငဴ်ေဆွေ ဝိပ္ဳပ
သစေ်ွေင်ဵ ေောရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၆ ဖန-၉၁၅ ေမာငေ်ကျော်သက်နိုင် ၈/မသန(နိုင)်၁၇၆၇၅၄ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကကိုဵကကာအင်ဵ ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၇ ဖဆမ-၂၀၅ ေမာငေ်အာငဘု်န်ဵ မပည်ဴ ၈/မသန(နို်င)၁၇၀၉၄၃ ဦဵစိုဵ စိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
စကေရဲာွ၊ ေကျောက်ကကာဵအပ်ုစ၊ု 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၈ ဖဆ-၇၈၅ ေမာငမ်ဖိုဵေဝလင်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၈၅၁၂၄ ဦဵထွေန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
မကကီဵကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၉ ဖဘဗ-၅၃၄ ေမာငဟိ်န်ဵ ညီညီဇင် ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၉၆၆၃ ဦဵချေစစ်မ်ဵကုိ ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ လွှောဵရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၀ ဖဘ-၁၈၈၆ ေမာငေ်ရွှေေင် ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၃၄၂၂ ဦဵေအဵလှေ ဝိပ္ဳပ
ပုဂေဳမျှော်ရပ်ကွေက်၊ အမှေေ်(၃)၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖဘ-၂၂၉၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ သန့် ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၇၉၈၃ ဦဵထွေန်ဵ ဟန် ဝိပ္ဳပ
ေလဵအမ်ိေန်ဵ ရာွ၊

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၂ ဖဘ-၂၁၃၉ ေမာငေ်ိုဵ ေက်ရှိေန် ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၂၉၆၁ ဦဵေအာငေ်ကျော်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ သာေကျေဵရာွ၊

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၃ ဖဘ-၂၀၅၉ ေမာငသ်န့်ဇငဗုိ်လ် ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၉၁၂၀ ဦဵစန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပင်ဵ ေလဲရာွ၊ ေပါင်ဵ ရာွအပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၄ ဖဘ-၂၁၀၂ ေမာငေ်အာငစ်ိုဵ မုိဵ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၅၀၃၃၈ ဦဵစနိေ်သာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
စည်သာေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၂၅ ဖသ-၁၀၂၀ ေမာငေ်ဇာ်လှိုငမ်ဖိုဵ ၈/သရန(နိုင)်၁၂၁၈၅၃ ဦဵမုိဵမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေဇီဵ ေကာက်ရာွ၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၂၆ ဖသ-၃၈၁ ေမာငေ်ဝလျှေမဳဖိုဵ ၈/သရန(နိုင)်၁၂၇၁၀၉ ဦဵလှေဦဵ ဝိပ္ဳပ
ပါဵပွေေေ်ကျေဵရာွ၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၂၇ ဖအထ-၂၃၄ ေမာငသီ်ဟကုိဇင် ၈/အလန(နိုင)်၂၀၆၈၆၆ ဦဵကကည်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငအ်ိုငရ်ာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၂၈ ဖအည-၁၁၄ ေမာငဝ်ဏ္ဏမဖိုဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၂၆၆၃၅ ဦဵခငေ်ရွှေ ဝိပ္ဳပ ကဳမေလဵရာွ၊ေအာငလဳ်မမို့နယ် ေအာငလဳ်

၂၉ ဖအမ-၁၂၄ ေမာငစ်ိုဵ မမေမ်င်ဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၄၅၀၁၃ ဦဵသန်ဵ လွေင် ဝိပ္ဳပ
စခန်ဵ ကကီဵရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၀ ဖအထ-၆၃၇ ေမာငအ်ိုငမ်င်ဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၄၁၉၈၉ ဦဵမမငဴ်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
စက်ရုဳရပ်ကွေက်၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၃၁ ဖအထ-၂၉၂ ေမာငေ်အာငဇ်ငမ်င်ဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၄၅၄၇၃ ဦဵကကည် ဝိပ္ဳပ
သစဆိ်မ်ဴပငရ်ာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၂ ဖလ-၁၁၁၅ ေမာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ဗုိလ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
လက်ေမမာငေ်ကျေဵရာွ

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၃ ဖဝ-၂၁၄ ေမာငသူ်ရနိေ်ဇာ် ၈/ကမန(နိုင)်၀၈၂၇၂၇ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
နေမီ်ဵေောက်ေကျေဵရာွ

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၃၄ ဖေ-၃၈၀ ေမာငေ်ဝယဟိဳန်ဵ ၈/မေန(နိုင)်၀၇၂၄၀၃ ဦဵသန်ဵ ေအဵ ဝိပ္ဳပ
သင်ဵ သလယေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၅ ဖမ-၃၀၃၂ ေမာငေ်ငလ်င်ဵ ေအာင် ၈/မလန(နို်င)၁၃၈၃၅၄ ဦဵလှေေဆာင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငဝုိ်င်ဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၆ ဖလလ-၁၉၇ ေမာငမ်ဖိုဵေဝေအာင် ၈/မလန(နို်င)၁၃၂၃၇၇ ဦဵေမာငပု် ဝိပ္ဳပ
သက္ကယေ်မမာငရ်ာွ၊ သခွေေရ်င်ဵ

အု်ပစ၊ု မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၇ ဖလလ-၁၅၈ ေမာငေ်ကျော်ဇငမုိ်ဵ ၈/မလန(နိုင)်၁၂၈၇၆၉ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေန့်မပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၈ ဖဃရ-၁၁၄ ေမာငမ်င်ဵ သူ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၁၆၆၂၁ ဦဵညွေန့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမမာက်မီဵကုန်ဵ ရာွ၊ 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၃၉ ဖဃ-၁၆၁ ေမာငခ်ျေမ်ဵလင်ဵ ေမာင် ၈/အလန(နိုင)်၂၃၈၂၀၃ ဦဵေသာင်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
(၃)လမ်ဵနှေငဴ်ရနက်ကီဵေအာငလ်မ်ဵ၊ 

ေထာငဴ်(၂)ရပ်ကွေက်၊ ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖမပ-၂၈၆ မဇာမခည်နိုင် ၈/မကန(နိုင)်၃၀၈၄၁၂ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
စလဳေကျေဵရာွ၊ အနု်ဵ ေွဲေအပ်ုစ၊ု 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၂ ဖဆအ-၁၀၄၈ မမမေဆု်မွေန် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကကည်လင် ဝိပ္ဳပ
ေလျှော်ေောေကျေဵရာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမည-၁၇၂ မသဲစေုထွေ ၈/မကန(နိုင)်၃၀၄၄၇၆ ဦဵဖုိဵေကာက် ဝိပ္ဳပ
ကကာကနရ်ာွ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမ-၄၆၉၉ မဥမ္မာမဖိုဵ ၈/မကန(နိုင)်၂၇၈၄၂၈ ဦဵလှေေဌဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေေ(်၁၅)၊၉လမ်ဵ၊ ေအာငေ်ဇယျော၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၅ ဖမက-၂၆၃ မဇွေနပ်ွေငဴ်မဖူ ၈/မကန(နိုင)်၃၂၇၆၅၈ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဘုိ ဝိပ္ဳပ
ချေမ်ဵ မမသာစည်ရပက်ွေက်၊ လမ်ဵ မပေရှေ ေဆာင် ေဘာေ်ါ၊ 

မိေကျောင်ဵရဲမမို ့၊ မေကွေ မမို ့နယ်
မေကွေ

၆ ဖမပ-၄၉၁ မနှေင်ဵ ေရွှေစငေ်ဌဵ ၈/မကန(နိုင)်၃၂၂၂၄၃ ဦဵဗုိလ်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ နယန်ေက်နေ်ကျေဵရာွ၊ မေကွေ မမို့နယ် မေကွေ

၇ ဖေဍ-၁၁၈၀ မယမင်ဵ စု ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၁၁၄၂ ဦဵေငွေခဲ ဝိပ္ဳပ
ဆူဵေကာက်ကကီဵအပ်ုစ၊ု ေညာငပ်ငသ်ာရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၈ ဖေ-၃၃၂၁ မနှေင်ဵ နန္ဒာဗုိ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၉၉၂၂ ဦဵေရွှေသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပွေငဴ်လှေကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖေဍ-၇၉၈ မခငသ်က်ေဝ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၂၇၁၆ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကုလာဵမေကျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၀ ဖေခ-၂၀၃ မေရွှေသိန်ဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၄၇၃၄၂ ဦဵဘုိဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သစပု်ေကု်န်ဵ ရာွ၊ သစပု်ေကု်န်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖေ-၂၉၃၁ မေအဵသိဂီ ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၉၉၃၀ ဦဵဝင်ဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ပွေငဴ်လှေကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၂ မကဃ-၃၇၉ မမငမ်ိဵမငမ်ိဵမမေ် ၈/နမန(နိုင)်၂၆၆၃၉၃ ဦဵေနလင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖေသ်န်ဵ ေောငအ်ပ်ုစ၊ု ရာွသစရ်ာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၃ မထလ-၂၆၅ မေအဵမမေသ်န္တာစိုဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၁၀၈၅ ဦဵစိုဵ ေင်ဴေအာင် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ပငကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၄ ဖနမ-၁၉၆ မေဝေဝမဖူ ၈/နမန(နိုင)်၂၅၉၅၁၈ ဦဵစိုဵ ေငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
ပ/ကျောဵထူဵေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၅ ဖနမ-၁၈၆ မဇူဵ ဇူဵ နိုင် ၈/နမန(နိုင)်၂၅၉၅၂၃ ဦဵစိုဵ မင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငေ်ပါက်ေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၆ ဖနမ-၁၂၇ မေမဇငမ်ငမ်ိဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၃၈၇၃ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွမွေနရ်ာွ၊

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၇ ဖနမ-၂၄၁ မပန်ဵ အလိှိုင် ၈/နမန(နိုင)်၂၄၃၈၆၈ ဦဵေအဵကုိ ဝိပ္ဳပ
မျေက်ရကဲနရ်ာွ၊

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၈ ဖဆအ_၉၀၇ မေသာ်ဇငေ်ဌဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၇၀၃၆၉ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ရာွကကီဵအပ်ုစု/ေကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၉ ဖဆ-၇၉၆ မမဖူမဖူဝင်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၈၅၁၅၇ ဦဵေမာငကူ်ဵ ဝိပ္ဳပ
မကကီဵကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၂၀ ဖဆ-၉၆၅ မပွေငဴ်မဖူေကျော် ၈/မသန(နိုင)်၁၇၃၃၄၅ ဦဵေကျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
မကကီဵကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖဆမ-၁၆၀ မေအဵမွေန် ၈/မသန(နိုင)်၁၆၉၀၀၆ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဘုိေကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၂၂ ဖဘ-၂၂၂၃ မသက်သက်ေဝ ၈/မဘန(နိုင)်၁၈၈၉၉၈ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေကုဲန်ဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၃ ဖဘ-၁၀၀၀ မသင်ဵ သင်ဵ လှိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေပါင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငမ်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၄ ဖဘ-၁၆၅၂ မယွေန်ဵ ထက်မျေ ို ဵ ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၇၂၇၉ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေေ(်၁၄၀)၊ ေချောင်ဵ မဖူ

ေကျေဵရာွ၊ မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၂၅ ဖဏ-၂၄၆ မနန်ဵ ယေုဝ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၄၁၁၇ ဦဵမမငဴ်ေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ဖူဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၆ ဖဥပ-၉၉၁ မဆုသဉ္ဇာမဖိုဵ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၇၀၉၂ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါင်ဵ ကေလဵေကျေဵရာွ၊ 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၂၇ ဖအ-၁၀၁၈ မမမေေ်သာေမ ၈/သရန(နိုင)်၁၁၄၁၇၆ ဦဵစိုဵ ေင် ဝိပ္ဳပ
မမငဘ်ာေကျေဵရာွ၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၂၈ ဖသ-၁၃၁၇ မအသဲိမဖူ ၈/သရန(နိုင)်၁၁၉၁၅၁ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငမ်င်ဵ ေည်ဵရပ်ကွေက်၊ 

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၂၉ ဖအလ-၃၂၀ မလှိုငန်ှေင်ဵ ေဝ ၈/အလန(နိုင)်၂၃၄၅၅၈ ဦဵဝင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
ပွဲေသာ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၀ ဖအထ-၄၆၄ မခငမ်ပည်ဴစုဳ ၈/အလန(နိုင)်၂၃၃၁၁၉ ဦဵသိန်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
သေမပပငရ်ာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၃၁ ဖဝ-၂၅၃ မအသူိေမာင် ၈/အလန(နိုင)်၁၉၈၇၂၈ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေကျော်စွောရာွ၊

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၂ ဖအသ-၃၇၉ မဟနန်ညိီုလဴဲရည် ၈/အလန(နိုင)်၂၃၃၇၅၀ ဦဵေမာငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေါန်ဵ ေေါငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၃ ပဃသ-၄၉၈ မချေစသဲ်လွေင် ၈/ကမန(နိုင)်၀၇၉၅၃၅ ဦဵမမငဴ်ေစာ ဝိပ္ဳပ
အလယေ်ချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၃၄ ဖဝ-၂၃၆ မစစုမုဖိုဵ ၈/ကမန(နိုင)်၀၈၃၉၀၃ ဦဵဝင်ဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေမပာငက်ျေရာွ

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၃၅ ဖေ-၂၁၇ မဇူဵ ဇူဵ နိုင် ၈/မေန(နိုင)်၀၇၀၃၉၇ ဦဵေမာငန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေေါင်ဵ သမာဵေလဵရာွ၊ 

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၆ ဖေ-၃၃၁ မဇငမ်ာဝင်ဵ ၈/မေန(နိုင)်၀၆၈၁၂၅ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
မုိဵနေေ်ကျေဵရာွ

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၇ ဖဥပ-၅၅၀ မမမမမသွေယ် ၈/မလန(နိုင)်၁၂၈၉၃၁ ဦဵေငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ေထာငရ်ာွ၊ ကနေ်ေုအ်ပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၈ ဖလ-၅၅၉ မနှေင်ဵ ကလျောလှိုင် ၈/မလန(နိုင)်၁၄၀၃၉၈ ဦဵေအာငခ်င် ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ေမမာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၃၉ ဖေ-၂၃၇၃ မေမမမေန်ိုဵ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၂၁၁၆ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဌက်ေပျောကျေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကနေ်ချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၄၀ ဖမ-၃၇၉၇ မနှေင်ဵ နေလီှိုင် ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၆၄၇၂ ဦဵမမငဴ်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ကပစ(၁၃)၊ပိေောက်ကနစ်ခန်ဵ

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၄၁ ဖအ-၁၁၃၂ မသဉ္ဇာဝင်ဵ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၆၀၉၈ ဦဵစနိသ်န်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဧကရာဇေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၄၂ ဖမ-၄၇၉၈ မေအဵသက်မာ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၃၆၁၁ ဦဵေဇာ်ေလဵ ဝိပ္ဳပ
လဲဇငရ်ာွ၊ 

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖမ-၆၀၂၇ ေမာငဇ်ငလ်င်ဵ ဦဵ ၈/မလန(နိုင)်၁၃၁၆၇၅ ဦဵကကည်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေအာငပ်ွဲေစကုိဳယပုိ်ငအ်ထက်ေန်ဵ  ေကျောင်ဵ ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၂ ဖဆလ-၇၆၈ ေမာငန်ိုင်ဵ ထက်ေအာင် ၈/မကန(နိုင)်၃၁၁၅၁၆ ဦဵဝင်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ပငစ်မ်ဵေကျေဵရာွ၊ မမငစ်ိုင်ဵ

အပ်ုစ၊ု မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမ-၆၀၁၂ ေမာငေ်အာငန်ိုင် ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၂၈၀၀ ဦဵေမာငေ်ကွေ ဝိဇ္ဇာ
အမှေေ(်၄၀၁)၊ေအာငေ်စေနာA(၇)လမ်ဵ၊ 

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမ-၆၀၇၇ ေမာငေ်ကျော်စွောဝင်ဵ ၈/မကန(နိုင)်၃၀၄၉၄၀ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေေ်(၄၀၁)၊ေအာငေ်စေနာ(A)၇-လမ်ဵ၊ 

ေအာငပ်ွဲေစဳ(ကပက)၊မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၅ ဖေခ-၈၅၁ ေမာငန်န်ဵ လင်ဵ စိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာွသာရာွ၊

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၆ ဖေဍ-၂၅၀၃ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ ထက် ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၀၉၈၀ ဦဵစန်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငေ်လဵပငေ်ကျေဵရာွ၊ မှုေရ်ှေည်အပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၇ ဖဆ-၂၆၀၆ ေမာငန်ိုငမ်ဖိုဵေအာင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၅၉၃၇၃ ဦဵေအာငေ်ဆွေ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၈ ဖေခ-၈၆၇ ေမာငသ်က်ေဇာ်ေအာင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၅၄၀၂ ဦဵစေဳထွေ ဝိဇ္ဇာ
ကုိဵပငရ်ာွ၊

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖေခ-၈၁၇ ေမာငညီ်ညီနိုင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၄၄၀၂ ဦဵေဌဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ရခိုငစ်ရုာွ၊ေရေဝအပ်ုစု

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၁၀ ဖန-၃၇၃၆ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
န/ကျောဵထူဵေကျေဵရာွ၊ 

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖန-၃၄၆၈ ေမာငဝ်င်ဵ ေမာင် ၈/နမန(နိုင)်၂၄၉၇၂၆ ဦဵလှေမမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မမငသ်ာရာွ၊

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၂ ဖဆ-၂၅၉၁ ေမာငသ်န့်စည်သူဝင်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၆၇၁၉၇ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အငေ်ော(ေ)ရာွ၊ ေထာက်ရှောဵေန်ဵ

အပ်ုစ၊ု မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၃ ဖဆလ-၇၂၄ ေမာငဟ်နမ်င်ဵ ေထွေ ၈/မသန(နိုင)်၁၈၄၃၄၄ ဦဵဟနစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလဵေိုငစ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၄ ဖဘရ-၇၆၂ ေမာငေ်အာငပုိ်င် ၈/မဘန(နိုင)်၁၅၉၂၀၁ ဦဵမငမ်ိဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ေော်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၅ ဖဘရ-၇၇၀ ေမာငေ်နေဇာ်လေ် ၈/မဘန(နိုင)်၁၅၉၂၀၅ ဦဵလင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ေော်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၆ ဖဘဗ-၁၅၅၉ ေမာငသ်က်ေဝစိုဵ ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၃၈၃၀ ဦဵစေဳသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေေ(်၂)၊ေအာငသု်ခရပ်၊

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၇ ဖဘရ-၇၅၄ ေမာငညီ်ညီေဇာ် ၈/မဘန(နိုင)်၁၅၉၁၆၅ ဦဵလှေေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ေော်ကုန်ဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၈ ဖဏ-၁၄၁၇ ေမာငေ်ကျော်ရှိေန်ဵ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၅၄၀၁ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
သင်ဵ ပယရ်ာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၁၉ ဖဥ-၈၆၈ ေမာငေ်ဇာ်မျေ ို ဵသက် ၈/ငဖန(နိုင)်၀၅၀၂၀၈ ဦဵမမငဴ်ေင် ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ မဖူေကျေဵရာွ၊ 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၂၀ ဖဖန-၉၀၄ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ေထွေ ၈/အလန(နိုင)်၂၄၂၇၄၂ ဦဵေကျော်ဝ ဝိဇ္ဇာ
ေလုေေ်ချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖအမ-၇၄၂ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ဘုိဘုိ ၈/အလန(နိုင)်၂၂၇၃၃၂ ဦဵနှေင်ဵ ေဝ ဝိဇ္ဇာ
မမို့လှေရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၂၂ ဖအ-၂၆၃၆ ေမာငမ်င်ဵ ကုိနိုင် ၈/အလန(နိုင)်၂၄၁၇၉၆ ဦဵစိုဵ ကကိုင် ဝိဇ္ဇာ
လက်ပနေ်နု်ဵ ရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၂၃ ဖဝ-၁၂၄၃ ေမာငရ်ရဲငဴ်ေအာင် ၈/ကမန(နိုင)်၀၈၂၄၀၄ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငေ်န်ဵ ရာွ၊ 

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၂၄ ဖေ-၁၅၃၈ ေမာငသ်က်ခိုငဦ်ဵ ၈/မေန(နိုင)်၀၆၇၂၅၉ ဦဵေမာငမ်ှေေ် ဝိဇ္ဇာ
ပဲေမမာက်ရာွ၊

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၂၅ ဖလန-၈၁၈ ေမာငေ်အာငခ်ိုငမ်ဖိုဵ ၈/မလန(နိုင)်၁၃၆၂၈၃ ဦဵေကျော်ကကီဵ ဝိဇ္ဇာ
ရှေမ်ဵေပ်ငယရ်ာွ

မင်ဵ လှေမမို့နယ်
မင်ဵ လှေ

၂၆ ဖဃက-၁၃၅၃ ေမာငေ်အာငေ်ဇယျေမဖိုဵ ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၁၀၂၉၉ ဦဵစည်သူေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေဘာ်မမငဴ်ေကျေဵရာွ၊

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်

၂၇ ဖေဍ-၂၄၉၄ ေမာငမ်ဖိုဵဝဏ္ဏေဇာ် ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၀၅၅၆၈ ဦဵပုိက်ေင် ဝိဇ္ဇာ
စပါဵရင်ဵ ေွေင်ဵ ရာွ

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖမ-၆၀၁၈ မစစုေုဝ ၈/မကန(နိုင)်၃၂၀၅၅၀ ဦဵဝင်ဵ သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေေ်/၄၀၁၊ ေအာင်ေစေနာ(A)၊ (၇)လမ်ဵ ၊ 

ေအာင်ပွဲေစ(ဳက.စ.က)၊ မေကွေ မမို ့နယ်
မေကွေ

၂ ဖမက-၉၀၄ မေအဵစန္ဒာ ၈/မကန(နိုင)်၃၁၆၀၅၅ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ပဲရပ်ကွေက်၊ မိေကျောင်ဵ ရမဲမို့၊

မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၃ ဖမ-၆၀၇၈ မေရွှေရည်ဝင်ဵ ၈/မကန(နိုင)်၃၁၈၃၇၉ ဦဵေရွှေဘ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငပ်ွဲေစကုိဳယပုိ်ငအ်ထက်

ေန်ဵ ေကျောင်ဵ ၊ မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၄ ဖမ-၆၀၂၁ မဇငမ်ာဝင်ဵ ၈/မလန(နိုင)်၁၃၁၆၇၂ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငပ်ွဲေစကုိဳယပုိ်ငအ်ထက်

ေန်ဵ ေကျောင်ဵ ၊ မေကွေ မမို့နယ်
မေကွေ

၅ ဖေဍ-၂၅၁၅ မမငမ်ိဵချေမ်ဵေမ ၈/ေေက(နိုင)်၂၃၃၁၇၆ ဦဵဘုိေငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေက်ပုေအာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကကို့ေချောင်ဵ  အပ်ုစ၊ု

 ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၆ ဖရ-၃၆၁၁ မေမဇငသ်က် ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၇၇၅၉ ဦဵကုိေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငက်ွေင်ဵ ရာွ၊ 

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၇ ဖေ-၁၅၃၆ မသိမ်ဴသိမ်ဴေအာင် ၈/ေေက(နိုင)်၂၆၄၄၇၈ ဦဵေသာင်ဵ ဟန် ဝိဇ္ဇာ
ေောငမ်ပငသ်စ၊်

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၈ ဖေ-၄၆၀၅ မမငမ်ိဵမငမ်ိဵ ၈/ေေက(နိုင)်၂၇၄၈၈၁ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဂုဳညှင်ဵ ေန်ဵ အပ်ုစ၊ု ေမခေဆဵအိုငရ်ာွ၊

ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵမမို့နယ်
ေောငေ်ွေင်ဵ ကကီဵ

၉ ဖန-၃၄၂၀ မသွေယသ်ွေယစ်ိုဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၇၀၇၆ ဦဵစန်ဵ ယု ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ပျေ ို ဵသူေဘာ်ေါ၊ မမစည်ဵခုဳလမ်ဵ၊

ေမာပငရ်ပ်၊ နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၀ ဖန-၃၆၉၉ မအမိဖူမုိဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၄၉၇၇၆ ဦဵေသာင်ဵ လွေငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထဳုဵေပါက်ချေ ို င်ဵ ေကျေဵရာွ၊

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၁၁ ဖနန-၈၁၅ မစစီမုိီဵ ၈/နမန(နိုင)်၂၅၃၈၂၁ ဦဵေငဴ်လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငက်ျေပ္ပင(်ရာွသစ)်

နေေ်မာက်မမို့နယ်
နေေ်မာက်

၁၂ ဖဆလ-၇၁၂ မနရုည်စန်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၇၀၂၅၃ ဦဵေထွေ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေလဵေိုငစ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၃ ဖဆလ-၇၅၅ မခိုငဇ်ငဝ်င်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၇၂၅၀၈ ဦဵေကျော်ရှေင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကွေင်ဵ ကကီဵရာွ၊

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၄ ဖဆလ-၇၅၉ မနန္ဒာဝင်ဵ ၈/မသန(နိုင)်၁၇၃၈၃၈ ဦဵေကျော်သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလဵေိုငစ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မမို့သစမ်မို့နယ်
မမို့သစ်

၁၅ ဖဘဗ-၁၅၂၀ မခိုငဇ်ငေ်ဝ ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၈၀၇၆ ဦဵေကျော်ေလဵ ဝိဇ္ဇာ
အိုင်ဵ မအပ်ုစ၊ု လက်ပဳေောေကျေဵရာွ၊

 မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၆ ဖဘဗ-၁၅၃၉ မမငမ်ိဵမငမ်ိဵသူ ၈/မဘန(နိုင)်၁၇၈၃၀၅ ဦဵေကျော်မင်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရပုေေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ ဘူဵမမို့နယ်
မင်ဵ ဘူဵ

၁၇ ဖဏ-၁၃၀၂ မချေ ို သဲ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၆၉၃၁ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေခွေ မေလာငရ်ာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၁၈ ဖဏ-၁၃၃၀ မခက်ခက်ခိုင် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၅၉၇၅ ဦဵထွေန်ဵ ခင် ဝိဇ္ဇာ
ေရေသာငရ်ာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၁၉ ဖဏ-၁၀၀၅ မအမိွေနေ်ကျော် ၈/စေရ(နိုင)်၀၅၀၄၆၇ ဦဵချေစဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမမာက်ဟနေ်ေါက်ရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၀ ဖဥ-၉၂၄ မဇငမ်ာေထွေ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၄၈၀၈ ဦဵဖုိဵေွေန် ဝိဇ္ဇာ
ေနုေ်ချောင်ဵ ရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၂၁ ဖဏဘ-၇၉၇ မချေစစ်နိုဵ ဦဵ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၇၈၅၉ ဦဵချေစစ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မကကီဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၂ ဖဏေ-၈၆၂ မေငဇ်ာဦဵ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၅၇၅၄ ဦဵသိန်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
နေက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၃ ဖဏ-၁၀၃၈ မေသာ်ောဇင် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၉၂၆၃ ဦဵေအာငလ်ှိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမမနကုီန်ဵ ရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၄ ဖဏ-၁၀၈၅ မအေိ န္ဒမုိဵမမငဴ် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၇၇၁၅ ဦဵနေေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
ချေေီကျေဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၅ ဖဏ-၁၂၈၃ မသင်ဵ သင်ဵ စိုဵ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၇၀၅၅ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ငလဲေကျေဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၆ ဖဏ-၁၂၉၈ မခငဇ်ာလင်ဵ ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၇၀၅၁ ဦဵသန်ဵ လင်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ငလဲေကျေဵရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၇ ဖဏ-၁၃၂၇ မကကည်မပာခိုင် ၈/စေရ(နိုင)်၀၄၆၇၂၅ ဦဵေငလ်ှေ ဝိဇ္ဇာ
လက်ပဳကျေင်ဵ ရာွ၊ 

ေစေေု္တရာမမို့နယ်
ေစေေု္တရာ

၂၈ ဖဥ-၉၀၄ မေအဵသက်ခိုင် ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၆၇၉၉ ဦဵမမလွေင် ဝိဇ္ဇာ
ကျေင်ဵ သီေပါ်ရာွ၊ 

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၂၉ ဖဥ-၉၂၂ မခငမ်ျေ ို ဵသန္တာ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၅၂၂၄၈ ဦဵေကျော်လင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဖုိလ်ကုန်ဵ ရာွ၊

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ

၃၀ ဖဥပ-၁၇၃၉ မမမေစ်န္ီဒဦဵ ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၃၉၃၅ ဦဵလှေမမငဴ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
အမက-၄၀၉၊

ငဖဲမမို့နယ်
ငဖဲ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မေကွဵ

၃၁ ဖဝရ-၇၀၉ မဝင်ဵ ယခုိုင် ၈/သရန(နိုင)်၁၁၅၄၉၀ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
သီဵကုန်ဵ ရာွ၊

သရက်မမို့နယ်
သရက်

၃၂ ဖအမ-၇၇၂ မဇငဇ်ငေ်အာင် ၈/အလန(နိုင)်၂၂၇၄၀၁ ဦဵေငထ်ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ချေ ို င်ဵ စရုာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၃ ဖအမ-၇၆၃ မသူသူဟဳသာ ၈/အလန(နိုင)်၂၂၇၄၀၇ ဦဵေဇာ်မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
မမို့လှေရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၄ ဖအမ-၇၄၀ မသင်ဵ သင်ဵ မဖိုဵ ၈/အလန(နိုင)်၂၅၀၈၉၄ ဦဵေအဵေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မမို့လှေရာွ၊ 

ေအာငလဳ်မမို့နယ်
ေအာငလဳ်

၃၅ ဖဝ-၁၁၆၄ မသင်ဵ စပဳယ် ၈/ကမန(နိုင)်၀၈၅၅၈၁ ဦဵနိုငလ်ွေင် ဝိဇ္ဇာ
ကညငေ်ိုင်ဵ ရာွ၊ 

ကဳမမမို့နယ်
ကဳမ

၃၆ ဖေ-၁၅၁၆ မသူဇာမုိဵ ၈/မေန(နိုင)်၀၆၈၇၂၂ ဦဵေရွှေသန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သဖနေ်ရာငရ်ာွ၊

မင်ဵ ေနု်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ ေနု်ဵ

၃၇ ဖဃ-၁၀၄၅ မမဖူေဖွေ ခိုင် ၈/ဆပဝ(နိုင)်၁၂၄၆၃၄ ဦဵမျေ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ကျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊

ဆငေ်ပါငဝဲ်မမို့နယ်
ဆငေ်ပါငဝဲ်


