
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကက-၉ ေမာငထ်က်ေဝေောင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၀၀၅၈ ဦဵေောငကုိ်ကုိမမတ် သိပ္ဳပ
ခလုတပုိ်င်ဵ ၊ ကျ ို က်ပိေကျရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ဆဥသ-၄၉ ေမာငထ်က်ေဝလင်ဵ ေောင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၇၉၄၃၆ ဦဵေမာငေ်မာငခ် သိပ္ဳပ
၁၃/၇သုဝဏ္ဏလုိင်ဵ ၊ နဝရတ၊် 

သိမ်ဇရပ်မမို့၊ ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညကက-၁၀ ေမာငသီ်ဟေောင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၆၃၅၇၃ ဦဵမမငဴ်ေောင် သိပ္ဳပ
ေဘုိင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၄ ညကဟ-၁၄၈ ေမာငမ်င်ဵ ေသာ်ေောင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၆၆၆၈၈ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
ေောငမ်ဂေလာရပ်ကွက်၊ သိမ်

ဇရပ်မမို့၊ ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၅ ညဘ-၁၆ ေစာေကျာ်စိုဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၆၆၇၃၇ ဦဵစတဳင် သိပ္ဳပ
ကွင်ဵ ကေလဵေကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညဘသ-၂ ေမာငဖုိ်ဵသ္ကေန် ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၅၇၆၁ ဦဵသိန်ဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၆)ေရွှေလဝင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ဇတုသု်တစ်မဳပေကျဵရာွ၊ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၇ ညသမ-၁၉ ေမာငေ်ဝမင်ဵ ထက် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၈၉၉၇ ဦဵေောငမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မရမ်ဵကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ဂျ ို ဵမဖူ

ကုန်ဵ ပုိင်ဵ ၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၈ ညသန-၃၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ သက်လွင် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၉၈၃၃၂ ဦဵသန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၀၆)၊ ေနာငကု်လာဵေလယ ်

ရာွေမမာက်ပုိင်ဵ ၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၉ ညသမ-၄၃ ေမာငရ်ှိန်ဵ သီဟဦဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၃၇၇၈ ဦဵဝါဆုိဦဵ သိပ္ဳပ
မရမ်ဵကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ရာွ္ကီဵပုိင်ဵ ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၀ ညသသ-၂၅ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၈၇၈၃ ဦဵမမထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ဝင်ဵ ပေကျဵရာွ၊ ေရတငွ်ဵ မဖူသုဝဏ္ဏမမို့၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညပန-၁၁ ေမာငညီ်ညီ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵနိုငလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ကျခတင် ူ

ေကျဵရာွေပ်ုစ၊ု ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၂ ညပန-၆၆ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ ေောင် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၂၃၅၉ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ဘန့်ေဘွဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ လမ်ဵမတန်ဵ ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၃ ညပဗ-၈ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေဇာ် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၇၇၅၂ ဦဵသူရ သိပ္ဳပ
ေမက(၁)ေကျာင်ဵ လမ်ဵ၊ ရင်ဵ မငမ်ိ

ေတာငေ်ကျဵရာွ၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၄ ညလ-၂ ေမာငေ်နထူဵခန့် ၁၀/ကထန(နိုင)်၂၀၅၂၆၃ ဦဵေဇယျ သိပ္ဳပ
မီဵရထာဵရဝဲင်ဵ ၊ ေမမနကုီန်ဵ ၊

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၅ ညလက-၆၃၁ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ လတ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငမ်ျ ို ဵနိုင် သိပ္ဳပ
၆ မုိင၊် ကျ ို က်မေရာ(ကုိစကဲဳ)၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၆ ညလက-၁၀၉ ေမာငဝ်င်ဵ ဝင်ဵ ထက် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၅၂၇၅၆ ဦဵဝင်ဵ တင် သိပ္ဳပ
၁၈၊ သုခဝတ(ီ၄)လမ်ဵ၊ ေရွှေမမိုငသီ်ရ ိ

ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၇ ညလက-၁၀၆ ေမာငခ်န့်ေသာ်ဇင် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၉၃၆၉၃ ဦဵသန်ဵ ထုိက် သိပ္ဳပ
၂၂၈၉ေဇယျာ(၃)၊ (၃)လမ်ဵ ေညာငပ်င ်

ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၈ ညလက-၁၃၀ ေမာငေ်နရလဲင်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၅၂၇၅၄ ဦဵတငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
၂၇၈-ပတ္တမမာဵလမ်ဵ၊ ေဇယျာ ချမ်ဵေမမဴရပ်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၉ ညခမ-၁၁ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ဦဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၂၃၃၅ ဦဵလှတင် သိပ္ဳပ
No.(၃၉၃)၊ ရပ်ကွက်(၉)၊ ေဒါင်ဵ ရပ် 

ေေနာက်ရာွ၊ ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၀ ညခဂ-၄၅ ေမာငသီ်ဟရှိန်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၈၂၁၇ ဦဵေကျာ်ရင် သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁၀)၊ နှီဵ မုတေ်ကျဵရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၂၁ ညမဒ-၁၀ ေမာငမ်ျ ို ဵေဇာ်ထူဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၆၇၁၁၉ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကဒါေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၂ ညဒ-၃၅၇ ေမာငထွ်န်ဵ နိုငလ်င်ဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၇၄၆၉ ဦဵလှေဆာင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁/၁၇၄)၊ မမဆည်ဵဆာလမ်ဵ၊ 

တခဳနွတ်ိုငေ်ကျဵရာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၃ ညဒ-၂၁၄ ေမာငလ်ေရာငလ်င်ဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၀၆၉၃ ဦဵတငထွ်န်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၉၁)ဂန္ဓမာလမ်ဵ၊ မုဒုဳ္ ကီဵရပ်၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၄ ညဒ-၅၁၇ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၂၃၆၀ ဦဵတငေ်ငွ သိပ္ဳပ ေကာဴပရေဳကျဵရာွေလယပုိ်င်ဵ ၊ မုဒုဳမမို့နယ် မုဒုဳ

၂၅ ညဖင-၁၇ ေမာငေ်ကျာ်စိုဵ လင်ဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၃၃၃၉ ဦဵချစကုိ်ကုိ သိပ္ဳပ
ကဒါတေ်ထာက်ေကျဵရာွ၊ ဆငေ်တာငေ်ပ်ုစ၊ု

 သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၂၆ ညဖ-၇၇ ေမာငသ်က်မင်ဵ ေဝ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၇၉၉၁၀ ဦဵမင်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၈၆)၊ ရာဇဓိရာဇလ်မ်ဵ၊ 

ရာွလယပုိ်င်ဵ ၊ ပငရာွ၊ သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၂၇ ညရေ-၁ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ခန့် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၂၄၂၄ ဦဵေဇာ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
၁၁/၂၄၇၊ မေနာ်ဟရလီမ်ဵ၊ ေစငရ်ာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကန-၇၀ မယနွ်ဵ ပန်ဵ ချေီသာင်ဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၂၁၁၄ ဦဵေနဇာေသာင်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၇၇)ေဇယျာမွန(်၁)လမ်ဵ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ညက-၅၇ မဆုမပည်ဴစုဳေကျာ် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၇၈၉၅၂ ဦဵသန်ဵ ထုိက်ေကျာ် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၇)၊ (၂)လမ်ဵ၊ ေဇယျာမွန ်

ရပ်ကွက်၊ ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညဘသ-၁၂ မေရွှေမဉ္ဇ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၅၆၈၄ ဦဵတငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၈၉)၊ ဘုိဵရဟန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ဇတုသု်တေ်ကျဵရာွ၊ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၄ ညဘသ-၄၆ မစိုဵ မိသာဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၇၁၄၂ ဦဵမုိဵေဝ သိပ္ဳပ
ဗုိလ်တရဲပ်ကွက်၊ ေကာဴကဒတွ ်

ေကျဵရာွ၊ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၅ ညဘသ-၃၄ မမမတန်ိုဵ စဳ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၇၁၄၇ ဦဵေဇာ်ဝိတ် သိပ္ဳပ
ေကာဴကဒတွေ်ကျဵရာွ၊ ေတာငစ်နွ်ဵ  

စာတိုက်၊ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညသ-၈၃ မမမတမ်မတသ်င်ဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၈၆၃၀၀ ဦဵလှတင် သိပ္ဳပ
ေိမ်ေမှတ်(က/၆၃၄)၊ နတ်ကျွန်ဵ မမို့ရိုဵ ေောက်

 လမ်ဵ၊လပ်ိေင်ဵ ရပ်ကကွ၊်သထုဳမမို့နယ်
သထဳု

၇ ေသ-၃၆၃ မယနုန္ဒာလွင် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၈၆၉၀၁ ဦဵေဌဵဦဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ်(၆၇၇)၊ေရတွင်ဵ မဖူလမ်ဵ၊သိမ်ကနု်ဵ

ရပ်ကကွ၊်သထုဳမမို့နယ်
သထဳု

၈ ညဒ-၁၁၆ မစမုပည်ဴစန္ီဒ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၀၇၁၁၈ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၅၁)၊ ေရတငွ်ဵ မဖူသိမ်ကုန်ဵ ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၉ ညသန-၂၀ မဆုမမတမ်မတဖူ်ဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၇၈၀၅ ဦဵေောငေ်ငွ္ကီဵ သိပ္ဳပ
ေနာငကု်လာဵရာွ္ကီဵ၊

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၀  ညပသ-၅ မစိုဵ စန္ဒာသိန်ဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၈၄၅၃ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ပိေတာက်မမိုငလ်မ်ဵ၊ သဲကုန်ဵ  

ေကျဵရာွ၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညပန-၁၁၇ နန်ဵ ချမ်ဵေမမဴဦဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၇၉၃၃ ဦဵေောငေ်သာင်ဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
ရာွကေလဵေကျဵရာွ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၂ ညပဗ-၇ မခငသူ်ဇာ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၇၇၈၉ ဦဵညနွ့်ဟန် သိပ္ဳပ
ေင်ဵ ေမပာငေ်ကျဵရာွ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၃ ညပ-၁၀၀ မေသွိယသွ်ယခ်ိုင် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၉၄၆၇ ဦဵတငမ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ေောငေ်မတ္တာ(၈)လမ်ဵ၊ ကျွခဲခေဳကျဵရာွ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၄ ညလ-၂၉ မတိုဵ ေလိှိုင် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၁၇၉၄
ဦဵမျ ို ဵေမာင်

ေမာငလွ်င်
သိပ္ဳပ

(၅)ေတာငထ်ာဵဝယစ်လုမ်ဵ၊ ဘုိကုန်ဵ ရပ်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၅ ညလမ-၄၂ မေေဵချမ်ဵမမငဴ် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၄၂၁၀ ဦဵေောငေ်ကျာ်သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၄၃)၊ G ကျ ိုက္ခမီလမ်ဵ၊ 

ေဈဵ္ကိုရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၆ ညလ-၆၁၁ မခငခ်ငမ်ဖူ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၉၂၁၂၉ ဦဵထွန်ဵ ရှိန် သိပ္ဳပ
မဂ္ဂငလ်မ်ဵသွယ၊် ကုိင်ဵ ေတာရပ်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၇ ညခဂ-၂၉ မိရတပုန် ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၄၃၇၄၈ ဦဵေောငသ်န်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၈၈)၊ မင်ဵ လမ်ဵမ၊ ရပ်ကွက် (၁၀)၊ 

ရာွလွတရ်ာွ၊ ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၈ ညခ-၄၄ မလဴဲလဴဲေရွှေ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၀၆၈၉ ဦဵချစေ်ရွှေ သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၉)၊ ေစာ်ကဲေကျဵရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၉ ညခဂ-၈၀ မိေနမခည်ထွန်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၅၁၁၈ ဦဵသိန်ဵ ဟန် သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၈)ေတာ်ကနာေကျဵရာွ

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၀ ညမ-၁၆ မမုိဵပွငဴ်မဖူ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၆၆၅၅၃ ဦဵလှမျ ို ဵေောင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၅)၊ မွနစ်(ု၁)လမ်ဵ၊ ရနမ်ျ ို ဵ 

ေောငရ်ပ်ကွက်(၅)၊ ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၂၁ ညလ-၃၆၈ မေဝေဝလွင် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၃၅၅၆ ဦဵတငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ဖာဵေပျာက်ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၂ ညလက-၁၇၈ မိမီမီခန့် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၈၀၃၀၃ ဦဵေဇာ်ေောင် သိပ္ဳပ
တရနာေကျဵရာွ၊ ေေရှ့ ပုိင်ဵ  

ရပ်ကွက်၊ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၃ ညဒ-၄၁၀ မမမငဴ်မမငဴ်ေမာ် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၁၃၂၀ ဦဵမမငဴ်နိုင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၄)၊ ဇဇီဝါလမ်ဵ၊ 

ကုက္ိုက တန်ဵ ရပ်၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၄ ညဒ-၄၀၉ မဆုဆုမပည်ဴမဖိုဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၈၆၂၁၃ ဦဵေောငမ်ဖိုဵ သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၆) မုဒုဳဦဵ(၁)လမ်ဵ၊ 

ဘဲရမ်ဵေကျဵရာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၅ ညဒဓ-၁၀၇ မနငှ်ဵ ယမဳုဦဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၄၉၈၁ ဦဵေောငသ်က်မွန် သိပ္ဳပ
ေမှတ-်၄၈၂၊ဟသောလမ်ဵ၊သိမ်ကုန်ဵ  

ေကျဵရာွ၊ကမာဝက်မမို့၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၆ ညဒ-၁၄၇ မေဖူိဵပွငဴ် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၇၅၃၂ ဦဵသက်နိုင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂/၄၄)၊ ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ 

တခဳနွတ်ိုငရ်ာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၇ ညဒ-၂၂၈ မဇနွပွ်ငဴ်လှိုင် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၀၅၅၃ ဦဵေကျာ်စိုဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၄၈)၊ မိှန်ဵ ကနမ်ိဵေကျဵရာွ 

(ေေနာက်ပုိင်ဵ )၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၈ ညဒ-၄၇၇ မမခူဵရတနာမုိဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၁၆၇၀ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
ေခမာလမ်ဵသွယ်(၂)၊ မမို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၉ ညဒ-၄၉၀ မထက်နငှ်ဵ ေဝ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၁၆၉၀ ဦဵတငေ်မာငေ်ဆွ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၄၄)၊ မမသီတာလမ်ဵ၊ ပိန္ဲနတိုက်ရပ်၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၃၀ ညဒ-၅၇၇ မေဖွဵေစိဳ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၀၇၆၆ ဦဵေဇာ်မင်ဵ သိပ္ဳပ
ဓမ္မရပ်ိသာလမ်ဵ၊ ေပါ်ေတာ်မူ

ရပ်ကွက်၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၃၁ ညလရ-၁၀၄ မနငှ်ဵ လဴဲလဴဲမဖူ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၇၆၇၃၆ ဦဵေရွှေဘ သိပ္ဳပ
ကရပု္ိပေကျဵရာွ၊ 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၂ ညဖဃ-၇ မဇငပွ်ငဴ်ဖူဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၆၀၆၃ ဦဵေောငသိ်န်ဵ ကကည် သိပ္ဳပ
စမ်ဵ္ကီဵေကျဵရာွ၊ 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၃ ညဖဃ-၉ မကကယစ်ငဝ်န်ဵ ရဳ ၆/ကသန(နိုင)်၀၉၃၄၇၉ ဦဵတငလှ် သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၂၃၆)၊ ပဉ္စသီလမ်ဵ၊ 

စက်စေဲကျဵရာွ၊ သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၄ ညရ-၁၁၀ မလင်ဵ ေေိဇိင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၇၈၅၆ ဦဵေောငသ်က်ချွန် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၃၆)၊ မင်ဵ ေခါငလ်မ်ဵ၊ 

သီရနိန္ဒာရပ်ကွက်၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၅ ညရ-၆ မေသိက်ခိုင် ၁၀/လမန(နိုင)်၀၃၅၄၀၈ ဦဵေောငရ်င် သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၄/၅၃)၊ ေတာငဘဳု်ေကျဵရာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၆ ညရ-၁၁၇ မသဇငေ်ောင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၇၈၆၆ ဦဵတငေ်ောင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၈)၊ တိုဵ ချဲ့ (၅)လမ်ဵ၊ 

သီရမိာလာရပ်၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၇ ညရဝ-၁၀၁ မသန္တာဝင်ဵ ၁၀/လမန(နိုင)်၀၂၈၉၂၁ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
လမုိင်ဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ ေကာဴဒတွရ်ာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (  ၃၈  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကဟ-၃၁၅ ေမာငမ်မတသု်ခ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၇၃၁၇ ဦဵသက်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မမရတနာရပ်ကွက်၊ သိမ်ဇရပ်မမို့

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ညကရ-၁၂၁ ေမာငလ်င်ဵ ထက်နိုင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၂၄၄၀ ဦဵဝင်ဵ နိုငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျ ို က်ပိေကျဵရာွေတာငပုိ်င်ဵ

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညကရ-၁၃၀ ေမာငဟ်နမ်င်ဵ ေမာင် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၆၈၅၆ ဦဵမမငဴ်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေောငဆ်န်ဵ (၂)၊

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၄ ညဘ-၆၅၅ ေမာငမ်ဖိုဵဝဏ္ဏထွန်ဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၈၅၃၉၉ ဦဵထွန်ဵ ေသာင် ဝိပ္ဳပ
ေောင်ချမ်ဵ သာရပကွ်က်၊ေတာင်ေလဵေကျဵရွာ၊ 

ေနိုင်ဵမနွေ်ကျဵရွာေပုစ်၊ု ဘီဵ လင်ဵမမို ့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၅ ညဘသ-၃၃၉ ေမာငရ်ေဲကျာ်သီဟ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၇၆၂၇၀ ဦဵမျ ို ဵေောင် ဝိပ္ဳပ
မုသငေ်ကျဵရာွ၊သာယာကုန်ဵ ရပ်ကွက်

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညဘသ-၁၃၄ ေမာငသ်ာဵညီညီ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၆၇၂၆ ဦဵဝင်ဵ မုိဵေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ဇတုသု်တရ်ာွ္ကီဵေမမာက်ပုိင်ဵ

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၇ ဆဥသ-၄၀၆ ေစာစေုဲဴ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၆၆၄၆၉ ဦဵေစာေောငန်ိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေလူဵေလဵေကျဵရာွ၊ေတာငစ်နွ်ဵ စာတိုက်

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၈ ညသမ-၂၂၆ ေမာငမ်င်ဵ သန့်ကုိကုိ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၈၀၂၅၃ ဦဵေောငေ်ဇာ်ထုိက် ဝိပ္ဳပ
ကတိုက်ကေလဵေကျဵရာွ၊ သိမ်ဆိပ် 

စာတိုက်၊သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၉ ညသ-၁၂၉၇ ေမာငသိ်န်ဵ ထက်ေောင် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၇၆၃၅ ဦဵေောငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေထာငမှ်ူဵေကျဵရာွ၊

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၀ ညသ-၁၃၉၁ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ေဝ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၉၆၁၄၅ ဦဵနိုငေ်ဝ ဝိပ္ဳပ
သရက်ေတာေကျဵရာွ၊ကွက်သစလ်မ်ဵ၊

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (  ၃၈  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညသ-၁၂၉၃ ေမာငခ်န့်ဇငေ်ောင် ၁၀/သထန(နိုင)်၃၀၂၄၆၉ ဦဵေောငကုိ်လတ် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၆၉)၊ေရတငွ်ဵ မဖူလမ်ဵ

သိမ်ကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၂ ညသေ-၂၂၁ ေမာငေ်ာကာစိုဵ မုိဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၈၄၃၃၆ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
မပည်ေတာ်ေေဵလမ်ဵ၊ ကျ ို ေက္ကာ် 

ရပ်ကွက်၊သုဝဏ္ဏဝတမီမို့၊သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၃ ညပေ-၂၀၂ ေမာငခ်န့်ကုိဦဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၆၈၇၇ ဦဵမင်ဵ ထွဋ် ဝိပ္ဳပ
ဝဲပတနေ်ကျဵရာွ၊

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၄ ညပ-၈၈၅ ေမာငထွ်ဋထ်က်ေောင် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၀၃၉၆ ဦဵေကျာ်စိုဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ကျွခဲခေဳကျဵရာွ၊

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၅ ညပတ-၂၀၁ ေမာငစ်ကုိုကုိ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၂၅၇၁ ဦဵဝဏ္ဏေကျာ် ဝိပ္ဳပ
ဇာကဒနွ်ဵ ရပ်၊မုတ္တမမမို့

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၆ ညပဗ-၂၉၄ ေမာငထ်က်မမက်ေောင် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၂၆၇၅၃ ဦဵလှဆန်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ရင်ဵ မငမ်ိဵေမမာက်ေကျဵရာွ၊

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၇ ညပဗ-၃၁၇ ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ထက် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၂၇၂၀၅ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကုလာဵေချာင်

ေကျဵရာွ၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၈ ညလက-၁၄၉၉ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳေောင် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၈၆၂၆ ဦဵတငေ်ောငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
၂၇ A ေောငသု်ခလမ်ဵ၊ ေောက်

ကျင်ဵ ရပ်၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၉ ညလက-၁၄၁၈ ေမာငေ်ာကာမင်ဵ ထက် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၅၁၄၉ ဦဵေုဳဵ တင် ဝိပ္ဳပ
ေကာဴလှာေကျာင်ဵ တိုက်၊ ရမ်ှဵစရုပ် 

မမို့ေရာှငလ်မ်ဵ၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၀ ညလမ-၄၄၆ ေမာငမ်ဖိုဵဘုိဘုိ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၃၄၉၀ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၁၉)၊ မုေရာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (  ၃၈  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၂၁ ညလမ-၅၃၉ ေမာငေ်ောငထ်က်ဟိန်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၅၂၀၇၄ ဦဵမုိဵဟိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစေ်ကျဵရာွ၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၂ ညခ-၄၅၄ ေမာငေ်ဇနိုငလ်င်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၁၈၇၁ ဦဵရနန်ိုငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
မုခနီဵ ေကျဵရာွ၊ ဘီလူဵကျွန်ဵ ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၃ ညလ-၁၁၃၇ ေမာငပုိ်ငရ်သ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၄၀၁၉ ဦဵေေဵထွန်ဵ ပုိင် ဝိပ္ဳပ
၇/ခရိုက်သစေ်ကျဵရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၄ ညခ-၃၈၁ ေမာငမ်ျ ို ဵမမငဴ်ဟိန်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၈၀၀၅ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၁၇)၊ ရပ်ကွက်(၄)၊ ကွမ်သဲ

ေကျဵရာွ၊ ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၅ ညဒ-၉၂၂ ေမာငသ်က်လင်ဵ ထွန်ဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၅၇၄၂ ဦဵခငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ရာွေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၆ ညမဒ-၃၃၁ ေမာငသ်န့်ဇင် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၆၇၃၃၉ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ရာွေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၇ ညမ-၅၅၉ ေစာေောငသ်က် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၃၁၅၂ ဦဵေစာေရခဲ ဝိပ္ဳပ
လမုခိုေပ်ုစ၊ု ကျ ို က်ေထာ်ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၈ ညဒ-၁၆၃၆ ေမာငသီ်ဟထွန်ဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၉၁၇၃ ဦဵဘုိဵေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၁၉)၊ ေကာဴခပဳုေကျဵရာွ၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၉ ညဒ-၁၉၄၃ ေမာငေ်ောငခ်ျမ်ဵကုိ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၀၅၇၂ ဦဵသိန်ဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၇၄)၊ သိပ္ဳပလမ်ဵ၊ 

 ကျုဖုိဳက်ေကျဵရာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၃၀ ညဒ-၂၄၆၅ ေမာငခ်န့်သူ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၃၆၇၉ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၁၄၄)၊ ကျွန်ဵ ရာွလမ်ဵ၊ 

မမို့မ(၄)၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (  ၃၈  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၃၁ ညဖင-၂၆၁ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ လတ် ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၀၆၁၆ ဦဵေောငန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၅၆)၊ ယဇုလမ်ဵ၊ မမို့မေဈဵ၊ 

ကျ ိုက္ခမီမမို့၊ သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၂ ညဖင-၁၃၃ ေမာငရ်မဲင်ဵ စိုဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၈၄၃၅ ဦဵေဇာ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ဆင်ပနု်ဵ ဘနု်ဵ ္ကီဵေကျာင်ဵလမ်ဵ ၊ ေောင်ပင်လယ ်

ရပကွ်က်၊ ကျ ိုက္ခမမီမို ့၊ သဳမဖူဇရပမ်မို ့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၃ ညဖဃ-၂၇၄ ေမာငညီ်ညီတိုဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၁၂၈၀ ဦဵခိုငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ရာွသစပုိ်င်ဵ ၊ စက်စေဲကျဵရာွ၊ 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၄ ညရ-၇၂၆ ေမာငသ်န့်ရှိုင်ဵ လင်ဵ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၂၈၅၅၄ ဦဵတင််ဴနိုင် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၆)၊ (၁)လမ်ဵ၊ 

ေောငမ်ဂေလာရပ်၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၅ ဆဥသ-၃၆၅ ေမာငခ်န့်မင်ဵ ညို ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၂၀၄၂၃ ဦဵနိုငန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
၁/၁၇၊ ေဈဵလမ်ဵ၊ ေငွေသာငမ်ဖူရပ်ကွက်၊ 

ဇီဵ မဖူေသာငရ်ာွ၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၆ ညရဝ-၅၃၃ ေမာငဇ်ငထ်က်ေောင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၄၄၄၃၁ ဦဵလု ဝိပ္ဳပ
ကုလာဵကုတ်(ေောက်ဆိပ်)၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၇ ညရ-၉၆၁ ေမာငေ်ကျာ်လင်ဵ ဦဵ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၀၇၁၄ ဦဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝယဂ်ပုိူင်ဵ ၊ ဒူဵ ယာဵေကျဵရာွ၊

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၈ ညရ-၇၅၂ ေမာငဆ်န်ဵ ထက်ေောင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၄၅၅၀၀ ဦဵေေဵေေဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၃)၊ ေတာငညိ်ုလမ်ဵ၊ 

ေောငမ်ဂေလာရပ်ကွက်၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကဟ-၄၈၄ မခိုငဇ်ငသ်န့် ၇/ရကန(နိုင)်၀၈၇၇၀၇ ဦဵရနန်ိုင် ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ ေမပာင်ဵ (၃)ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ညကန-၄၆၁ မလင်ဵ လင်ဵ နယွ် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၇၃၇၁၈ ဦဵေစာလင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၈)၊ ေဇယျာမွန(်၂)လမ်ဵ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညကရ-၁၅၇ မေမပဳုသက် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၂၅၀၄ ဦဵသန့်ဇငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျ ို က်ပိေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၄ ညက-၆၃၀ မေပဳုိ ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၀၂၆၀ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
သစဆိ်ပ်ပငေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၅ ညဘဇ-၁၄၆ မသိမ်ဴေရွှေဇငမ်င်ဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၇၉၉၇၉ ဦဵညနွ့်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵရာွေကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညဘသ-၂၀၆ မနငှ်ဵ ေေဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၅၇၁၆ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ဇတုသု်တေ်ကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၇ ညဘစ-၂၀၀ မသဇငမုိ်ဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၀၇၁၈ ဦဵောငပု် ဝိပ္ဳပ
ေကျာက်တလဳုဵေကျဵရာွ၊ ေတာငစ်နွ်ဵ  

စာတိုက်၊ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၈ ညဘက-၃၈၅ ေနာ်ေဖာေဲဴဝါဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၅၃၁၂၉ ဦဵေမာငထ်ာဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေေရာငမ်ပရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၉ ညသပ-၃၆၇ မေမွှေ ချ ို ေေဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၉၅၅၂၉ ဦဵေောငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဒုဳဝန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၀ ညသသ-၄၀၈ မေဟမာနဦ်ဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၄၃၁၄၄ ဦဵဇာမခည်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေသာင်္ ကီဵေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညသသ_၁၃၁ မမမူနငှ်ဵ ငယ် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၉၇၁၁၈ ဦဵမမငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေဟသောလမ်ဵ၊ သိမ်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ 

သုဝဏ္ဏဝတမီမို့၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၂ ညသမ-၂၅၄ မပန်ဵ ေမွိန် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၄၃၁၀၄ ဦဵေဇာ်ဝမ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဓနကုတိုက်ေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၃ ဖမ-၃၄၄၂ မသဇငေ်ထွဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၇၀၁၈၀ ဦဵထွန်ဵ ္ကိုင် ဝိပ္ဳပ
ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ ဒူဵ ရင်ဵ ဆိပ်၊

 သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၄ ညသန-၃၇၁ မသွယသွ်ယေ်ေဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၃၁၁၀ ဦဵရငေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာငကု်လာဵရမ်ှဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၅ ညပေ-၁၇၆ မေကသီဝင်ဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၆၉၆၇ ဦဵရတဲငဴ် ဝိပ္ဳပ
ရာွသစရ်ပ်ကွက်၊ ေလှပ်

ေကျဵရာွေပ်ုစ၊ု ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၆ ညပတ-၄၀၇ မစိုဵ စန္ဒာေထွဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၂၇၅၈၅ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၃)၊ သစပဳု်ဆိပ်မုတ္တမ၊ ေမ်ိေမှတ်

(၁၅၄)၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၇ ညပေ-၁၇၄ မမဖူမဖူဝင်ဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၆၉၆၅ ဦဵေကျာ်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ေလှပ်ေကျဵရာွေပ်ုစ၊ု ခငတ်န်ဵ

ရပ်ကွက်၊ ေပါငမ်မို့ယ်
ေပါင်

၁၈ ညပတ-၃၇၄ မေေဵသက်ခိုင် ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၂၇၅၇၈ ဦဵညနွ့်သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွခဲခ၊ဳ မုတ္တမ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၉ ညလ-၁၀၄၄ မသရဖီေကျာ် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၈၈၉၁၅ ဦဵေကျာ်ေကျာ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
၁၉ B မပည်ဴသ့ူလမ်ဵ၊ ေမာငင်ရဳပ်ကွက်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၀ ညလ-၉၈၆ မစမုမတထ်က် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ေရာ်ဘာခခ(ဳ၂)လမ်ဵ၊ မုပွနရ်ပ်ကွက်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၂၁ ညမ-၄၆၃ မစိုဵ သီတာလင်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၇၂၂၅၅ ဦဵမမေမာင် ဝိပ္ဳပ
မုေရာင်ဵ ရာွ၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၂ ညလက-၁၁၆၁ မသက်ထာဵမမတ် ၁၂/ဒဂတ(နိုင)်၁၀၄၉၉၅ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
(၆၁၅)၊ H/2 ရာမညလမ်ဵ၊ ဘုိကုန်ဵ ရပ်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၃ ညလသ-၂၉၆ မေထွဵ ေထွဵ ဦဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၆၂၅၃ ဦဵမျ ို ဵညနွ့် ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၁၁)၊ ၁၀ လမ်ဵ၊ သီရမိမိုငရ်ပ်၊ 

ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၂၄ ညခ-၂၁၅ မနန္ဒာလင်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၇၁၀၉၅ ဦဵေကျာ်မျ ို ဵထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တကူကနာေကျဵရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၅ ညခ-၂၄၆ မမုိဵစက်ဿန် ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၁၉၉၄ ဦဵကုိကုိေလဵ ဝိပ္ဳပ
တကူကနာေကျဵရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၆ ညခ_၁၅၁ မဆုမမတန်ိုဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၄၂၂၁ ဦဵတငမ်မငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ခရိုက်သစေ်ကျဵရာွေတာငပုိ်င်ဵ ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၂၇ ညဒ-၁၁၉၁ မလှိုင်ဵ ရတနာဦဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၉၂၇၄၁ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဥတိုေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေကာဴကေလာဴ 

ေပ်ုစ၊ု ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၈ ညမ-၄၅၄ မရွှေန်ဵ လင်ဵ လက်မုိဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၈၀၅၂၇ ဦဵေောငကုိ်လတ် ဝိပ္ဳပ
လှည်ဵတန်ဵ ရပ်၊ ပိန်ဵ နကုဲန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၉ ညလည-၁၁၅ မေမဦဵခင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောင် ဝိပ္ဳပ
ခရုဳေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၃၀ ညမ-၄၅၉ မနငှ်ဵ ပွငဴ်ေရွှေ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၆၇၆၉၅ ဦဵမမစနိ် ဝိပ္ဳပ
ပိန်ဵ နကုဲန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေဈဵပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၃၁ ညမတ_၂၀၅ မစပဳယမ်ဖူ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၈၀၆၆၀ ဦဵတငထူ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျုဝဳမ်ဵေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၃၂ ညဒ-၁၂၈၃ မမီမီချ ို စိုဵ ၁၂/ဒဂဆ(နိုင)်၀၁၇၃၂၂ ဦဵမင်ဵ စိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၄)၊ ဗုိလ်ေတဇ(၉)လမ်ဵ၊ မမို့မ

(၄)ရပ်ကွက်၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၃၃ ညဒ-၁၀၁၆ မစမုမတမွ်န် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၁၉၉၄ ဦဵတငဆ်န်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၁၆)ကွမ်တာေကျဵရာွ၊ 

ေလယပုိ်င်ဵ ၊ မဳုဒုဳစာတိုက်၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၃၄ ညဒ-၁၃၄၈ မမုိဵသီတာ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၂၉၂၀ ဦဵထိနဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်A/23)၊ မမသီတာလမ်ဵသွယ၊် 

AVM ရပ်ကွက်၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၃၅ ညဖဃ-၂၀၇ မေရွှေဇငဝ်င်ဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၂၆၉၉ ဦဵသန်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
လမ်ဵမတန်ဵ ၊ ပဒငဳေဳလဵေကျဵရာွ၊ 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၆ ညဖင-၃၅၈ မဝိုင်ဵ ဝိုင်ဵ ေနမခည်ဦဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၃၄၀၄ ဦဵနိုငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကဒါတေ်ထာက်ေကျဵရာွ၊ ဆငေ်တာငေ်ပ်ုစ၊ု 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၇ ညဖဃ-၁၆၆ မရွှေန်ဵ လက်ေမ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၈၈၂၃၆ ဦဵတငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၄)၊ ကဴဳေကာ်လမ်ဵ၊ ကျုကဳဒတ ်

စမဳပေကျဵရာွ၊ သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၃၈ ညရ-၅၂၉ မေကသီေောင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၆၀၇၈၂ ဦဵေကျာ်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
၁၅၊ (၇)လမ်ဵ၊ ရနမ်ျ ို ဵေောငရ်ပ်၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၃၉ ညရဝ-၄၉၆ မိစန္ဒာမွန် ၁၀/လမန(နိုင)်၀၂၈၇၅၂ ဦဵစန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁/၂၆၃)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ 

ေတာငဘဳု်ရာွ၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၄၀ ညရ-၈၇၇ မိလှိုငန်န်ဵ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၀၃၅၄ ဦဵေငွထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂)ရပ်ကွက်(၂)၊ ောယေုတာင်

ေကျဵရာွ၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၄၁ ညခ-၁၁၉ မသက်မှူဵစဳ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၂၉၅၃၇ ဦဵမုိဵေဆွ ဝိပ္ဳပ
ဆိပ်ကမ်ဵသာရပ်ကွက်၊ ဇီဵ မဖူေသာင်

ေကျဵရာွ၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကန_၁၂၈၀ ေမာငေ်ဝယထွဳန်ဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၉၂၇၁၃ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မုက္ခမူစမဳပေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ညကထ_၉၁၂ ေမာငေ်ကျာ်ဟိန်ဵ စိုဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၁၉၉၉ ဦဵေောငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဂါတတ်ကုဲန်ဵ ရပ်၊ မုပ္ပလငစ်မဳပေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညကန-၁၂၈၂ ေမာငဝ်င်ဵ ထုိက် ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၈၁၈၀၀ ဦဵေကျာ်စာွဦဵ ဝိဇ္ဇာ
မုက္ခမူစမဳပေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၄ ညကန-၁၂၈၇ ေမာငညီ်ေဝယဳ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၉၂၇၁၆ ဦဵမင်ဵ ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ေေရှ့ ပုိင်ဵ ၊ မေလာဴေချာငေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၅ ညဘဇ-၈၅၉ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ဦဵ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၄၂၆၀၅ ဦဵေဇာ်လွငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကွက်သစပုိ်င်ဵ ၊ နတ်္ ကီဵေကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညဘက_၁၀၅၂ ေစာပွယေ်ဖာ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၅၃၀၆၅ ဦဵေမာငက်ကူဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေေရာငမ်ပရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၇ ညဘစ_၁၀၄၁ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ ထက် ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၆၄၇၉၁ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဘုရငဴ်ေနာငရ်ပ်ကွက်၊ ေတာငစ်နွ်ဵ မမို့၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၈ ညသက-၁၂၂၇ ေမာငေ်ကျာ်စာွဝင်ဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၇၃၆၃ ဦဵတငဆ်န်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ခမရ(၂၀၆)၊ ကကာပန်ဵ ေကျဵရာွ၊

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၉ ညပသ-၇၁၂ ေမာငမ်ျ ို ဵမင်ဵ ေထွဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၈၄၀၁ ဦဵမျ ို ဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
သဲကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၀ ညခ_၁၁၂၉ ေမာငညီ်လင်ဵ နိုင် ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၄၁၀၇ ဦဵမျ ို ဵေေဵ ဝိဇ္ဇာ
တိုဵ ချဲ့ ရပ်ကွက်၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညခ-၁၁၇၁ ေမာငသိ်န်ဵ ထုိက်ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျာ်စိုဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
တကူပတရီာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၂ ညခ-၁၁၀၁ ေမာငထ်က်ရှိုင်ဵ ကုိ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၄၀၁၈ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ခေလာဴကနိုင်ဵ ရာွ၊ 

ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၃ ညခမ-၉၂၄ ေမာငခ်ိုငလ်င်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၆၁၂၂၁ ဦဵထွန်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမ်ိေမှတ(်၉၁)၊ ရပ်ကွက်(၁၄)၊ 

ကေဒါငစ်နိရ်ာွ၊ ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၄ ညမ-၁၃၆၇ ေစာခငေ်မာငဝ်င်ဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၈၄၅၈ ဦဵစနိမ်မ ဝိဇ္ဇာ
ဒတွေ်ောက်ေကျဵရာွ၊ ကျုကွဳယေ်ပ်ုစ၊ု 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၁၅ ညဒ-၃၂၁၄ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထက်ဦဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၇၆၂၀၄ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
၄/၁၀၅ ပဒမု္မာလမ်ဵ၊ တခဳနွတ်ိုငရ်ာွ၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၁၆ ညဒ-၃၂၁၁ ေမာငထ်က်ေနာငဟိ်န်ဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၅၇၄၈၄ ဦဵတငလ်င်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
၄/၁၆၇၊ ဂမုန်ဵ ဘုရာဵလမ်ဵ၊ 

တခဳနွတ်ိုငရ်ာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၁၇ ညရေ_၁၀၈၆ ေမာငလ်င်ဵ လက်သူ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ဓမင်ဵ ဆပ်ိေကျဵရာွ၊ ေစငေ်ကျဵရာွေုပ်စ၊ု 

ေမှတ်(၈)၊ နယေ်မမ(၁၅)၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၁၈ ညရေ-၁၀၇၅ ေမာငသီ်ဟေဇာ် ၁၀/ရမန(နိုင)်၃၁၂၉၂၁ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁၀၃)၊ နယေ်မမ(၁၅)၊ 

ဓမင်ဵ ဆိပ်ေကျဵရာွ၊ ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၁၉ ညရေ-၁၀၉၀ ေမာငတ်ိုဵ တက်ေောင် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၆၆၂၈၉ ဦဵသက် ဝိဇ္ဇာ
နယေ်မမ(၁၆)၊ ဓမင်ဵ ဆိပ်ေကျဵရာွ၊ 

ေစငေ်ကျဵရာွေပ်ုစ၊ု ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ညကန-၁၂၇၅ မချမ်ဵမွနစ်ိုဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၉၁၈၅၇ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မုက္ခမူစမဳပေကျဵရာွ၊ ေမမာက်ပုိင်ဵ ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၂ ညကန-၁၃၀၆ မမုိဵစန္ဒာဦဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၉၂၇၅၂ ဦဵေောငေ်ကျာ်မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
မေလာဴေချာငေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၃ ညကန-၁၂၄၉ မမျ ို ဵမျ ို ဵေေဵ ၁၀/ကထန(နိုင)်၁၆၁၄၉၈ ဦဵေရွှေလှဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျာင်ဵ ရာွေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်ထုိမမို့နယ်
ကျ ို က်ထုိ

၄ ညဘစ-၁၀၄၉ မသဲစနုိုင် ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၆၄၇၇၇ ဦဵမမငဴ်္ ကိုင် ဝိဇ္ဇာ
ကူဵတိ့ုဆိပ်ေကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၅ ညဘစ-၁၀၁၈ မပုိဵပုိဵစဳ ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၉၀၆၇၁ ဦဵရစီိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျုကဳမိစေုကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၆ ညဘစ-၁၀၀၉ မေငက်ကင်ဵ ခိုင် ၁၀/ဘလန(နိုင)်၁၆၄၈၈၃ ဦဵေမာငသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကသဝတရီပ်ကွက်၊ ေတာငစ်နွ်ဵ  ေကျဵရာွ၊ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်
ဘီဵလင်ဵ

၇ ညသက-၁၂၁၈ မခိုငသ်ဇငမ်ဖိုဵ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၇၄၉၇၃ ဦဵေေဵမုိ ဝိဇ္ဇာ
မမတစ်ေဳကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၈ ညသမ-၉၂၅ မနငှ်ဵ ေဝလှိုင် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၃၈၂၇ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
သရက်ေတာပုိင်ဵ ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သုဝဏ္ဏဝတမီမို့၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၉ ညသက-၁၂၂၀ မလှိုငလ်ှိုငမ်မငဴ်မုိရ် ၁၀/သထန(နိုင)်၂၆၇၃၉၆ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကကာပန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၀ ညသက-၁၂၂၆ မနန္ဒာလှိုင် ၁၀/သထန(နိုင)်၁၂၉၈၁၉ ဦဵဘေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆူဵေင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၁၁ ညသမ-၉၀၉ မေေိစိဳ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၉၄၅၆၅ ဦဵေရွှေေောင် ဝိဇ္ဇာ
သရက်ေတာပုိင်ဵ ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၂ ညသမ-၉၀၈ မဝင်ဵ သိဂီ ၁၀/သထန(နိုင)်၂၃၉၀၅၂ ဦဵေောငန်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆိပ်ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ (ေကာဴကသဲပုိင်ဵ )၊ 

သိမ်ဆိပ်စာတိုက်၊ သထဳုမမို့နယ်
သထဳု

၁၃ ညပ-၁၅၃၆ မိချစစ်နိုဵ ဦဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၃၆၁၀ ဦဵမမငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ပငေ်ချာင်္ ကီဵေကျဵရာွ၊ 

ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၄ ညပ-၁၅၃၉ မိပကာဵချမ်ဵ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၅၆၇၂၄ ဦဵမမငဴ်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ကဒါမမို့သစ်(၁၀)လမ်ဵ၊ ေတာငပုိ်င်ဵ  

ကဒါရပ်ကွက်၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၅ ညပ-၁၅၅၁ မေဝနငှ်ဵ သူ ၁၀/ပမန(နိုင)်၂၄၀၇၀၆ ဦဵစနိေ်ောင် ဝိဇ္ဇာ
ကဒါမမို့သစ်(၆)လမ်ဵ၊ ေတာငပုိ်င်ဵ  

ကဒါရပ်ကွက်၊ ေပါငမ်မို့နယ်
ေပါင်

၁၆ ညလက-၃၂၆၁ မေချာဝတပုိီင် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၇၂၅၉၂ ဦဵစိုဵ ပုိငသ်န့် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၅)၊ သစ္စာလမ်ဵ၊ ေတာငဝုိ်င်ဵ  

ကုန်ဵ ထိပ်၊ ေမာ်လမမိုငမ်မို့နယ်
ေမာ်လမမိုင်

၁၇ ညခမ_၉၃၁ မေနလွဝန်ဵ ၁၀/ခဆန(နိုင)်၁၅၄၄၉၀ ဦဵဘသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကေတာငစ်နိရ်ာွ၊ ကေညှော်ေကျဵရာွ

ေပ်ုစ၊ု ေချာင်ဵ ဆဳုမမို့နယ်
ေချာင်ဵ ဆဳု

၁၈ ညမ-၁၃၅၆ နန်ဵ ဇာဇာနယွ် ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၆၈၆၀၂ ဦဵေနာက်သီဵ ဝိဇ္ဇာ
ဖာသိမ်ေကျဵရာွ၊ 

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၁၉ ညမ-၁၃၆၈ နန်ဵ နယွန်ယွဝ်င်ဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၀၉၅၉ ဦဵေကျာ်ပိေတာက် ဝိဇ္ဇာ
မရင်ဵ ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ လမုဒိုေပ်ုစ၊ု

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ

၂၀ ညလမ-၁၁၀၅ မနန္ဒာမဖိုဵဝင်ဵ ၁၀/ကမရ(နိုင)်၁၇၀၉၁၀ ဦဵေစာဆယမ်ပာဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁၇)၊ ေောငဗ်လကုန်ဵ ရာွ၊

ကျ ို က်မေရာမမို့နယ်
ကျ ို က်မေရာ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - ေမာလ်မမိုင်

၂၁ ညဒ_၃၂၆၃ မသီရရိတနာထွန်ဵ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၃၁၀၄၉ ဦဵေနထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၂)၊ ဇွဲသရလီမ်ဵ၊ ေမွဲနဒ်ယာရပ်၊ 

မမို့မ(၂)၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၂ ညဒ-၃၂၅၆ မခငမ့ုိ်မ့ုိေဇာ် ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၆၁၇၅၄ ဦဵေဇာ်မျ ို ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ ေတာ်ကူဵေကျဵရာွ၊ 

မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၃ ညဒ-၃၂၀၅ မမမတပွ်ငဴ်မဖူ ၁၀/မဒန(နိုင)်၂၄၀၃၄၄ ဦဵမျ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၃/၅၉)၊ မမေရွှေဝါလမ်ဵ၊ 

ေတာ်ကူဵရာွ၊ မုဒုဳမမို့နယ်
မုဒုဳ

၂၄ ညဖဝ-၈၁၆ နန်ဵ ေဖာဴထွဋရ်ှူ ဵ ၁၀/သဖရ(နိုင)်၁၉၇၈၄၆ ဦဵတရပ်ုပု ဝိဇ္ဇာ
ဝဲခမိေကျဵရာွ၊ 

သဳမဖူဇရပ်မမို့နယ်
သဳမဖူဇရပ်

၂၅ ညရ-၂၁၁၈ ေနာ်ဇငမ်ာပွငဴ်မဖူ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၀၉၁၈ ဦဵမွနေ်ကျာ်သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေေရှ့ ပုိင်ဵ ေကျာင်ဵ ရာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၂၆ ညရ-၂၁၀၂ မပုိဵေေိိေကျာ် ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၃၀၈၈၅ ဦဵေကျာ်ေကျာ် ဝိဇ္ဇာ
ေကျာင်ဵ ရာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ

၂၇ ညရ-၂၁၅၂ မယမင်ဵ ၁၀/ရမန(နိုင)်၂၁၈၉၈၃ ဦဵမင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
၃/၁၀၁ ေကျာင်ဵ ရာွ၊ 

ေရဵမမို့နယ်
ေရဵ


