
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မနခ-၆၇၄ ေမာငေ်ဝယဦဳဵ ၉/အမဇ(နိုင)်၀၆၇၉၈၀ ဦဵေနေထွေ နီ သိပ္ဳပ
အကွေက်(၈၅)၊ မင်ဵ တအဲကီင်ဵ ရပ်၊

ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၂ မနမ-၂၀၄၆ ေမာငဇ်ွဲေေနလင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
၂၂လမ်ဵ ၊ လမ်ဵ  (၉၀) (B)၊ အကွေက်(၁၁၁)၊ EE-1၊ 

မင်ဵတဲအကီင်ဵရပက်ွေက်၊ ေအာင်ေ မသာစမဳမို ့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၃ မနအ-၂၁၂၄ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ဟိန်ဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၄၆၇၁၁ ဦဵ မငဴ်ေအာင် သိပ္ဳပ
၃၆x၃၇ကကာဵ၊ ၈၆x၈၇ကကာဵ၊ အကွေက်(၂၇၆)၊ 

ရမ်ှဵဝုိင်ဵ ရပ်၊ မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၄ မနသ-၂၉၇၆ ေမာငေ်ဝလင်ဵ မဖိုဵ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၆၇၅၀၅ ဦဵသန်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ခခ-၂/၅၈ ကဳသာယာရပ်၊ ၅၈AxAလမ်ဵ 

Bလမ်ဵကကာဵ၊ ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၅ မခ-၈၀ ေမာငဟ်နသ်စန်ိုင် ၉/ပကခ(နိုင)်၀၅၃၂၄၃ ဦဵခငေ်မာငတ်ိုဵ သိပ္ဳပ
No.၈၀၊ သ(၁၄)၊ဃရပ်ကွေက်၊ 

 ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၆ မအပ-၉၉ ေမာငဟုိ်က်ေအာင် ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၅၅၇၂၉ ဦဵအိုက်ဇာဵ သိပ္ဳပ
 ပည်ေကျာင်ဵ တိုက်၊ 

 ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၇ မက-၁၃၅၃ ေမာငသီ်ဟေကျာ် ၉/ခမစ(နိုင)်၀၈၄၈၈၅ ဦဵတငေ်အဵ သိပ္ဳပ
(ဋ)ရပ်ကွေက်၊ အပုိင်ဵ (၁)၊ 

 ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၈ မဖ-၄၄၃ ေမာငဇ်ွဲေေနထွေန်ဵ ၉/အမရ(နိုင)်၁၇၈၃၉၀ ဦဵေနမျ ို ဵထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ကင်ဵ ဘတေ်ကျဵရာွ၊

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၉ မအဗ-၃၅၃ ေမာငလ်ွေငထူ်ဵေအာင် ၉/အမရ(နိုင)်၁၇၉၇၅၅ ဦဵရနန်ိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ဥယျာဉေ်တာ်ေကျဵရာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၀ မနမ-၁၆၂၉ ေမာငခ်ျမ်ဵေ မဴဝင်ဵ ၉/အမရ(နိုင)်၁၆၉၇၉၈ ဦဵေဆွေဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေေပါက်ပငေ်ကျဵရာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ
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ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မဓ-၁၈၉ ေမာငရ်မဲာနထ်ွေန်ဵ ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၅၂၀၈ ဦဵ မငဴ်သန်ဵ သိပ္ဳပ
လမ်ဵ မေတာ ်ရပက်ွေက်၊ ၅၇၉/ ရတနာလမ်ဵ  နယေ် မ(၇)၊

 ေကျာင်ဵကကီဵစ၊ု ပသိုမက်ကီဵမမို ့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၂ မယဇ-၂၈၄ ေမာငသဲ်ေမာင် ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၅၂၄၆ ဦဵဖုိဵေအဵ သိပ္ဳပ
သရက်ကုိင်ဵရွာ၊ မိုဵ ဆမ်ဵ ပန်ဵ ပညာေရဵဝနေ်ဆာင် 

မှုလပုင်န်ဵ ၊ အမတ်ှ(၂) ဘတူာရပ၊်ပသိုမက်ကီဵမမို ့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၃ မမန-၁၉ ေမာငမ်င်ဵ သူ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၅၉၆၉ ဦဵလှ မငဴ် သိပ္ဳပ
လက်ပဳကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ကျွနဲွောဵေကာက်အပ်ုစ၊ု 

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၄ မမ-၄၃ ေမာငလှ် မတက်ကူ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ကကူ သိပ္ဳပ
ခတုင(်၇၀၀)၊ အမှတ(်၁)တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳ၊

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၅ မင-၉၃ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ကျန် သိပ္ဳပ
တတဳာဵ ဖူရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၆ မအယ-၆၂ ေမာငညီ်ညီနိုင် ၉/မတရ(နိုင)်၂၁၉၂၈၁ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ကဳဘဴဲေကျဵရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၇ မယက-၂၅၇ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေဇာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငေ်မာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
ရာွတန်ဵ ရည်ှရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၈ မဟရ-၄၅၉ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ ေထွေ ၉/စကန(နိုင)်၁၂၁၁၄၉ ဦဵသိန်ဵ လှိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ေကျာက်ငနွောဵရာွ၊ 

စဉ့္ကးူမြို န့ယ္
စဉ့္ကးူ

၁၉ မဟ-၃၄၁ ေမာငမ်ျ ို ဵသီဟ ၉/စကန(နိုင)်၁၂၀၃၀၀ ဦဵ မငဴ်စနိ် သိပ္ဳပ
သဲအင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

စဉ့္ကးူမြို န့ယ္
စဉ့္ကးူ

၂၀ မဈဝ-၂၈ ေမာငအ်ပ်ုစိုဵ ပုိင် ၉/သပက(နိုင)်၀၈၃၆၂၀ ဦဵ မငဴ်ေဆွေ သိပ္ဳပ
ဝါဵ ဖူေတာငေ်ကျဵရာွ၊ပန်ဵ ပျ ို ဵလက်ေဘာ်ဒါ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ
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ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၂၁ မဈ-၁၃ ေမာငန်ိုငေ်အာငေ်ကျာ် ၉/သပက(နိုင)်၀၈၃၂၂၅ ဦဵေကျာ်ေဆွေ သိပ္ဳပ
ရုဳဵ ကုန်ဵ (ဆိပ်ကမ်ဵရပ်ကွေက်၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၂ မဏ-၇၄၁ ေမာငညီ်မဖိုဵနိုင် ၉/မကန(နိုင)်၁၆၀၈၂၅ ဦဵထွေန်ဵ နိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေကူေကျဵရာွ၊

မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၂၃ မဂပ-၁၀၁ ေမာငေ်နမင်ဵ သန့် ၉/မကန(နိုင)်၁၆၈၆၂၆ ဦဵေဆွေဦဵ သိပ္ဳပ
ကန/၂၉၊ ေကျာက်နဂါဵရာွ၊ 

မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၂၄ မဖ-၈၃ ေမာငတ်ိုဵ တက်ထွေန်ဵ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၁၅၉၀၆ ဦဵမျ ို ဵသန့် သိပ္ဳပ
အေနာက်ရာွနန်ဵ ရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၅ မဆ-၁၃၂၂ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵသန့် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၁၃၂၀၁ ဦဵ မငဴ်ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ကမတ(၃၉၅)၊ ကကက်မင်ဵ တွေနရ်ပ်ကွေက်၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၆ မဆ-၁၅၉၉ ေမာငလ်င်ဵ  ပည်ဴေအာင် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၃၀၃၀၂ ဦဵေအာငေ်သာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
 ပည်ေတာ်သာရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၇ မဖ-၈၄ ေမာငေ်အာငန်န္ဒထွေန်ဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၆၁၂၃ ဦဵရေဲဌဵ သိပ္ဳပ
သေ ပရိုဵ ရာွ၊ 

စဉ််ဴကုိငမ်မို့နယ်
စဉ််ဴကုိင်

၂၈ မဖ-၃၆၁ ေမာငမ်င်ဵ ထက်နိုင် ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၁၁၀၀ ဦဵေကျာ်မင်ဵ မငမ်ိဵ သိပ္ဳပ
မမို့သစရ်ပ်ကွေက်၊ 

စဉ််ဴကုိင််မမို့နယ်
စဉ််ဴကုိင်

၂၉ မဃ-၉၈ ေမာငထ်က်ေဝယဳ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၇၇၆၄ ဦဵ မငဴ်သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေဒါနလမ်ဵ၊ ဘူတာရပ်ကွေက်၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၃၀ မဃ-၃၃၀ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ သန့် ၉/မသန(နိုင)်၁၈၆၄၅၇ ဦဵမျ ို ဵသက် သိပ္ဳပ
ရမ်ှဵပွဲေရပ်ကွေက်၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ
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ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၃၁ မလ-၁၀၅၀ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ေအာင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၄၁၇၀ ဦဵသိန်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
တပယေ်ကျဵရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၃၂ မဇ-၅၉၀ ေမာငခ်န့်ညာဵေအာင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၉၆၄၀ ဦဵေအာငတ်ငစ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ထန်ဵ လဳုဵတပ်ရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:



သိပ္ဳပ (မ) ( ၅၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မနသ-၃၀၆၃ မစစန်ဒေီသွေ ၉/ပကခ((နို်င)၀၄၅၁၉၄ ဦဵသန်ဵ ယု သိပ္ဳပ
အကွေက်(၄၉)၊အနှိပ်ေတာ်ရတနာပဳုလမ်ဵ၊ 

အိမ်အမှတ်(၁၀၁/ခ.၁)၊ ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၂ မလ-၈၃၄ မချ ို ကကည်သာ ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၇၂၉၆ ဦဵ မတေ်ဇာ်သူ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၅)၊ ၁၈လမ်ဵ၊ ၈၁x၈၂ကကာဵ၊ 

ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၃ မနရ-၄၁၄ မေအဵမငမ်ိဵစဳ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၅၂၈၉ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
တုိက(်၅)၊ အခန်ဵ (၇)၊ ၁၆လမ်ဵ၊ ၆၆x၆၅ကကာဵ၊ 

ေဒါနဘွောဵရပ်ကွေက၊် ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၄ မနရ-၇၅၅ မသဲ ဖူ မတ် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၇၄၈၀ ဦဵပပုဳဵ ချ ို သိပ္ဳပ
၇၅လမ်ဵ၊ ၁၀x၁၁ကကာဵ(၁၀-C)လမ်ဵ၊ 

ဥပုသ်ေတာ်ရပ်ကွေက၊် ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၅ မနမ-၈၇၉ မဝင်ဵ လဴဲခိုင် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၁၄၃၄ ဦဵဝင်ဵ နိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
မန္တေလဵပညာေရဵဒဂီရေီကာလိပ်ဝန်ဵ ၊ 

ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ်
ချမ်ေအဵသာစဳ

၆ စစသ-၂၁၂ မမျ ို ဵပပဦဵ ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၆၄၄၅၇ ဦဵမျ ို ဵလွေင် သိပ္ဳပ
မန္တေလဵပညာေရဵဒဂီရေီကာလိပ်ဝန်ဵ ၊ 

ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ်
ချမ်ေအဵသာစဳ

၇ မနအ-၂၆၂၆ မရက်ွငုဳဖူဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၂၀၆၆ ဦဵတငဴ်လွေငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်JAA-10)၊ ေ ခာက်အမ်ိတန်ဵ ၊ 

ဥယျာဉလ်မ်ဵ၊ မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၈ မနအ-၁၀၀၄ မ မတမှ်ူဵနွေယ် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၇၈၃၇၇ ဦဵ မတခ်ိုငထူ်ဵ သိပ္ဳပ
အကွေက်(၃၅၃)၊ သ ဗူဵရပ်၊ စနိပ်န်ဵ ၊ 

မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၉ မအဗ-၁၄၈ မေအဵချမ်ဵေမ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၆၈၃၇၇ ဦဵေဇာ်ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ဖ/၄(၄၂-ခ)၅၅Aလမ်ဵ၊၁၁၀-၁၁၀Aကကာဵ၊ 

ထွေနတ်ုဳဵ မမို့သစ၊်ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၁၀ မနသ-၂၇၇၇ မဇူဵ လဴဲနဒီ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
စစ-၂/၃၈၊ ၅၈x၅၉ ကကာဵ၊ ၁၀၆လမ်ဵ၊ 

ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၅၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မနရ-၇၁၇ မအ ိဖူမုိဵ ၉/ပကခ(နိုင)်၀၆၁၉၆၅ ဦဵမုိဵနိုငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
အထက(၃)ဝန်ဵ ၊ လမ်ဵမေတာ် ရပ်ကွေက်၊ ၅၇၉/ 

ရတနာလမ်ဵနယေ် မ(၇)၊ ေကျာင်ဵ ကကီဵစ၊ု 
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၁၂ မနသ-၃၈၅ မခငသီ်တာမငမ်ိဵ ၉/ပကခ(နိုင)်၀၄၇၁၃၀ ဦဵအိုက်မူ သိပ္ဳပ
ဟ/၂/၂၀၊ ၇၂Cလမ်ဵ၊၁၁၆-၁၁၇ လမ်ဵကကာဵ၊ 

(ခ)ရပ်ကွေက်၊  ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၁၃ မနခ-၆၇၅ မသက်ထာဵစဳ ၉/ပကခ(နိုင)်၀၅၇၉၆၇ ဦဵေအာငမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ညည၆၃/၃၇၊သငပ်န်ဵ ကုန်ဵ ရပ်ကွေက်၅၁x၅၂ကကာဵ၊

 ၁၂၁လမ်ဵ၊  ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၁၄ မအဗ-၂၁၃ မအမိဖိုဵသွေယ် ၉/အမရ(နိုင)်၁၇၉၇၇၂ ဦဵတငေ်အာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
စာတိုဵ ရာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၅ မအယ -၁၀ မရယီဉေ်ဝ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၆၅၄၂ ဦဵေအာငေ်ကျာ်မမိုင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ယန္တရာဵအငဂ်ျငန်ယီာတပ်ရင်ဵ ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၆ မနအ-၂၃၇၈ မေဆာင်ဵ နငှ်ဵ လှိုင် ၉/အမရ(နိုင)်၁၇၇၄၂၁ ဦဵေအာငေ်ကျာ်သူ သိပ္ဳပ အမ်ိအမှတ(်၉၃)၊ ေကကဵသွေန်ဵ ရပ်၊ အမရပူရမမို့နယ် အမရပူရ

၁၇ မဓဆ-၁၀ မအိေရွှေစင ်မငဴ် ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၃၀၅၃ ဦဵသက်ေနာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ဆငရ်ာွကကီဵေကျဵရာွ၊ စပီငသ်ာယာရပ်ကွေက်၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၈ မနရ-၈၄၅ မေမ မတန်ိုဵ သူ ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၉၉၃၃ ဦဵမျ ို ဵသူရ သိပ္ဳပ
ေအာင်ေ မမန္တလာနိုင်ငဳဝနထ်မ်ဵ အမိယ်ာ၊ တုိက်A-4 

အခန်ဵ (၀၀၄)၊ ပသိုမက်ကီဵမမို ့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၉ မမ-၁၈၀၃ မ မတသီ်ရိ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၁၄၉၀ ဦဵကကည်မုိဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၀)ဗုိလ်ေတဇလမ်ဵ၊ ရကက(၁၉)၊ 

ငါဵရေဳချာင်ဵ ၊  ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၂၀ မမ-၇၁၆ မနန်ဵ ထာဵထာဵဦဵ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၆၇၀၇ ဦဵေအာငေ်ကျာ်မုိဵ သိပ္ဳပ
မမိုငက်ကီဵရာွ၊ ဝက်ဝဳအပ်ုစ၊ု 

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်



သိပ္ဳပ (မ) ( ၅၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၂၁ မမန-၇၈ မတိုဵ တိုဵ ခိုင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၆၈၉၀၉ ဦဵဆန်ဵ ညွေန့်လွေင် သိပ္ဳပ
ေ မပဳုေကျဵရာွ၊

  ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၂၂ မယ-၉၆ မခိုငင်ယင်ယထ်ွေန်ဵ ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၆၁၅၈ ဦဵတငေ်ဇာ်ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ပညာေအာငလဳ်၊ ကျုဳဵ ရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၃ မယ-၄၂၇ မသီတာေအာင် ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၁၃၇၅ ဦဵခငေ်မာငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ကွေက်၊ ဘူတာေ မာက်ရပ်၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၄ မယဖ-၂၅၇ မေရွှေရည် မငဴ်ေအာင် ၉/မတရ(နိုင)်၂၁၈၂၁၅ ဦဵတငေ်အာငေ်ကျာ် သိပ္ဳပ
ဝသုန္ဒရေကျဵရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၅ မဟရ-၁၅၅ မေကသွေယမုိ်ဵ ၉/စကန(နိုင)်၁၂၁၂၃၇ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ချစ် သိပ္ဳပ
ခတက်ချဉအ်ပ်ုစ၊ု တေရာ်ပငရ်ာွ၊

စဉဴ်ကူဵမမို့နယ်
စဉ််ဴကူဵ

၂၆ မဟထ-၁၁၂ မေအဵ မတမ်ွေန် ၉/စကန(နိုင)်၁၂၃၁၃၇ ဦဵညွေန့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကကာဥယျာဉရ်ာွ၊

စဉဴ်ကူဵမမို့နယ်
စဉ််ဴကူဵ

၂၇ မဈရ-၄၅ မ မငဴ် မငဴ်နိုင် ၉/သပက(နိုင)်၀၉၂၈၅၄ ဦဵေအာငမ်ျ ို ဵဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ပန်ဵ တိုငသ်စေ်ဘာ်ဒါ၊ ဇရပ်ကွေင်ဵ ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၈ စဘ-၂၈၃ မလင်ဵ လင်ဵ ဦဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၈၆၉၃၈ ဦဵေအာငေ်ငွေ သိပ္ဳပ
(၇)မုိငရ်ာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၉ မဟရ-၁၁၉ မေဟမာနငှ်ဵ ၉/တကတ(နိုင)်၀၀၉၁၇၉ ဦဵတငေ်ထွေ သိပ္ဳပ
အင်ဵ နက်ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၃၀ မဈဝ-၁၆ မစနုွေယဝ်င်ဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၈၆၉၆၁ ဦဵမျ ို ဵ သိပ္ဳပ
(၇)မုိင၊် ချမ်ဵသာရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၅၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၃၁ မဂပ-၃၄၂ မပွေငဴ်သင်ဵ ကကည် ၉/မကန(နိုင)်၁၅၀၁၃၂ ဦဵညွေန့်ေဝ သိပ္ဳပ
ဈ/၄၁၇၊ ကျပ် ပငေ်ဈဵရပ်ကွေက်၊ ထ/၁၁၈၊ 

ေအာငမ်ဂေလာရပ်၊ မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၃၂ မဂရ-၉၈ မစန္ဒာလင်ဵ ၉/မကန(နိုင)်၁၆၇၉၉၃ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ည/၁၀၈၊ ေညာငပ်ငက်ကီဵရပ်၊ 

မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၃၃ မဆ-၂၇၆ မေချာစခုိုင် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၃၁၇၃၇ ဦဵ မငဴ်နိုင် သိပ္ဳပ
ငါဵလဳုဵကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၄ မဆသ-၇၇ မလှိုင ်ပည်ဴကကယလ်င်ဵ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၁၇၁၁၂ ဦဵတငလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေနာငခ်မ်ဵရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၅ မဖ-၃၆၃ မသဇငန်ွေယ် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၁၉၀၅၄ ဦဵဝင်ဵ ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ဘဳုကွေင်ဵ ရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၆ မနသ-၈၅၇ မကကည်ရငှ်ဵ သန့် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၆၄၁၃ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ပတ္တာရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၇ မဆ-၁၂၀ မေဝမွေနသ်န့် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၅၅၇၉ ဦဵေအဵမင်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ဈတ_၁၆၃၊ ေဈဵတန်ဵ အပ်ုစ၊ု ဆငစ်ရုပ်ကွေက်၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၈ မဆ-၅၉ မနငှ်ဵ နနုနုိုင် ၉/ကဆန(နိုင)်၁၉၄၅၆၁ ဦဵမင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
တစဳိုဵ ရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၉ စစ-၇၉ မနငှ်ဵ ေဝေဝေဇာ် ၉/စကတ(နိုင)်၁၂၈၉၅၁ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
အေရှ့ ရာွသစရ်ာွ၊

 စဉ််ဴကုိငမ်မို့နယ်
စဉ််ဴကုိင်

၄၀ စစ-၁၁၃ မယဉန်ွေယေ်အဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၀၁၂၆ ဦဵေကျာ်လွေငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ေ မာင်ဵ ေဘာင၊် ပုလိပ်မမို့၊

စဉ််ဴကုိင််မမို့နယ်
စဉ့္ကိုင္



သိပ္ဳပ (မ) ( ၅၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၄၁ မဖ-၁၅၇ မေရွှေရည်ရွှေန်ဵ လဴဲမွေန် ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၅၅၂၇ ဦဵေဇာ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
သေ ပရိုဵ ရာွ၊

စဥ့်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉ့္ကိုင္

၄၂ မဃ-၁၉၉ မသွေယသ်ွေယတ်ိုဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၇၇၈၃၇ ဦဵတငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ေဒါ်ယမင်ဵ နွေယ၊် မမို့နယပ်ညာေရဵမှူဵရုဳဵ ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၄၃ မဃ-၅၂ မအစိထဳွေန်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၇၈၃၁ ဦဵေစာေနာငေ်ထွေ သိပ္ဳပ
ဘူတာရပ်ကွေက်၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၄၄ မဃမ-၂၁၀ မချယရ်ေီအာင် ၉/မသန(နိုင)်၂၀၄၁၄၇ ဦဵတငေ်အာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)၊ အေရှ့ ရပ်ကူမဲ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၄၅ မဃမ-၂၇၃ မစလုှိုငဝ်င်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၇၃၅၆၅ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
လမ်ဵခွေေကျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၄၆ မလ-၇၃၀ မနန္ဒာရနွ်ဵ လဴဲ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၀၉၈၅ ဦဵေသာင်ဵ  မငဴ် သိပ္ဳပ
ပုဏ္ဏာဵပခရဳာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၄၇ မလ-၇၈၁ မသင်ဵ သင်ဵ ဆုလှိုင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၆၄၄၆ ဦဵမင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ကျစွောအပ်ုစ၊ု ေညာငက်နေ်ကျဵရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦဵ

၄၈ ဖမ-၁၃၅၁ မဆုအနိန္ဒာေနွေ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၃၄၉၇၇ ဦဵေကျာ်ေကျာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
ေချာင်ဵ ခွေရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦဵ

၄၉ မနခ-၅၆၈ မေမဇငထ်ွေန်ဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၆၀၅၉၇ ဦဵချစကုိ်ကုိ သိပ္ဳပ
စကာဵအင်ဵ အပ်ုစ၊ု အင်ဵ လူဵေလဵ

ေကျဵရာွ၊ တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦဵ

၅၀ မနသ-၂၅၃၉ မေအဵေအဵမုိဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၉၆၈၂ ဦဵေအာငမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
သမန်ဵ ကနရ်ာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မနယ-၅၆၆ ေမာငေ်ဇာ်မဖိုဵေအာင် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၈၂၂၂၉ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အကွေက်(၁၇x၁၈)၊ အမရဌာနအီေရှ့ ၊

ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၂ မနသ-၅၄၇၆ ေမာငခ်န့်ေဝယဟိဳန်ဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၁၈၄၇
ဦဵသက်

ေမာငေ်မာငေ်ဌဵ
ဝိပ္ဳပ

၄၁x၄၂၊၅၈x၅၉ကကာဵ ၄၁ Cလမ်ဵသွေယ၊် မ၂၈/၆၈ 

မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၃ မနသ-၆၈၁၅ ေမာငေ်ကျာ်မင်ဵ ထက် ၉/ခမစ(နိုင)်၀၇၃၂၈၀ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အကွေက်၊ ၈၆၀ 

ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၄ မအ-၁၃၂၇ ေမာငရ်ေဲဇာ် ၉/အမရ(နိုင)်၁၇၆၈၆၇ ဦဵ မငဴ်ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေကကက်ယက်တိုက်နယ၊်

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၅ မဓအ-၂၇၃ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေအာင် ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၉၉၆၁ ဦဵကဳေအဵ ဝိပ္ဳပ
ဆည်ေတာ်ေလဵေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ရိုက်တန်ဵ ရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၆ မဓ-၅၉၃ ေမာငမ်ဖိုဵဇငေ်မာငေ်မာင် ၉/စကန(နိုင)်၁၃၅၅၁၅ ဦဵတငမ်ျ ို ဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ကနေ်ကျဵရာွ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၇ မဓက-၃၆၉ ေမာငစ်ည်သူ ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၉၆၆၉ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
သဳုဵအမ်ိရာွ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၈ မမ-၇၃၂၄ ေမာငေ်ဇာ်ထက်ထက်ဦဵ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၂၇၆၅ ဦဵေမာငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ရကက(၁၅)၊ ေဖာင်ဵ ေတာ၊ 

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၉ မမ-၃၆၀၆ ေမာငေ်ဝရနဘု်န်ဵ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၃၂၃၉ ဦဵေစာေဒါန ဝိပ္ဳပ
ပုိဵချည်စက်ရုဳဝန်ဵ ၊ အနီဵ စခန်ဵ ၊

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၀ မမ-၇၀၅၈ ေမာငေ်ချာကုိကုိေအာင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၃၄၈၃ ဦဵ မငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ပဳုကုန်ဵ ရာွ၊

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မမန-၇၀၃ ေမာငဝ်ဿန် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၁၅၃၅ ဦဵေဌဵေအာငလ်ွေင် ဝိပ္ဳပ
အထက(၃)ဝန်ဵ ၊ လမ်ဵမေတာ် ရပ်ကွေက်၊ ၅၇၉/ 

ရတနာလမ်ဵနယေ် မ(၇)၊ ေကျာင်ဵ ကကီဵစ၊ု 
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၂ မနရ-၂၀၅၆ ေမာင ်မတမ်ဖိုဵသူ ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၆၈၄၆ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
နတက်ကီဵစင၊် 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၃ မယသ-၁၆၇ ေမာငပုိ်ငမ်င်ဵ ခန့် ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၈၀၀၁ ဦဵေအာငမ်ျ ို ဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ငယတ်ိုဵ ေကျဵရာွ၊

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၄ မသသ-၃၆၃ ေမာငရ်လဲင်ဵ ေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
သဖန်ဵ ကုိင်ဵ ေကျဵရာွ၊

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၅ မယသ-၁၁၂ ေမာငေ်အာငမ်ဖိုဵေဇာ် ၉/မတရ(နိုင)်၂၄၆၈၇၇ ဦဵေကျာ်စိုဵ မုိဵ ဝိပ္ဳပ
ကကိမ်ေတာရာွ၊

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၁၆ မဟထ-၂၁၈ ေမာငေ်အာငခ်န့်ေဇာ် ၉/စကန(နိုင)်၁၀၅၈၄၄ ဦဵထွေန်ဵ တငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
စာဵကျက်ကကီဵရာွ၊ 

စဥ့်ကူဵမမို့နယ်
စဥ့်ကူဵ

၁၇ မဟထ-၂၅၈ ေမာငမ်ျ ို ဵမင်ဵ ဦဵ ၉/စကန(နိုင)်၁၃၅၈၃၃ ဦဵ မငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ဟသောဖုိေကျဵရာွ၊ 

စဥ့်ကူဵမမို့နယ်
စဥ့်ကူဵ

၁၈ မဈတ-၁၈၁ ေမာငေ်ဝယစဳိုဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၈၉၂၉၂ ဦဵေဝဖုန်ဵ ဝိပ္ဳပ
စပ္ပါယန်ဂိုရေ်ကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၁၉ မနမ-၄၉၂၈ ေမာငစ်ိုဵ မုိဵဦဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၀၀၉၂၁ ဦဵဖုိဵေဆွေ ဝိပ္ဳပ
ကုက္ိုက ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၀ မဈရ-၃၈၀ ေမာငသ်ကကေနမ်ဖိုဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၉၈၀၀၀ ဦဵတငေ်သာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျာက် ဖူေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၂၁ မဆမ-၄၆၅ ေမာငေ်ကျာ်ဇငဟိ်န်ဵ ၉/နထက(နိုင)်၂၀၈၀၉၁ ဦဵမင်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငေ်တာ်ရာွ

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၂ မဆမ-၅၀၆ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေအာင် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၄၄၅၃ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၃ မဇ-၁၃၇၀ ေမာငစ်ိုင်ဵ ခန့်သူ ၉/ကဆန(နိုင)်၁၉၁၁၆၀ ဦဵေကျာ်ဆန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကျ ီဵ ဆိပ်ရာွ၊

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၄ မခ-၁၂၀၂ ေမာငစ်ိုဵ သန်ဵ ထွေန်ဵ ၉/မခန(နိုင)်၃၀၉၅၆၀ ဦဵတငမ်ျ ို ဵသက် ဝိပ္ဳပ
ကကက်မင်ဵ တွေနရ်ပ်၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၅ မဖ-၁၅၄၆ ေမာငသ်န့်ဇငမ်ျ ို ဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၂၉၀၄၅ ဦဵသိန်ဵ ထွေန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေလဳှေတာငရ်ာွ၊ 

စဉဴ်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉဴ်ကုိင်

၂၆ မဖ-၁၅၈၆ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၇၀၄၈ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွဘုိေကျဵရာွ၊

စဉဴ်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉဴ်ကုိင်

၂၇ မဃမ-၇၉၃ ေမာငေ်အာငသူ်ရထွေန်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၂၀၄၁၅၈ ဦဵထွေန်ဵ မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခနေ်တာေကျဵရာွ၊

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၂၈ မဃရ-၃၆၈ ေမာငထ်ွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝင်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၈၉၆၀၂ ဦဵဆန်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
 ပည်လဳုဵေအဵေကျဵရာွ၊

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၂၉ မဃမ-၁၄၈၇ ေမာငခ်န့်ေဇာ်လွေင် ၉/မသန(နိုင)်၁၈၈၈၁၆ ဦဵေအာငလ်ွေင် ဝိဇ္ဇာ
ဒိုငေ်ကာင်ဵ ကနရ်ာွ၊

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၃၀ မဇင-၁၄၄ ေမာငမ်ျ ို ဵေကျာ်နိုင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၆၀၃၅၀ ဦဵသိန်ဵ ေကျာ် ဝိပ္ဳပ
ပုဏ္ဏာဵပခရဳာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၃၁ မဇခ-၂၄၂ ေမာငေ်ကျာ်ေဇယျာလွေင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၁၄၀၀ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကျပ် ပငရ်ာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၃၂ မဏ-၁၄၈၂ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေကျာ် ၉/နထက(နိုင)်၂၂၅၁၄၂ ဦဵေကျာ်ထွေန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ပညာမမို့ေတာ်ေဘာ်ဒါ၊ ထေနာငပ်ငလဲ်ရာွ၊

နွောဵထုိဵကကီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵကကီဵ

၃၃ မဏန-၂၀၁ ေမာငရ်နလ်င်ဵ ကုိ ၉/နထက(နိုင)်၂၁၀၆၂၆ ဦဵေအဵကုိ ဝိပ္ဳပ
လက်ပနရ်ာွ

နွောဵထုိဵကကီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵကကီဵ

၃၄ မဌ-၉၅၉ ေမာငသ်ာယာဦဵ ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၂၁၃၄ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သူေဌဵရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၃၅ မဌ-၉၂၈ ေမာငေ်နာ်ထူဵေအာင် ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၂၄၃၉ ဦဵကဳလှ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ရပ်ကွေက်၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်



ဝိပ္ဳပ (မ) (၄၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မအ-၁၀၂၅ မခန့်ပပနိုင် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၃၅၄၇ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
၆၆လမ်ဵ၊ ၁၂လမ်ဵေထာငဴ်၊ စ.စ.စရုဳဵ ဝင်ဵ ၊ 

ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၂ မနမ-၄၆၃၃ မနငှ်ဵ အလိွေင် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၆၈၈၄ ဦဵခငေ်မာငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
အကွေက်(၈၉)၊ မင်ဵ တဲအီကင်ဵ ရပ်ကွေက၊် ၈၉လမ်ဵ၊ 

၁၆x၁၇ကကာဵ၊ ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၃ မနအ-၅၄၀၆ မဝင်ဵ မ့ုိမ့ုိသိန်ဵ ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၆၀၆၉၈ ဦဵသိန်ဵ နိုငန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
အကွေက်(၃၀၁)၊ ၃၄x၃၅လမ်ဵကကာဵ၊ ၈၉လမ်ဵ၊ 

ေဒဵဝန်ဵ မူကကိ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ်
ချမ်ဵေအဵသာစဳ

၄ မဟ-၉၁၁ မခငမုိ်ဵ မငဴ်စဳ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၈၅၉၄၈ ဦဵထိနလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
၈၆လမ်ဵ၊ ၃၆x၃၇ကကာဵ၊ အကွေက်(၂၇၆)၊ 

ရမ်ှဵပုိင်ဵ ရပ်၊ မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၅ မနတ-၃၆၃၄ မ ဖူစငစ်ိုဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၄၇၁၈ ဦဵစိုဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
၈၆x၈၇ကကာဵ၊ ၃၆x၃၇လမ်ဵကကာဵ၊ အကွေက ်(၂၇၆)၊  

ရမ်ှဵပုိင်ဵ ရပ်၊ မဟာေအာငေ် မမမို့နယ်
မဟာေအာငေ် မ

၆ မနမ-၂၈၉၀ မသိမ်ဴသိမ်ဴေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵနန်ဵ ထုိက်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အကွေက်(၆)/၃၀၊ ၅၃လမ်ဵ၊ ၁၀၂x၁၀၃ကကာဵ၊

ေအာငပ်ငလ်ယ၊် ချမ်ဵ မသာစညမ်မို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၇ မနမ-၂၉၉၁ မဇွေနဝ်တရ်ည်ထက် ၉/ပကခ(နိုင)်၀၄၁၈၂၂ ဦဵလှဦဵ ဝိပ္ဳပ
ညည၉၀/၃၊ သငပ်န်ဵ ကုန်ဵ ရပ်ကွေက်၊ ၄၆လမ်ဵ၊ 

၁၂၁x၁၂၂ကကာဵ၊  ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၈ မဟထ-၂၅၉ မ မတမ်ွေနဦ်ဵ ၉/စကန(နိုင)်၁၁၉၉၈၆ ဦဵေအာင ်မငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ညည/၁၉-၄(ခ)၊ ၅၈လမ်ဵ ၊ ၁၂၂x၁၂၃လမ်ဵ ကကာဵ၊ 

သင်ပန်ဵ ကုန်ဵ ရပက်ွေက်၊ ပည်ကကီဵတဳခွေနမ်မို ့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၉ မနခ-၂၅၄၈ မနငှ်ဵ အလိင်ဵ ၉/ပကခ(နိုင)်၀၅၇၇၀၀ ဦဵေအဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သ/၁၄(၇၉)(ဃ)ရပ်ကွေက်၊ 

 ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၁၀ မဟ-၉၉၅ မယမင်ဵ သူ ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၀၂၂၁ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငရ်ာွ၊  မင်ဵ မှူဵေကျဵရာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) (၄၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မအဗ-၆၃၄ မေကသီေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ်ကျာ် ဝိပ္ဳပ
အထက(၃)ဝန်ဵ ၊ လမ်ဵမေတာ် ရပ်ကွေက်၊ ၅၇၉/ 

ရတနာလမ်ဵနယေ် မ(၇)၊ ေကျာင်ဵ ကကီဵစ၊ု 
အမရပူရ

၁၂ မအ-၁၄၉၀ မပန်ဵ မ့ုိမ့ုိေမာင် ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၆၁၈၉ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ဘုန်ဵ ေတာ်နိုငင်ရဳာွ၊

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၃ မနမ-၃၂၂၂ မအခိငဇ်ာ ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၇၄၄၉ ဦဵသန်ဵ နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
တပ်ကကီဵရာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၄ မနရ-၂၀၀၈ မအသိက်မွေန် ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၈၆၉၈ ဦဵနိုငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကဳကကီဵေကျဵရာွ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၅ မနမ-၃၅၃၉ မခိုငသ်ဇငထ်ွေန်ဵ ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၅၁၆၇ ဦဵေဇာ်ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရဝန်ဵ ရာွ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၁၆ မဇင-၁၇၄ မစ ုမတမ်ွေန် ၉/ပသက(နိုင)်၁၉၃၆၀၃ ဦဵသန်ဵ မင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ ဘုိတက်ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေ မငရူာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ် ပုသိမ်ကကီဵ

၁၇ မမ-၃၇၈၈ မမုိဵပွေငဴ်လှိုင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၂၂၅၄ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ရကက(၁၂)၊ ေရချမ်ဵအိုဵ ေ မာက်ရာွ၊ 

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၈ မမ-၃၅၆၂ မစ ုမတေ်ရွှေစငဖူ်ဵ ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၉၀၅၉ ဦဵေအာငန်ိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပုိဵချည်စက်ရုဳဝင်ဵ ၊ အနီဵ စခန်ဵ ၊ 

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၉ မမ-၄၀၃၁ မခက်ေဝေဝေအာင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၈၇၂၄ ဦဵမုိဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
ပငလိ်နအ်ေရှ့ ရာွ

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၂၀ မယ-၁၁၆၂ မချမ်ဵေ မဴကုိကုိ ၉/မတရ(နိုင)်၂၁၃၂၆၈ ဦဵအနု်ဵ ကုိ ဝိပ္ဳပ
လွေနေ်တာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ



ဝိပ္ဳပ (မ) (၄၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၂၁ မယ-၉၀၈ မေအဵသီရိေကျာ် ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၇၉၈၂ ဦဵေကျာ်ဆန်ဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သဖန်ဵ ေဒါငဴ်ရာွ၊ 

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၂ စစမ-၄၉၇ မလှိုငမ့ုိ်မ့ုိဝင်ဵ ၉/မတရ(နိုင)်၁၈၃၈၁၄ ဦဵတငဝ်င်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အိုငဒ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ုေရာက်မဆုတေ်ကျဵရာွ

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၃ မယသ-၃၀၇ မေရွှေဇငမ်ငမ်ိဵ ၉/မတရ(နိုင)်၂၅၄၆၃၈ ဦဵခငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ငယတ်ိုဵ ရာွ၊

မတ္တရာမမို့နယ်
မတ္တရာ

၂၄ မဟထ-၂၄၇ မေမသူ ၉/စကန(နိုင)်၁၀၅၉၂၀ ဦဵခငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
ထဳုဵကကီဵရာွ၊ 

စဉ််ဴကူဵမမို့နယ်
စဉ််ဴကူဵ

၂၅ မဟထ-၃၇၁ မမငမ်ိဵအမိဖိုဵ ၉/စကန(နိုင)်၁၂၆၅၇၇ ဦဵချစကုိ် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဒုဳဵ ေကျဵရာွ၊

စဉ််ဴကူဵမမို့နယ်
စဉ််ဴကူဵ

၂၆ မဈည-၁၉၅ မဧကရနီိုင် ၉/သပက(နိုင)်၀၉၆၂၆၈ ဦဵပပုဳဵ ချ ို ဝိပ္ဳပ
ဝါဵရုဳကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၇ မဟလ-၅၈၁ မသရဖီေကျာ် ၉/သပက(နိုင)်၀၇၃၃၁၂ ဦဵဝင်ဵ ေကျာ် ဝိပ္ဳပ
ေပါက်တပငရ်ာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၈ စထမ-၅၂၅ မထက်ထက်ဦဵ ၉/တကတ(နိုင)်၀၀၆၇၂၃ ဦဵေကျာ်မျ ို ဵလွေင် ဝိပ္ဳပ
မုိင်ဵ ဒိုင်ဵ ေကျဵရာွ၊ တေကာင်ဵ မမို့၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၂၉ မနရ-၂၁၁၈ မမုိဵစပယဦ်ဵ ၉/မကန(နိုင)်၁၅၅၇၃၀ ဦဵေလဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

 မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၃၀ မဂပ-၈၆၁ မေအဵ မတမ်ွေန် ၉/မကန(နိုင)်၁၇၅၇၈၈ ဦဵဂတူာဵ ဝိပ္ဳပ
အမကမူလွေန၊် ေကျာက်ဝါဵေကျဵရာွ၊

မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်



ဝိပ္ဳပ (မ) (၄၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၃၁ မဆ-၃၁၂၉ မနငှ်ဵ သီရိ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၄၅၁၅ ဦဵတငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၂ မဆ-၃၃၉၂ မယဉသိ်မ်ဴသိမ်ဴေမွှေ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၄၄၇၀ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ကကီဵရာွ

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၃ မဃ-၁၃၆၇ မခိုငန်ငှ်ဵ ေဝ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၆၇၁၅ ဦဵေဌဵသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
စပါယေ်တာရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၄ မဆ-၃၁၃၅ မ ပည်ဴ ပည်ဴဝင်ဵ ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၉၅၅၁ ဦဵသဳေချာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျာက်ေဆာက်ကုန်ဵ ရာွ

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၃၅ မဖ-၁၀၀၇ မေအဵနဒေီကျာ် ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၇၈၉၆ ဦဵေကျာ်မင်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝန်ဵ သုိလ်ေကျဵရာွ၊ 

စဉဴ်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉ့္ကိုင္

၃၆ မဖ-၁၇၂၁ မထက်ထက်ေအဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၅၃၆၆ ဦဵေအဵကုိ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ နရီာွ

စဉဴ်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉ့္ကိုင္

၃၇ မဖ-၁၀၄၄ မခိုငသ်ဇင် ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၅၅၃၀ ဦဵေဌဵေဌဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ နရီာွ

စဉဴ်ကုိငမ်မို့နယ်
စဉ့္ကိုင္

၃၈ မဃ_၁၂၀၆ မလဴဲလဴဲဝင်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၇၇၉၅ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရာက်ေစာက်ေကျဵရာွ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၃၉ မဃမ-၁၄၉၆ မစန္ဒာလှိုင် ၉/မသန(နိုင)်၂၀၄၂၂၃ ဦဵေကျာ်စနိ် ဝိပ္ဳပ
မမို့ကုန်ဵ ရာွ၊

  မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၄၀ မအဗ-၆၉၄ မေအဵေအဵမငမ်ိဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငဝ်န်ဵ ေတာငရ်ာွ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) (၄၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၄၁ မဇခ-၃၇၈ မဇငဇ်ငမ်ဖိုဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၉၂၉၅ ဦဵတင််ဴေဝ ဝိပ္ဳပ
ကဘုိရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၄၂ မဇင-၁၃၈ မနနီထီွေန်ဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၀၉၈၃ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေ မငရူာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၄၃ မနတ-၂၇၇၀ မခငပ်ပမျ ို ဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၆၄၀၀၆ ဦဵေကျာက်လဳုဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါက်မမိုငရ်ာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦဵ

၄၄ မဏန-၂၃၃ မခိုငသီ်သီမုိဵ ၉/နထက(နိုင)်၂၂၁၄၉၅ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကဳရာွသစရ်ာွ၊

 နွောဵထုိဵကကီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵကကီဵ

၄၅ မဏ-၁၈၀၀ မထူဵထူဵေဝ ၉/နထက(နိုင)်၁၉၄၉၂၆ ဦဵညွေန့်ေဝ ဝိပ္ဳပ
ေကာင်ဵ သန့်ဝဠာေဘာ်ဒါ၊ အမှတ(်၈)၊ 

ေလျှော် ဖူေကျဵရာွ၊ နွောဵထုိဵကကီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵကကီဵ

၄၆ မဌ-၃၅၄ မဖူဵပွေငဴ် မတန်ိုဵ ေဝ ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၂၉၀၄ ဦဵညွေန့်ေဝ ဝိပ္ဳပ
ဦဵေဇာ်လင်ဵ ထွေန်ဵ +ေဒါ်မိမာ၊ သူနတစ်ငရ်ာွ၊ 

 စက်မှုလယယ်ာ၊ ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၄၇ မဌ-၃၁၂ မခိုငသ်ဇငမုိ်ဵ ၉/ငဇန(နိုင)်၁၃၈၈၉၉ ဦဵေငွေေအဵ ဝိပ္ဳပ
သူနတစ်စေ်ကျဵရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မသဆ-၁၀၉၇ ေမာငသ်က်မင်ဵ လှိုင် ၉/တသန(နိုင)်၂၅၀၅၅၈ ဦဵေကျာ်စိုဵ မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
အေဆာင်(၂)၊ အခန်ဵ (၁)၊ စည်ပငအ်ရာရှိအမ်ိရာ၊ 

၆၄လမ်ဵ၊ ၂၉x၃၀ကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ်
ချမ်ဵေအဵသာစဳ

၂ မအ-၂၃၅၅ ေမာငမ်င်ဵ ထက်စိုဵ ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၉၃၀၁ ဦဵဝင်ဵ သူ ဝိဇ္ဇာ
မမို့ ပငက်ကီဵေကျဵရာွ၊

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၃ မနမ_၅၈၀၅ ေမာငခ်ျမ်ဵေ မဴေအာင် ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၉၈၀၂ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၈)၊ ေအဵချမ်ဵသာယာရပ်ကွေက်၊ 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ပုသိမ်ကကီဵ

၄ မမ-၈၀၁၃ ေမာငေ်ကာင်ဵ  မတန်ိုင် ၁၃/နခတ(နိုင)်၀၉၉၃၅၁ ဦဵကုိနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဦဵကကည်စိုဵ ၊ ကာယနည်ဵ ပ မနမ်ာနိုငင် ဳ

သစေ်တာေကျာင်ဵ ၊ ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၅ မမ-၇၉၅၄ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ဦဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၂၇၈၅ ဦဵခငေ်မာငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မှိုင်ဵ လဳုဵေကျဵရာွ၊ေနာငလ်ှိုငအ်ပ်ုစ၊ု

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၆ မမ-၇၉၂၀ ေမာငစ်ိုဵ  ပည်ဴေကျာ် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၈၁၅၂၁ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆငလ်မ်ဵေကျဵရာွ

 ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၇ မဈည_၁၂၈၇ ေမာငဟိ်န်ဵ သန့်ထွေန်ဵ ၉/သပက(နိုင)်၀၉၉၀၃၄ ဦဵနိုငထ်ွေန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆယဇ်င်ဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၈ မဈည_၁၂၈၂ ေမာငဟိ်န်ဵ ထွေန်ဵ ေဇာ် ၉/သပက(နိုင)်၀၉၉၀၅၅ ဦဵေအဵလွေင် ဝိဇ္ဇာ
ဆယဇ်င်ဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၉ မဈရ_၁၃၃၂ ေမာငသိ်န်ဵ ထုိက်မုိဵ ၉/သပက(နိုင)်၁၀၁၀၇၃ ဦဵ မတထူ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လိပ်ကျေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၁၀ မဃမ_၂၃၇၄ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ထွေန်ဵ ၉/မသန(နိုင)်၁၉၃၁၇၉ ဦဵသန်ဵ စနိ် ဝိဇ္ဇာ
ေဒါ်သိဂထီွေန်ဵ ၊ သာလွေနရ်ာွ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မဇခ_၁၁၂၁ ေမာငေ်ဇာ်ရနဲိုင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၉၂၈၇ ဦဵခငေ်မာင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အထက(၃)ဝန်ဵ ၊ လမ်ဵမေတာ် ရပ်ကွေက်၊ ၅၇၉/ 

ရတနာလမ်ဵနယေ် မ(၇)၊ ေကျာင်ဵ ကကီဵစ၊ု 
တတဳာဵဦ:



ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရငသ_၈၀၁ မေကသီေချာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵနိုငမ်င်ဵ ထွေဋ် ဝိဇ္ဇာ
မန္တေလဵဗဟုိအကျဉ်ဵ ေထာင၊် 

ေအာငေ် မသာစမဳမို့နယ်
ေအာငေ် မသာစဳ

၂ မသဆ-၁၀၄၆ မမဖိုဵမဖိုဵမငမ်ိဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၇၀၅၆ ဦဵစလဳင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
တိုက်အမှတ(်A)၊အခန်ဵ (၁၀၄) ၃၅လမ်ဵ၊

 ၆၃x၆၅လမ်ဵကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ်
ချမ်ဵေအဵသာစဳ

၃ မနသ_၈၀၂၉ မ ဖူ ပာသန့် ၉/စကန(နိုင)်၁၂၀၂၃၅ ဦဵေမာဴ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၁၄၀)၊၅၅/B-၁၀၅x၁၀၆ ကကာဵ၊ 

ေအာငပ်ငလ်ယမ်မို့သစ၊် ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၄ မနသ-၈၀၂၇ မေအဵချမ်ဵသူ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၉၁၂၆၈ ဦဵခငေ်မာငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
၅၃လမ်ဵ၊ေအာငေ်ဇယျာလမ်ဵေထာငဴ်

(၁၀၆)လမ်ဵ၊ချမ်ဵ မသာစည်မမို့နယ်
ချမ်ဵ မသာစည်

၅ စအ_၁၅၈၅ မ ဖူ ဖူေကျာ် ၉/ပကခ(နိုင)်၀၇၃၉၄၈ ဦဵမုိဵေကျာ် ဝိဇ္ဇာ
ေဒါ်ေန ခည်ဦဵ(အထက-အင်ဵ ေတာ်)

ဆ-ရပ်ကွေက်၊  ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၆ မနခ-၄၀၂၀ မမျ ို ဵ မငဴ် မတေ်အာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵ မငဴ်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ညည ၇၄/၄၊ 

 ပည်ကကီဵတခဳွေနမ်မို့နယ်
 ပည်ကကီဵတခဳွေန်

၇ မအ_၂၃၆၂ မသီရနိိုင် ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၆၁၉၂ ဦဵစန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
 မငေ်တာ်ရာွ၊

 အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၈ မအ_၂၃၅၂ မနန္ဒာေကျာ် ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၆၁၉၀ ဦဵေကျာ်မငမ်ိဵ ဝိဇ္ဇာ
ဒတုရ်ရဲာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၉ မအ-၂၃၅၉ မနငှ်ဵ စန္ဒာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဒတုရ်ရဲာွ၊ 

အမရပူရမမို့နယ်
အမရပူရ

၁၀ မမ_၈၀၁၄ မသက်ထာဵနိုင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၂၆၅၃ ဦဵသိန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဦဵကကည်စိုဵ (ကာယနည်ဵ ပ)၊ 

ဝက်ဝဳအပ်ုစ/ုေကျဵရာွ၊  ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၁၁ မမ_၈၀၈၅ မဝင်ဵ သန္တာေအာင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၂၆၃၇ ဦဵ မေအာင် ဝိဇ္ဇာ
အထက(၃)ဝန်ဵ ၊ လမ်ဵမေတာ် ရပ်ကွေက်၊ ၅၇၉/ 

ရတနာလမ်ဵနယေ် မ(၇)၊ ေကျာင်ဵ ကကီဵစ၊ု 
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၂ မမ_၇၉၉၁ မခိုငသ်ဇင် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၉၀၃၅၇ ဦဵေဇာ်ဝမ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဦဵကကည်စိုဵ (ကာယနည်ဵ ပ)၊  မနမ်ာ 

(သစေ်တာ်ေကျာင်ဵ )၊  ပငဦ်ဵလွေငမ်မို့နယ်
 ပငဦ်ဵလွေင်

၁၃ မဟ_၁၆၀၈ မမ့ုိမ့ုိဇင် ၉/စကန(နိုင)်၁၂၆၇၇၄ ဦဵညွေန့်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ကကက်တေူရွဵ ေကျဵရာွ၊   

စဥ့်ကူဵမမို့နယ်
စဥ့်ကူဵ

၁၄ မနရ-၃၂၅၆ မေစာအနိွေယ် ၉/သပက(နိုင)်၀၈၈၁၈၉ ဦဵေ ပခ ဝိဇ္ဇာ ကွေင်ဵ (၃၀)ေကျဵရာွ၊ သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ် သပိတက်ျင်ဵ

၁၅ မဈည_၁၃၆၁ မေရွှေဇငအ်ိ ၉/သပက(နိုင)်၁၀၈၈၅၆ ဦဵတင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ဆယဇ်င်ဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၁၆ စထ_၁၇၅၆ မပန်ဵ အလိှိုင် ၉/သပက(နိုင)်၀၉၄၃၉၆ ဦဵေဇာ်လွေင် ဝိဇ္ဇာ
စာရငခ်ွေငေ်ဘာ်ဒါေဆာင၊် ကျွန်ဵ ကကီဵရာွ၊ 

သပိတက်ျင်ဵ မမို့နယ်
သပိတက်ျင်ဵ

၁၇ မဂပ_၁၇၁၀ မေကသီေကျာ် ၉/မကန(နိုင)်၀၅၈၅၉၁ ဦဵေကျာ် မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတက်ရ(၂၂)၊ ကင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

မုိဵကုတမ်မို့နယ်
မုိဵကုတ်

၁၈ မဆ_၄၄၂၂ မအမ်ိမွေနစ်ဳ ၁၃/နတရ(နိုင)်၀၂၄၆၉၈ ဦဵတိုဵ တိုဵ ဝိဇ္ဇာ
မှိုင်ဵ ပနရ်ာွ၊

 ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၁၉ မဆ-၄၄၃၀ မဆုနသ်င်ဵ ပါရ် ၉/ကဆန(နိုင)်၂၂၄၄၆၉ ဦဵေမာင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊ 

ေကျာက်ဆည်မမို့နယ်
ေကျာက်ဆည်

၂၀ မဃမ_၂၃၆၀ မမုိဵသဲဦဵ ၉/မသန(နိုင)်၂၁၀၄၄၂ ဦဵေအဵေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေဒါ်သီဂီထွေန်ဵ ၊ သာလွေနရ်ာွ၊

  မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မန္တေလဵ

၂၁ မဃ_၂၅၁၁ မေအဵမိစဳ ၉/မသန(နိုင)်၂၁၀၂၈၅ ဦဵတငမ်ငမ်ိဵ ဝိဇ္ဇာ
ပွဲေလဳုဵေကျာ်ေကျဵရာွ၊ 

 မစသ်ာဵမမို့နယ်
 မစသ်ာဵ

၂၂ မဇခ_၁၀၆၅ မဇငမ်ာလင်ဵ ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၉၄၉၅ ဦဵေဌဵလင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အတုတ်ွေင်ဵ ကနေ်ကျဵရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:

၂၃ မဇခ_၁၀၅၆ မအ ိမတမ်ွေန် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၉၆၃၁ ဦဵေသာင်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
အတုတ်ွေင်ဵ ကနေ်ကျဵရာွ၊ 

တတဳာဵဦဵမမို့နယ်
တတဳာဵဦ:


