
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မခထ-၆၄ ေမာငေ်ဝယမုိဳဵ ၉/မခန(နိုင)်၃၁၄၂၂၈ ဦဵတငဴ်ေရွှေ သိပ္ဳပ
တေနာင်ဵ ပငစ်ရုာွ၊ ဇီဵ ေတာအပ်ုစ၊ု 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၂ မခဆ-၄၆ ေမာငသ်န်ဵ တိုဵ ေအာင် ၉/မခန(နိုင)်၃၁၂၄၅၃ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဆီမီဵခုဳမမို့၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၃ မဏန-၄၃ ေမာငေ်အာငမ်ျ ို ဵသန့် ၉/မခန(နိုင)်၂၉၉၄၂၄ ဦဵေအာငစ်ိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
တလုပ်မမို့ေ ျဵရာွ၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၄ မဏ-၃၆၆ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ေအာင် ၉/တသန(နိုင)်၂၄၁၆၃၉ ဦဵေပါေအဵ သိပ္ဳပ
ေငွေေသာငေ် ျဵရာွ၊

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၅ မလပ-၇၇ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၉/တသန(နိုင)်၂၃၈၉၅၈ ဦဵေအဵထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
တန်ဵ မမငဴ်ေ ျာင်ဵ ရပ် ွေ ်၊သဖန်ဵ ပငရ်ပ်

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၆ မသ-၁၁၃ ေမာငခ်ိုငခ်န့်ေအာင် ၉/တသန(နိုင)်၂၄၉၅၇၂ ဦဵသန်ဵ ေေဵ သိပ္ဳပ
ဝဲေလာငအ်ပ်ုစ၊ုဆည်ရာွ

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၇ မဏ-၃၄၅ ေမာငဟိ်န်ဵ ခန့်ေအာင် ၉/နထ (နိုင)်၂၂၁၅၀၇ ဦဵေအာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
မပရာေချာင်ဵ ရာွ၊

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၈ မသ-၂၄ ေမာငေ်အာင ုိ်လင်ဵ ၉/နထ (နိုင)်၂၁၂၉၂၄ ဦဵထွေန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
သဲေတာ နရ်ာွ၊

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၉ စဆ-၃၄၇ ေမာငသ်န့် ုိေအာင် ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၀၀၉၅ ဦဵခငေ်မာငလ်တ် သိပ္ဳပ
 ဳသာ၊ေရဇင်ဵ အပ်ုစု

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၁၀ မညဂ-၂၁ ေမာငဂ်ိုဵ လင်ဵ ေဝ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၅၂၇၈၇ ဦဵေ ျာ်သန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ဂန့်ဂါရပ်၊

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မ -၇၅ ေမာငရ်ာဇာ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၀၄၀၈ ဦဵခပုဳဵ ချ ို သိပ္ဳပ
ေ ျာ ်စစ ်န(်တ)ရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၂ မ ရ-၃၀၂ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ဦဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၂၉၇၇၀၀ ဦဵသိန်ဵ ခိုင် သိပ္ဳပ
သဲပုဒ္မအပ်ုစ၊ုေအဵရာွ

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၃ မ ရ-၂၂၁ ေမာငသ် ်ပုိငဦ်ဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၂၈၉၈၅ ဦဵရမဲမင်ဴ သိပ္ဳပ
စန်ဵ ပွေငဴ်ေ ျဵရာွ၊ မင်ဵ ေဂါင်ဵ (မ)ေ ျဵရာွ 

အပ်ုစ၊ု ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၄ မ ဃ-၁၀၁ ေမာငအ်ာ ာမဖိုဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၂၉၆၉၇၄ ဦဵဝင်ဵ လွေင် သိပ္ဳပ
သုခဝတလီမ်ဵ၊  မ္မဝတရီပ် ွေ ်၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၅ မထအ-၁ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ေထွေ ၉/မထလ(နိုင)်၃၇၃၆၄၃ ဦဵတငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
က ယ ်နအ်ပ်ုစ၊ု ေညာငပ်ငသ်ာေ ျဵရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၆ မထ-၂၁၃ ေမာငဟိ်န်ဵ ေဇယျာထွေန်ဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၄၉၈၉ ဦဵဝင်ဵ မမိုင် သိပ္ဳပ
ခင်ဵ လူဵအပ်ုစ၊ု ရာွသာရာွေ ျဵရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၇ မထတ-၄၈ ေမာငဇ်ငညီ်ညီထွေန်ဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၄၅၀၄ ဦဵမမေအဵ ုိ သိပ္ဳပ
ေညာင ုိ်င်ဵ စမဳပေ ျဵရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၈ မလ-၆၃ ေမာငမ်ဖိုဵသူထွေန်ဵ ၉/မလန(နိုင)်၁၈၆၆၈၅ ဦဵေ ျာ်ရွှေင် သိပ္ဳပ
သဘွေတ ု်န်ဵ ေ ျဵရာွ၊ ေရထွေ ်အပ်ုစ၊ု 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၁၉ မထ -၂၀၄ ေမာငလ်ှိုငမ်င်ဵ ခန့် ၉/မလန(နိုင)်၁၉၄၇၁၅ ဦဵမမငဴ်က ိုင် သိပ္ဳပ
ချင်ဵ လျာဵရာွသစ၊်

 မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၂၀ မငရ-၂ ေမာငမုိ်ဵေ ျာ် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၀၀၅၂ ဦဵေ ျာ်ထူဵ သိပ္ဳပ
အပ်ုနှဲရာွ၊ တမာ နအ်ပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၂၁ မဃမ-၅၆၉ ေမာငဇ်ငလ်င်ဵ ဦဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၄၆၆၆၄ ဦဵဝင်ဵ ေမာ် သိပ္ဳပ
ထန်ဵ ပင ု်န်ဵ အပ်ုစ၊ု  င်ဵ ရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၂ မငရ-၅၁ ေမာငေ် ာင်ဵ ထ ်ေအာင် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၈၁၆၈ ဦဵသန်ဵ ေေဵ သိပ္ဳပ
မပည်ေတာ်သာရာွ၊ ေအာငခ်ျမ်ဵသာအပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၃ မစ-၁၄ ေမာငေ် ာင်ဵ မင်ဵ ခန့် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၃၉၂ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆)၊ တိုဵ ချဲ့ ရပ် ွေ ်၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၄ မငည-၁ ေမာငမ်ျ ို ဵမင်ဵ ၉/သစန(နိုင)်၁၈၆၅၅၂ ဦဵချ ို သိပ္ဳပ
ေလသာေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၅ မစ-၁၇၂ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳေအာင် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၅၀၃၅ ဦဵရမဲင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)၊ ေ ျာင်ဵ က ီဵရပ် ွေ ်၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၆ မနရ-၉၁၅ ေမာငရ်နမ်ျ ို ဵေအာင် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၅၉၉၉၇ ဦဵဝင်ဵ တင် သိပ္ဳပ
ေဆွေသဟာ၂၆လမ်ဵ၊ ၅၈X၅၉က ာဵ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၇ မထတ-၃၂ ေမာငလ်ွေငညိ်ုညိုေ ျာ် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၇၀၆၉ ဦဵေ ျာ်ဇဳ သိပ္ဳပ
အငတ်ိုင်ဵ ေ ျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၈ မပ-၅၀၁ ေမာငထ် ်သူရနိ ုိ် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၂၃၆၉ ဦဵသန်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ေညာငန်ွေယရ်ာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၂၉ မပ-၉ ေမာငေ်အာငေ်ဇယျာေ ျာ် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၆၉၈၆၇ ဦဵေ ျာ်မမိုင် သိပ္ဳပ
ရာွသစက် ီဵရာွ၊ ေတာတွေင်ဵ လှအပ်ုစ၊ု 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၃၀ မပရ-၁၇ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ နိုင် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၄၁၅၄ ဦဵေ ျာ်ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
သဖန်ဵ ေချာင်ဵ ရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မခ-၆၈၃ မအဇိငမ်ဖိုဵ ၉/မခန(နိုင)်၃၀၄၃၃၀ ဦဵသိန်ဵ နိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေပျာ်ဘွေယအ်ပ်ုစ၊ု စမဳပေ ျဵရာွ၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၂ မခ-၈၆၈ မနန္ဒာလင်ဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၉၅၀၂၁ ဦဵထွေန်ဵ မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၆/၄၅၈)နယေ်မမ(၁၃)၊ ဝမ်ဵစတာဵ 

လမ်ဵေမမာ ်ဘ ်၊ မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၃ မအဗ-၁၂၉ မအစိန္ဒာ ၉/မခန(နိုင)်၂၈၄၃၁၂ ဦဵညိုဝင်ဵ သိပ္ဳပ
နပ်ှချ ို ေတာရာွ၊

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၄ မထ -၂၀၂ မက ည်လဴဲလဴဲဦဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၅၃၁၂၉ ဦဵနီ သိပ္ဳပ
ေအာငခ်ျမ်ဵသာေ ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၅ မသတ-၂၂၄ မဝင်ဵ နန္ဒာေအာင် ၉/တသန(နိုင)်၂၄၄၁၁၃ ဦဵေမပသိန်ဵ သိပ္ဳပ ဇဂျမ်ဵအပ်ုစ၊ု ေ ျာင်ဵ အိုရာွ၊ ေတာငသ်ာမမို့နယ် ေတာငသ်ာ

၆ မသ-၁၈၀ မနနုေုဝ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၄၂၇၄ ဦဵေသာင်ဵ တင် သိပ္ဳပ
ေရခါဵေ ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၇ မသ-၁၈ မအနိငှ်ဵ မဖူ ၉/တသန(နိုင)်၂၅၁၉၇၇ ဦဵေဇာ်မမငဴ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)ရပ် ွေ ်၊ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ  လမ်ဵ၊

 ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၈ မသ-၈၃ မေမမမတန်ိုဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၅၁၃၄၀ ဦဵေသာင်ဵ လွေင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆)ရပ် ွေ ်၊ မမို့မရစဲခန်ဵ ဝန်ဵ ၊ 

ေတာငသ်ာ
ေတာငသ်ာ

၉ မထ -၁၃၉ မက ည်က ည်ခိုင် ၉/တသန(နိုင)်၂၅၃၁၂၀ ဦဵလှိုင် သိပ္ဳပ
မင်ဵ ရငေ် ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၁၀ မဏ-၅၁၁ မေထွေ စဒဳဦီဵ ၉/နထ (နိုင)်၂၁၇၆၅၅ ဦဵနိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ဦဵဝင်ဵ နိုင၊်ရာမပည်ဴ

အမှတ(်၃)၊ နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မဏ-၇၆၆ မေအဵမမတန်ိုဵ ေမ ၉/နထ (နိုင)်၁၉၈၉၂၄ ဦဵမမငဴ်္ပွှန့် သိပ္ဳပ
ဘူဵ ုိင်ဵ ေ ျဵရာွ၊ ဘူဵ ုိင်ဵ အပ်ုစု

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၁၂ မဏ-၂၀၆ မစန်ဵ မမတမုိ်ဵ ၉/နထ (နိုင)်၂၂၀၈၆၈ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေအာငပ်န်ဵ  ုန်ဵ ရာွ၊ 

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၁၃ မအဗ-၁၆၁ မဇာဇာမမငဴ် ၉/ငဇန(နိုင)်၁၃၉၅၅၂ ဦဵေ ျာ်တငေ်မာင် သိပ္ဳပ
ပျဉ်ဵ လှေတာရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၁၄ မညဇ-၃၅ မေမဇငမ်ဖိုဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၇၀၄၂ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ထေနာင်ဵ စရုာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၅ မညဂ-၁၃ မခိုငန်ငှ်ဵ မဖူ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၉၂၈၁ ဦဵေေဵေငွေ သိပ္ဳပ
ရာွသာရာွ၊ပုဂမဳမို့

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၆ မ -၁၄၇၆ မဝငဴ်သ ်ထာဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၈၄၆၁ ဦဵဆန်ဵ ထွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ဒါန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၇ မညဂ-၁၀၀ မေအဵမမသူ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၅၆၈၅ ဦဵေ ျာ်ေ ျာ်သင်ဵ သိပ္ဳပ
ယွေန်ဵ တန်ဵ ရပ်၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၈ မ -၁၃၅ မစလုှိုငထ်ွေန်ဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၄၅၄၃၆ ဦဵေသာင်ဵ ေဆွေဦဵ သိပ္ဳပ
 ူရာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၉ မ ရ-၂၀၅ မမဖိုဵသဇငေ်အဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၅၆၈၆ ဦဵတငေ်အဵ သိပ္ဳပ
ေဖျာ ်ဆိပ်ပငရ်ာွ၊

 ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၂၀ မညဇ-၅၃ မေဝမာလွေင် ၉/ညဥန(နိုင)်၂၃၇၀၄၁ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငဇ်င်ဵ အပ်ုစ၊ု ထေနာင်ဵ စရုာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၂၁ မ ရ-၇၉ မခငန်န်ဵ စဳ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၂၀၄၅၇ ဦဵသန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ေချာင်ဵ မခာဵစရုာွ၊ မမငဴ်မမတက် ယေ်ဘာ်ဒါ၊ 

စမဳပရပ်၊ ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၂ မ -၁၅၅၄ မေအဵသန္တာမဖိုဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၆၄၀၁ ဦဵမမငဴ်ေငွေ သိပ္ဳပ
ေဒါင်ဵ လည်ေ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၃ မ ဂ-၁၉၈ မခငခ်ငယ်ု ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၃၆၇၀ ဦဵစိုဵ စိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေတနဆ်ာဘုရာဵလမ်ဵ၊မပညေ်တာ်သာ

ရပ် ွေ ၊် ေ ျာ ပ်န်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၄ မ -၁၈၇၈ မအအိမိငမ်ိဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၆၃၉၉ ဦဵေဇာ်မျ ို ဵဦဵ သိပ္ဳပ
ေဒါင်ဵ လည်ေ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၅ မ -၅၂ မရွှေန်ဵ အခိိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငေ်ဇာ် သိပ္ဳပ
မပည်ေတာ်သာရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၆ မထခ-၁၀၁ မတငမ်ာလင်ဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၄၄၁၅ ဦဵသန့်ဇင် သိပ္ဳပ
ေရွှေစစသ်ည်လမ်ဵ၊ ေ ျာ ်ဖူဵရပ်၊

ေအာငဆ်န်ဵ (၃)၊ မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၂၇ မထဝ-၂၅ မနငှ်ဵ ဇလူှိုင် ၉/မထလ(နိုင)်၃၆၇၄၇၂ ဦဵေ ျာ်စွောဦဵ သိပ္ဳပ
ေရေဝရာွ/အပ်ုစ၊ု ရမှ္မငယတ်ို ်နယ၊် 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၂၈ မထတ-၄၂ မေမမမတဇ်ွေန် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
တ စ(၁)၊  ုန်ဵ သာ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၂၉ ရင -၁၄ မအမိမတမ်မတမ်ဖိုဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၆၁၂၈ ဦဵေမာငက် ူ သိပ္ဳပ
မမင်ဵ ရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၃၀ မလ-၁၂၄၁ မခို်ငဇငသ်န့် ၉/မလန(နိုင)်၁၈၁၈၁၁ ဦဵေစာနိုငေ်ထွေ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၁)ရပ် ွေ ်က ီဵ(၂)၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၃၁ မလပ-၁၆ မမဖူမဖူသွေင် ၉/မလန(နိုင)်၁၇၉၉၇၅ ဦဵလှသိန်ဵ သိပ္ဳပ
ရာွသစရ်ာွ၊ သဲ နအ်ပ်ုစ၊ု 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၃၂ မလပ-၈၄ မနွေယဇ်ငေ်အာင် ၉/မလန(နိုင)်၁၈၂၆၃၅ ဦဵသိန်ဵ တန် သိပ္ဳပ  ဳတွေင်ဵ ရာွ၊ မလှိုငမ်မို့နယ် မလှိုင်

၃၃ မလ-၁၆ မေအဵေအဵခိုင် ၉/မလန(နိုင)်၁၇၉၄၈၀ ဦေေဵဦဵ သိပ္ဳပ
ေဒ္ဒခငေ်ဆွေမမငဴ်၊ မမို့နယေ်ထွေအပ်ုရုဳဵ ၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၃၄ မလတ-၉၅ မေလဵမမတအ်ေိ န္ဒ ၉/မလန(နိုင)်၀၈၃၇၉၃ ဦဵေဇာ်မမငဴ်ေဝ သိပ္ဳပ
ဒဟတ္တန်ဵ အပ်ုစ၊ု ဒဟတ္တန်ဵ (မ)၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၃၅ မလ-၁၂၂၁ မေမသက ေနမုိ်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)၊ ရပ် ွေ ်က ီဵ(၄)မာဃ၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၃၆ မင-၄၈ မေအဵမမတမ်ွေန် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၆၇၁၅ ဦဵမျ ို ဵသန့် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ် ွေ ်၊  ဳစွေယေ် ျာင်ဵ အနီဵ ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၃၇ မင-၁၆၇ မမဖူမဖူသင်ဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၀၃၃၀ ဦဵေမာငေ်မာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
ပညာအလင်ဵ  ုိယပုိ်ငန်ည်ဵမပ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၃၈ မထ-၄၀၃ မအသိွဲ့ေ မွေန် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၁၃၄၁ ဦဵေ ျာ်ေရွှေ သိပ္ဳပ
ပျာဵစွဲေအေနာ ်ရာွ၊ လူဵခင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၃၉ မထတ-၃၇ မချမ်ဵေမမဴေမမဴစိုဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၅၃၃၅ ဦဵတငေ်မာငလ်ွေင် သိပ္ဳပ
ဒိုငေ် ာင်ဵ  ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၄၀ မငရ-၃၈ မမုိဵမုိဵလှိုင် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၈၁၈၁ ဦဵညို သိပ္ဳပ
ေ ျာင်ဵ  ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ ေ ျာင်ဵ  ုန်ဵ  အပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၄၁ မထ-၄၀၂ မသဲမွေနမ်မငဴ် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၆၂၈ ဦဵရေဲအာင် သိပ္ဳပ
ဆည်က ီဵေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၂ မစရ-၁ မခငစ်န္ီဒေ ျာ် ၉/သစန(နိုင)်၂၁၃၆၆၄ ဦဵေအဵေ ျာ် သိပ္ဳပ
နတအ်င်ဵ ရပ်၊ ေညာငရ်မ်ဵမမို့၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၃ မစဇ-၃၃ မစစုန္ဒာမမငဴ် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၇၉၈၆ ဦဵေအာငေ် ျာ်မုိဵ သိပ္ဳပ
သာဂရေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၄ မစဇ-၂၅ မထ ်ထ ်မုိဵဦဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၈၀၆၀ ဦဵေမာငခ်င် သိပ္ဳပ
သာဂရေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၅ မထတ-၁၁၃ မသန့်ဇငမ်ွေန် ၉/သစန(နိုင)်၁၉၉၅၇၅ ဦဵခငေ်မာငေ်ေဵ သိပ္ဳပ
ေညာငအ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ု  မ္ဘာဵမမငဴ်ဴ်ေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၆ မစ-၁၂၇ မအသိ္န္ဇာမွေန် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၆၅၈ ဦဵမမငဴ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)၊ သီရမိဂေလာရပ် ွေ ်၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၄၇ နပမ-၁၄၆ မသင်ဵ ရတထီွေန်ဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၅၆၅၉ ဦဵဗုိလ်ရဲ သိပ္ဳပ
ရာွတန်ဵ ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၄၈ မရ-၂၆၉ မမုိဵသန္တာထ ် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၀၂၁၉ ဦဵေ ျာ်စွောမမငဴ် သိပ္ဳပ
အင်ဵ  ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊

 ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၄၉ မပ-၁၆ မပုိပုိချ ို ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၂၄၈၁ ဦဵေဇာ်ရငှ်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေမပည်ရနန်ိုငရ်ပ်၊ ေဒါနမမိုငလ်မ်ဵ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၀ မပ-၄၂၈ မအသူိသူစဳ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၇၇၆၁ ဦဵမမငဴ်စနိ် သိပ္ဳပ
ေ ျာင်ဵ ရာွအပ်ုစ၊ု ဒဟတတ်န်ဵ ရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



သိပ္ဳပ (မ) (၅၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၅၁ မပ-၁၅၈ မသိမ်ဴသိမ်ဴဝင်ဵ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၂၃၉၈ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၇၁)၊ ေ ျာင်ဵ လမ်ဵ၊ ေရွှေမပည်ရန ်

ေအာငရ်ပ် ွေ ်၊ ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၂ မပ-၇ မသွေန်ဵ ဝတေီ ျာ် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၆၅၀၁၃ ဦဵမုိဵေ ျာ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂)၊ မမင်ဵ ဘ ်ေတာငပုိ်င်ဵ ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၃ နပမ-၂၁၉ မလင်ဵ လ ်ယမဳု ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၉၄၁၁ ဦဵဖုိဵေထာင် သိပ္ဳပ
ေရွှေေညာငဖူ်ဵရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၄ မထခ-၁၂၄ မေအဵသန္တာ ုိ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၆၄၇၇ ဦဵချစ ုိ် သိပ္ဳပ
 နတ်အဲပ်ုစ/ုေ ျဵရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၅ မပ-၅၅၀ မယမင်ဵ ပွေငဴ်မဖူ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၆၅၆၈၃ ဦဵမမငဴ်ေ ျာ် သိပ္ဳပ
ေရွှေမပည်ရနန်ိုငရ်ပ် ွေ ်၊ပိေတာ ်မမိုငလ်မ်ဵ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၅၆ မပ-၁၃၂ မနငှ်ဵ စ ်လင်ဵ လ ် ၁၃/တတန(နိုင)်၀၀၇၉၄၄ ဦဵေအာငထ်ွေန်ဵ လင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေမပည်ရနေ်အာငရ်ပ် ွေ ်၊ ေ ျာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မခဆ-၂၂၆ ေမာငလ်ှိုငမ်ျ ို ဵထ ် ၉/မခန(နိုင)်၃၀၅၅၇၅ ဦဵစစလ်ှိုင် ဝိပ္ဳပ
နပ်ှချ ို ေတာရာွ၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၂ မခဆ-၂၆၅ ေမာငစ်န်ဵ လွေင် ၉/မခန(နိုင)်၃၀၅၅၇၆ ဦဵေ ျာ်ရင် ဝိပ္ဳပ
နပ်ှချ ို ေတာရာွ၊

 မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၃ မခဆ-၆၃၂ ေမာငေ်အာငေ်အာငဦ်ဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၈၄၂၄၈ ဦဵေတာညို ဝိပ္ဳပ
နပ်ှချ ို ေတာရာွ၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၄ မခ-၂၀၄၀ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳမဖိုဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၉၆၈၄၁ ဦဵတငထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ေတာက ီဵရာွ၊

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၅ နတည-၁၅၆ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ ထ ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေမာင် ဝိပ္ဳပ
တငဳါ ျင်ဵ ရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၆ မသ -၁၈၁ ေမာငခ်ျစမ်င်ဵ သူ ၉/တသန(နိုင)်၂၄၂၆၆၆ ဦဵမျ ို ဵမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေ ျာဇရီာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၇ မခ-၂၀၀၇ ေမာငေ်အာငမ်င်ဵ ပုိင် ၉/တသန(နိုင)်၂၃၂၇၄၂ ဦဵစိုဵ ပုိင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၃)၊ သစလ်ွေငဟိ်န်ဵ ေဘာ်ဒါ၊ 

 ဳသဳုဵဆငဴ်ရာွ၊ ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၈ မညဂ-၄၆၁ ေမာငထ် ်ေဝလင်ဵ ၉'/ညဥန(နိုင)်၂၃၆၀၃၇ ဦဵေအာငသ်ွေင် ဝိပ္ဳပ
 နေ်ပါ ်အေရှ့ ရာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၉ မ -၄၄၇၈ ေမာငေ်ဝယမဳဖိုဵ ၉/ငသရ(နိုင)်၀၁၇၅၈၄ ဦဵသာေဆာင် ဝိပ္ဳပ
ေဒ္ဒခငမ်မတက် ူ၊ ထ-၂၊ ရာွပုလဲရာွ၊ 

ငါသေရာ ်မမို့၊ ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၀ မညဂ-၁၁၄၂ ေမာငဝ်င်ဵ ခန့်မင်ဵ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၄၅၃၀၁ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
က အိုရာွ၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မ ဥ-၁၆၂ ေမာငလ်ှိုငမ်င်ဵ သူ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၂၄၅၀၃ ဦဵရမဲမငဴ် ဝိပ္ဳပ
သစတ်နိ်ဵ ရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၂ မ ဥ-၁၅၉ ေမာငန်န်ဵ ဝင်ဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၆၈၇၁ ဦဵဝင်ဵ ေေဵ ဝိပ္ဳပ
သေမပ ုိင်ဵ ရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၃ မ -၃၁၁၉ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထ ် ၉/ ပတ(နိုင)်၃၁၁၉၀၈ ဦဵသိန်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
အငေ်တာေ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၄ မထ -၆၄၁ ေမာငဟိ်န်ဵ မာနရ်ဲ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵက ည်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဝါဵရုဳအပ်ုစ၊ု အိုငက် ီဵလည်ေ ျဵရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၅ မလတ-၅၀၀ ေမာငသ်န့်ဇင် ၉/မထလ(နိုင)်၃၇၀၁၀၈ ဦဵေအာငမ်ငမ်ိဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳအိုငေ် ျဵရာွ၊

 မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၆ မထခ-၆၅၁ ေမာငေ်နဝင်ဵ ထွေန်ဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၈၉၉၇ ဦဵသဳေချာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပျာ်ဘွေယရ်ာွ၊ အိုငက် ီဵလည်အပ်ုစ၊ု 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၇ မလတ-၇၈၄ ေမာငေ်နရလဲင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳအိုငေ် ျဵရာွ၊

 မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၈ မထ-၁၆၅၄ ေမာငမ်ငမ်ိဵချမ်ဵေမာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငေ်ဇယျာ၊နယေ်မမ(၂)၊ 

ထန်ဵ ေလဵ ုန်ဵ လမ်ဵ၊ မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၉ မလတ-၅၀၆ ေမာငသ်န်ဵ ေ ျာ်တိုဵ ၉/မလန(နိုင)်၁၈၅၉၉၈ ဦဵမမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ဆည် ွဲေရာွ၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၂၀ မလတ-၈၂၆ ေမာငေ်အာငေ် ျာ်ေ ျာ် ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၉၃၇၇ ဦဵမမငဴ်လွေင် ဝိပ္ဳပ
ဦဵရေဲ ျာ်သူ၊ ေအာငခ်ွေငရ်န ုိ်ယပုိ်င ်

အထ ်တန်ဵ ေ ျာင်ဵ ၊ မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၂၁ မငဆ-၂၅၀ ေမာငေ်နဇငေ်အာင် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၀၆၂၆ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ေညာငဒ်ိုေ ျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၂ မငသ-၄၄၅ ေမာငေ် ျာ်ေ ျာ်သန်ဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၅၃၇၅ ဦဵဝင်ဵ ္ပွေန့် ဝိပ္ဳပ
ဒိုင်ဵ ေ ာင်ဵ  ုန်ဵ အပ်ုစ ုေညာငပ်ငလှ်ရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၃ မငရ-၂၀၃ ေမာငေ်အာငသူ်ရေ ျာ် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၈၁၆၂ ဦဵမမငဴ်ေအဵ ဝိပ္ဳပ
မပည်ေတာ်သာရာွ၊ ေအာငခ်ျမ်ဵသာအပ်ုစ၊ု 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၄ မစ-၁၄၈၈ ေမာငအ်ာ ာမုိဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၀၂၄၇ ဦဵေမာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
 နမ်ဖူေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၅ မစ-၁၇၀၅ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၉/သစန(နိုင)်၂၂၂၁၁၇ ဦဵတင္်ပွေန့် ဝိပ္ဳပ
ဝါဵရ ်ွေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၆ မထတ-၄၁၄ ေမာငဖု်န်ဵ နိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵအုဳဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ေညာငအ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ု  မ္ဘာဵမမငဴ်ရာွ

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၇ မရ-၁၈၈၉ ေမာငေ် ာင်ဵ ခန့်ေနာင် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၅၀၄ ဦဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဟနိ်ဵ  ိုယပုိ်ငအ်ထ တ်န်ဵ ေ ျာင်ဵ ၊ပျာဵစရီာွ၊ 

သီလဝ(၃)ရပ် ွေ ၊် ရမည်ဵ သင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၈ မရဒ-၁၇၉ ေမာငေ်ဇာ်မဖိုဵဦဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၀၉၀၈ ဦဵမုိဵေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဒါဵသာစည်အပ်ုစ၊ု ေပေတာ ုန်ဵ ရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၉ မရ-၁၇၁၃ ေမာငေ်အာင ုိ်ဦဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၄၆၃ ဦဵေမာငေ်ေဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွတန်ဵ ၊ လယသ်ာအပ်ုစ၊ု ရာွမေ ျဵရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၃၀ မပဖ-၂၆၀ ေမာငေ် ျာ်ဇငဟိ်န်ဵ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၁၄၁၅ ဦဵ္ပွေန့်တင် ဝိပ္ဳပ
မဲ ုန်ဵ ရာွ၊ သိမ် ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၃၁ မပ-၁၂၄၀ ေမာငေ် ျာ်ရှိန်ဵ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၇၂၈၀၇ ဦဵစနိပ်ွေ ဝိပ္ဳပ
ဥသျှေစေ်မမာငေ် ျဵရာွ၊ စန်ဵ ေတာအပ်ုစ၊ု 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၃၂ မပ -၁၃၁ ေမာငထ် ်မမတန်ိုင် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၆၇၁၈ ဦဵတိုဵ ဝိပ္ဳပ
တွေင်ဵ ရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၃၃ မပ-၂၆၂၈ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေဝ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၅၈၄၈ ဦဵေ ျာ်ေဝ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစေ် ျဵရာွ၊ ေဖာင်ဵ ေတာအပ်ုစ၊ု 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မသမ-၆၄၉ မမဖိုဵမဖိုဵေသာ် ၉/မခန(နိုင)်၂၉၈၉၆၈ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၄၇၄)၊ E-2g၊ GTCလမ်ဵ(၂၀)၊ 

တိုဵ ချဲ့ မမို့သစ၊် မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၂ မခ-၁၁၅၉ မအမ်ဴိမှူဵသဇင် ၉/မခန(နိုင)်၃၀၇၇၅၉ ဦဵေအာင ုိ် ုိဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉) ၊ စ ်မှုဇုဳ၊ ခွောညိုလမ်ဵ၊

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၃ မခ-၁၂၃၄ မသီရမိဖိုဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၉၃၀၇၅ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၂၇၄)၊ အမှတ(်၁၀)ရပ် ွေ ်၊ 

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၄ မလ-၁၆၈၅ မမမစန္ဒာ ၉/တသန(နိုင)်၂၆၄၉၄၆ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရဝါဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၅ မသတ-၄၁၀ မနငှ်ဵ ရည်ေအဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၄၄၁၅၂ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
 နမ်မဲရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၆ မသသ-၂၀၇ မက ည်နွဲ့ေ နွဲ့ေ ဦဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၅၄၅၀၈ ဦဵဆန်ဵ ထွေန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေအဵချမ်ဵသာေ ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၇ မသ-၈၄၃ မေဟမာနထ်ွေန်ဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၈၆၂၀ ဦဵေအဵထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
နန်ဵ မမငဴ်ရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၈ မည-၇၄၀ မေအဵချမ်ဵမပည်ဴ ၉/ညဥန(နိုင)်၂၅၉၆၉၇ ဦဵစနိထ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
 ုလာဵတေဲ ျဵရာွ၊ ငါသေရာ ်မမို့၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၉ မညဥ-၇၉၇ မဖူဵေဝလှိုင် ၉/ငသရ(နိုင)်၀၁၆၉၁၁ ဦဵေအာငေ် ျာ်မျ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငသ်ာဵေမွေ ရာွ၊ ငါ္ဓသေရာ ်မမို့၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

၁၀ မထ-၂၁၁၅ မစေုဝနငှ်ဵ ၉/ငသရ(နိုင)်၀၂၀၄၁၅ ဦဵ္ပွေန့်ေဆွေ ဝိပ္ဳပ
 ုလာဵတေဲ ျဵရာွ၊ ငါသေရာ ်မမို့၊ 

ေညာငဦ်ဵမမို့နယ်
ေညာငဦ်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မလတ-၅၆၀ မယဉမ်ာေအဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၇၁၀၈ ဦဵမမငဴ်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
 မ္ဘာဵတေဲ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ပ်န်ဵ ေတာင်ဵ

၁၂ မ -၃၉၃၆ မခငမ်ာလာေအာင် ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၅၆၄၅ ဦဵခငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပန ်ျင်ဵ ေ ျဵရာွ၊

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ပ်န်ဵ ေတာင်ဵ

၁၃ မ -၄၃၈၈ မလှလှပုိ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစနိလှ်မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
 ုိင်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ပ်န်ဵ ေတာင်ဵ

၁၄ မ ရ-၇၂၄ မသန္တာဦဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၁၀၆၆၅ ဦဵက ည်လွေင် ဝိပ္ဳပ
ရာွသစရ်ာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ပ်န်ဵ ေတာင်ဵ

၁၅ မထ-၂၃၁၉ မေအဵက ယစ်ငေ်သာ် ၉/မထလ(နိုင)်၃၆၁၀၅၀ ဦဵေဇာ်လွေငေ်ထွေ ဝိပ္ဳပ
ရနမ်ျ ို ဵေအာငန်ယေ်မမ(၁)၊ 

ေအာငစ်ပယရ်ပ် ွေ ်၊ မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၆ မထတ-၇၈၈ မမမတမ်မတသ်ွေယ် ၉/မထလ(နိုင)်၃၇၀၄၅၀ ဦဵသန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၇ မထ -၅၈၄ မစမုမတန်ိုဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၉၁၉၄၄ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
အိုငက် ီဵလည်ဝါဵရုဳအပ်ုစ၊ု 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၈ မထခ-၇၁၀ မခငမ်ပည်ဴမပည်ဴမဖိုဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၈၄၉၄ ဦဵတငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဦဵထွေန်ဵ မမငဴ်ေဆွေ၊ ထွေန်ဵ သစစ်ေဘာ်ဒါ 

ေအာငဆ်န်ဵ မမို့သသစ(်၁)၊ မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၉ မလ-၁၉၇၇ မမမရတနာသန်ဵ ၉/မလန(နိုင)်၁၈၁၂၅၅ ဦဵသိန်ဵ လွေင် ဝိပ္ဳပ
သဳုဵေတာငေ် ျဵရာွ၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၂၀ မလ-၁၈၂၂ မေအဵမမတမ်ွေန် ၉/တသန(နိုင)်၂၅၉၂၉၇ ဦဵထွေန်ဵ ထွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
သဲမဖူရာွ၊ ေမှာ်ဘီ၊ 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၂၁ မထတ-၇၇၉ မထ ်ထ ်ေဝ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၉၃၇၉ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
နတ ်န(်န)ရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၂ မင-၃၇၁ မစလုှိုငန်ငှ်ဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၉၉၉၀ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
တမာ နအ်ပ်ုစ၊ု မင်ဵ  ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၃ မငဆ-၁၂၈ မဇွေနဇ်ွေနေ်ဇာ် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၀၇၉၇၁ ဦဵစိုဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေမမာ ်ဆည်ရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၄ မငသ-၇၈၃ မနငှ်ဵ ရတနာမုိဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၂၆၁၅၆ ဦဵသိန်ဵ ထွေန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
စမဳုေ ျဵရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၂၅ မစယ-၁၇၆ မယဇုနေမာ်ဝင်ဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၁၇၅၈၁ ဦဵရလဲွေင် ဝိပ္ဳပ
 ု ္ိုက ေပါ ်ေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၆ မပ -၁၇၀ မခငမ်မတလ်ှိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်လဵ ဝိပ္ဳပ
မဳုပငဆဳု်ေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၇ မနသ-၅၇၇၂ မဇငမ်ာလှိုင် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၁၆၅၉ ဦဵေနွေဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငပူ်စာေ ျဵရာွ၊  ု ္ိုက  နအ်ပ်ုစ၊ု 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၈ မစ-၁၆၃၆ မခိုငမ်ငမ်ိဵသူ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၃၁၇ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)မင်ဵ ရနန်ိုငရ်ပ် ွေ ်၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၉ မရ-၂၀၅၈ မစန္ဒာဦဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၆၀၅၄ ဦဵလွေငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
ေ ျာ ်ဖူဵရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၃၀ မရ-၁၈၉၉ မစပုိုပုိ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၀၃၁၉၂ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆည်တိုေ ျဵရာွ၊ ထီဵလှိုငအ်ပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၃၁ မထခ-၁၀၄၅ မအမိဖူေဇာ် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၃၇၃ ဦဵေနေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ရာွမရာွ၊ လယသ်ာအပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၃၂ မထတ-၆၁၄ မအအိထိ ် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၃၅၆၈၂ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွတန်ဵ ၊ လယသ်ာအပ်ုစ၊ု ေခွေ ေလဵ ုန်ဵ ရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၃၃ မပ-၁၀၅၅ မအအိေိထွေ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၇၆၂၇ ဦဵတငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
သိမ် ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၃၄ မပဖ-၂၀၈ မေနမခည်လှိုင် ၉/ပဘန(နိုင)်၂၅၆၇၇၆ ဦဵမင်ဵ ေမာ် ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ ေလျှော်မဖူ ုန်ဵ ရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၃၅ မထအ-၂၄၄ မမမငဴ်မမငဴ်စန်ဵ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၉၀၉၈၈ ဦဵဆန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေတာငလ်ည်အပ်ုစ၊ု ေတာငေ်ချာင်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မသ-၂၁၉၄ ေမာငခ်ျစ ုိ်ဦဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၃၇၂၃ ဦဵတငေ်မာငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နတေ်စာငဴ်ေ ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၂ မသသ-၁၁၈၂ ေမာငသိ်န်ဵ ေဇာ် ၉/တသန(နိုင)်၂၃၉၉၂၆ ဦဵေ ျာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
က ည် ုန်ဵ ရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၃ မဏန-၉၅၉ ေမာငမ်ဖိုဵသီဟထ ် ၉/နထ (နိုင)်၂၁၃၈၅၀ ဦဵေစာလွေင် ဝိဇ္ဇာ
ဆူဵမဖူ နရ်ာွ၊ ဇီဵ  နအ်ပ်ုစ၊ု 

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၄ မအ-၂၃၀၄ ေမာငခ်ျစန်ငှ်ဵ  ုိ ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၇၆၉၅ ဦဵေ ျာ်စိုဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အတီဵ စရုပ်၊ ဝါရုဳေချာင်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၅ မ ဥ-၉၂၂ ေမာငလ်င်ဵ ထုိ ်ဦဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၁၁၁၄၄ ဦဵမမငဴ်ေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရငေဳ ျဵရာွ

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၆ မ ဥ-၈၃၉ ေမာငမ်ငမ်ိဵချမ်ဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၃၀၂၆၅၂ ဦဵေစာဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မမငသ်ာေ ျဵရာွ၊

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၇ မထခ-၁၈၂၀ ေမာငစ်ိုဵ ေအာင် ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၆၀၉၅ ဦဵသိန်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
သီတ ္ကနရ်ာွ  န္ီနအပ်ုစ၊ု 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၈ မလ -၁၂၇၀ ေမာငေ်အာငေ် ျာ်ဆန်ဵ ၉/မလန(နိုင)်၁၇၈၃၀၂ ဦဵသိန်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေမမာ ်လည်အပ်ုစ၊ု လိမ္မာ နရ်ာွ၊ 

မလှိုငမမို့နယ်
မလှိုင်

၉ မငဆ-၁၁၁၈ ေမာငေ် ျာ်ဇငဦ်ဵ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၁၂၉၈ ဦဵထွေန်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပျာဵစွဲေရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၁၀ မငဆ-၁၀၇၄ ေမာငလ်င်ဵ လင်ဵ ထ ် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၁၃၀၂ ဦဵသိန်ဵ ေအဵ ဝိဇ္ဇာ
ပျာဵစွဲေရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မငသ-၁၆၄၇ ေမာငေ်ဇာ်ေဇာ်ေအာင် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၀၀၉၃ ဦဵေမာငရ်ီ ဝိဇ္ဇာ
ဝမ်ဵစတာဵသူေေဵ ုန်ဵ ၊ အမှတ(်၃)၊ 

ဇွဲေသီဵအပ်ုစ၊ု ဆဳု ုန်ဵ ရာွ၊ ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၁၂ မငသ-၁၇၀၁ ေမာငေ်အာငမ်ျ ို ဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၀၆၃၁ ဦဵမမငဴ်နိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အလယ ်နေ် ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၁၃ မစရ-၁၀၁၄ ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်မဖိုဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၂၂၄၁၃ ဦဵ္ပွေန့်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဦဵေဇာ်လွေငမုိ်ဵ၊မမဖူ ုနစ်ုဳဆုိင၊် အမှတ(်၃)၊ 

ရမ်ှဵပွဲေရပ်၊ အင်ဵ ရာွ၊ သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၁၄ မရရ-၁၅၆၅ ေမာငရ်ထဲ ်ေအာင် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၂၅၉၉၀ ဦဵထွေန်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အေနာ ်ေဂွေ  ုန်ဵ ရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၁၅ မရရ-၁၄၉၈ ေမာငန်ိုင်ဵ နိုင်ဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၅၅၁ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေဈဵ ွေ ်သစရ်ာွ၊ သဲ ုန်ဵ အပ်ုစ ု

(ရာွတန်ဵ )၊ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၁၆ မရ-၂၉၅၁ ေမာငသ်န့်ဇင် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၅၁၂၈၇ ဦဵက ည်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
မဂလီ ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၁၇ မပရ-၁၁၇၇ ေမာငသိ်န်ဵ စဳ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
မ ျ ီဵ  ုန်ဵ အပ်ုစ၊ုမ ျ ီဵ  ုန်ဵ ေ ျဵရာွ

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်



ဝိဇ္ဇာ (မ)  (၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မခန-၇၉၀ မသိန်ဵ သိန်ဵ ေအဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၉၆၉၂၄ ဦဵေသာင်ဵ ထွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ု ္ဲကရာွ၊

 မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၂ မဏန-၁၁၉၈ မနငှ်ဵ သီရဇိလုိူငမ်ဖိုဵ ၉/မခန(နိုင)်၂၉၉၄၁၈ ဦဵက ည်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မမို့က ီဵ ုန်ဵ ေ ျဵရာွ

မမင်ဵ ခခမဳမို့နယ်
မမင်ဵ ခခဳ

၃ မသ-၂၁၄၆ မစိုဵ စန္ဒာလင်ဵ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၈၇၆၉ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆည် ုန်ဵ (တ)ေ ျဵရာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၄ မသဆ-၁၀၄၄ မရတနာခိုင် ၉/တသန(နိုင)်၂၄၃၆၂၈ ဦဵေအာငေ် ျာ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆီမီဵ နရ်ာွ၊ 

ေတာငသ်ာမမို့နယ်
ေတာငသ်ာ

၅ မဏန-၁၂၀၇ မပန်ဵ စနိေ်မွှ ၉/နထ (နိုင)်၂၁၃၇၈၁ ဦဵေရွှေက ာ ဝိဇ္ဇာ
သရ ် နရ်ာွ၊ 

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၆ မဏ-၂၇၂၅ မသ္န္ဇာလင်ဵ ၉/နထ (နိုင)်၂၁၉၆၈၀ ဦဵစိုဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ဘုရာဵက ီဵေ ျဵရာွ၊ 

နွောဵထုိဵက ီဵမမို့နယ်
နွောဵထုိဵက ီဵ

၇ မေ-၁၆၂၂ မစွေမ်ဵရည်ထ ် ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၀၀၁၈ ဦဵခပုဳဵ  ုိ ဝိဇ္ဇာ
မခေသေဴလ ်အပ်ုစ၊ု ေရွှေတွေင်ဵ  ုန်ဵ ရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၈ မေ-၁၆၃၀ မခငစ်ိုဵ ေဝ ၉/ငဇန(နိုင)်၁၃၉၉၉၈ ဦဵေအာငပုိ်င် ဝိဇ္ဇာ
မခေသေဴလ ်အပ်ုစ၊ု ေရွှေတွေင်ဵ  ုန်ဵ ရာွ၊ 

ငါန်ဵ ဇွေနမ်မို့နယ်
ငါန်ဵ ဇွေန်

၉ မ ဥ-၉၁၇ မခငသီ်တာဝင်ဵ ၁၃/တ န(နိုင)်၃၂၉၂၀၃ ဦဵက ည်လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငဦ်ဵရာွ၊ ေတာငဦ်ဵအပ်ုစ၊ု 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၀ မ ရ-၁၄၂၅ မမမတသ်္န္ဇာ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ် ျာ်သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သာယာေအဵရပ် ွေ ်၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ



ဝိဇ္ဇာ (မ)  (၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၁၁ မ ဥ-၈၅၄ မေဝေဝသင်ဵ ၉/ ပတ(နိုင)်၂၈၂၇၇၆ ဦဵေမာငထိ်န် ဝိဇ္ဇာ
မမငသ်ာေ ျဵရာွ၊ 

ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ေ ျာ ်ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၂ မထ -၁၆၁၈ မစန္ဒာေအဵ ၁၄/ ပန(နိုင)်၂၇၂၀၃၀ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုရငဴ်ေနာငလ်မ်ဵ၊ဝါသုတိုဵ ချဲ့ ရပ် ွေ ်၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၃ မထခ-၁၈၁၅ မစန်ဵ စန်ဵ ေဝ ၉/မထလ(နိုင)်၃၆၈၇၁၆ ဦဵေစာနန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ုန်ဵ သာရာွ၊ 

မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၄ မထခ-၁၈၁၆ မတငန်ွေယေ်အဵ ၉/မထလ(နိုင)်၃၅၆၄၀၃ ဦဵသ ်ခိုငထ်ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာင ု်န်ဵ ေ ျဵရာွ၊

 မိတ္ီထလာမမို့နယ်
မိတ္ီထလာ

၁၅ မလ -၁၂၈၉ မမုိဵသန္တာေအာင် ၉/မလန(နိုင)်၁၇၈၃၁၀ ဦဵေ ျာ်မုိဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေမမာ ်လည်ေ ျဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

မလှိုငမ်မို့နယ်
မလှိုင်

၁၆ မငဆ-၁၀၃၀ မသုနန္ဒာမမတ် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၅၂၅၂၁ ဦဵမမသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆပ်ခင်ဵ ရာွ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၁၇ မင-၁၃၀၄ မသူဇာေဆွေ ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၂၂၆၆ ဦဵဖုိဵေထာင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ၃်)၊ ဗဟုိရပ်- ုမုမဒာေဘာ်ဒါ၊ 

ဝမ်ဵတွေင်ဵ မမို့နယ်
ဝမ်ဵတွေင်ဵ

၁၈ မစရ-၁၀၅၀ မရတနာဝင်ဵ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၁၄၆ ဦဵမှူဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆငဝ်ငေ် ျဵရာွ၊

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၁၉ မထတ-၂၀၉၄ မေချာစလုှိုင် ၉/သစန(နိုင)်၂၂၄၁၀၆ ဦဵတငေ်မွှ ဝိဇ္ဇာ
သေမပဝေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်

၂၀ မထတ-၂၀၅၅ မေအဵေအဵမွေန် ၉/သစန(နိုင)်၁၉၈၁၉၈ ဦဵထွေန်ဵ ေဝ ဝိဇ္ဇာ
ဘူဵရုဳေ ျဵရာွ၊ 

သာစည်မမို့နယ်
သာစည်



ဝိဇ္ဇာ (မ)  (၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ်- မိတ္ီထလာ

၂၁ မရရ-၁၂၃၀ မခိုငဇ်ငစ်ိုဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၂၄၆၀၈ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဘုမ္မေ ျဵရာွ၊  တငအ်ပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၂ မရရ-၁၅၁၇ မေအဵမမမမမုိဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၆၁၆ ဦဵေမာငတ်ငေ်ဆွေ ဝိဇ္ဇာ
ရာွတန်ဵ လယသ်ာအပ်ုစ၊ု ေခွေ ေလဵ 

 ုန်ဵ ေ ျဵရာွ၊ ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၃ မရရ-၁၂၇၆ မဧပရယမုိ်ဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၄၁၄၃၉ ဦဵဆန်ဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
စမ်ိဵလဴဲမမိုငေ် ျဵရာွ၊ လွှစငအ်ပ်ုစ၊ု

 ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၄ မရရ-၁၅၀၉ မခိုငေ်ရွှေစငမ်ဖိုဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၂၅၈၇၀ ဦဵစိုဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
လယသ်ာအပ်ုစ၊ု ရာွမေ ျဵရာွ၊ 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၅ မရရ-၁၂၃၂ မစန္ီဒစိုဵ ၉/ရမသ(နိုင)်၂၀၁၃၈၈ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေညာငေ်လဵပငရ်ာွ၊ ထီဵလှိုငအ်ပ်ုစ၊ု 

ရမည်ဵသင်ဵ မမို့နယ်
ရမည်ဵသင်ဵ

၂၆ မပရ-၁၁၄၀ မခငန်ငှ်ဵ ေဝ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၇၄၄၂၃ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ တည်ဵ ုန်ဵ ရာွ၊ မဲဒီဵ အပ်ုစ၊ု 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၂၇ မပရ-၁၁၉၁ မနငှ်ဵ သဇငလ်ှိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
 ျရီာွအပ်ုစ၊ု ေချာင်ဵ နာဵေ ျဵရာွ၊ 

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်

၂၈ မပဖ-၁၂၇၂ မခိုငဝ်င်ဵ သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ဥစ္စာနွေယအ်ပ်ုစ၊ု က  ်တေဲလဵေ ျဵရာွ၊

ေပျာ်ဘွေယမ်မို့နယ်
ေပျာ်ဘွေယ်


