
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၁၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆထ-၈ ေမာငေ်ောင်ဵ မမတသွ်င် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵညီညီထွန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂၀)၊ မမို့သစ၊် (ေ-၃လမ်ဵ)၊ 

အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၂ ဆမဥ-၄၈၅ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေေျော် ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၅၄၁၆၂ ဦဵသိန်ဵ မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)၊ သုခလမ်ဵ၊ ကေဳခင်ဵ စရုပ်ေွေ်၊

မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၃ ဆသယ-၄၂၄ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေမာင် ၁၄/အမတ(နိုင)်၀၆၄၅၆၃ ဦဵဇာနည်ေေျော် သိပ္ဳပ
တေ်သစေ်ေျေဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၄ ဆတဥ-၄၉၉ ေမာငဘု်န်ဵ သစေ်ေျော် ၁၂/ရေန(နိုင)်၀၉၀၅၇၈ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
တိုေ်(၁၉)၊ အခန်ဵ (၈)၊ ေျေ ို ေ္ကဆဳရရဲပ်ိသာ၊

(၁၆)ရပ်ေွေ်၊ ရနေ်င်ဵ မမို့နယ်
ရနေ်င်ဵ

၅ ပဇ-၁၁၅ ေမာငေ်ောင်ဵ ဆေ်လင်ဵ ၇/ဇေန(နိုင)်၀၆၅၃၉၈ ဦဵမျေ ို ဵသူ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၄၄)၊ စနိစ်လီမ်ဵသွယ ်(၁)၊ 

ေဝဘာ္အီမ်ိယာ၊ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၆ ဆမဥ-၆၁၅ ေမာငသီ်ဟေုိေုိ ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၇၂၉၇၁ ဦဵရေုိဲေုိ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၉၃၀)၊ ဘုမ္မာ(၁၆)လမ်ဵ၊ 

ညရပ်ေွေ်၊ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၇ ဆမဝ-၁၂၀ ေမာငဘု်န်ဵ မမတသူ် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအဵသင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
၁၂/၂၆၄၊ ေအာငပ်န်ဵ ေဝလမ်ဵ၊ ေရွှေေပါေ်

ေဳမမို့သစ၊် ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၈ ဆဒရ-၄၄ ေမာငဟိ်န်ဵ သေ်ေအာင် ၁၂/ဒ္ရ(နိုင)်၀၃၆၆၀၇ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
၅၂၂/ခ၊ ဇဇီဝါလမ်ဵ၊ ၁၅ ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳ(အေရှ့ )မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(အေရှ့ )

၉ ဆဒတ-၆၁၅ ေမာငတ်ည်ကေည်ဦဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၀၉၆၈၁၄ ဦဵချေစေ်ေျော် သိပ္ဳပ
(၇၇၇/ခ)၊ ဖူဵကေီဵလမ်ဵ၊ ၂၀ ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳ(ေတာင)်မမို့နယ်
ေတာငဒ်္ုဳ

၁၀ ဆဒထ-၃၉ ေမာငေ်ဝမဖိုဵေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵဿာဏ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂၄၅)၊ ဓမ္မာရုဳလမ်ဵ၊ (၁၄၀)ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ေတာငဒ်္ုဳ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၁၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆဒရ-၁၅၁ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၁၅၂၇၇ ဦဵမမစိုဵ သိပ္ဳပ
ေလဵေထာငဴ်ေနစ်မဳပရပ်ေွေ်၊

ေအာငေ်ဇယျေလမ်ဵ၊ ေတာငဒ်္ုဳမမို့နယ်
ေတာငဒ်္ုဳ

၁၂ ဆဏတ-၂၅၉ ေမာငမ်င်ဵ သူမဖိုဵ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၂၇၈၇၅ ဦဵသန်ဵ ထုိေ်လှ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၂၄)၊ ေဳသာယာ(၉)လမ်ဵ၊ 

ေျွန်ဵ ေတာရပ်ေွေ်၊ တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၃ ဆနေ-၄၇ ေမာငသူ်ထေ်ေအာင် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၁၉၁၀၉ ဦဵချေစစ်မ်ဵေမာင် သိပ္ဳပ
ေထာ်လန်ဵ ရာွ၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၁၄ ဆနတ-၉၉ ေမာငမ်င်ဵ သေ်လွင် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၀၃၀၈၄ ဦဵညီညီလွင် သိပ္ဳပ
ေတာေေျောင်ဵ ရာွ၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၁၅ ဆနေ-၄၀ ေမာငမ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၃၀၈၆၆ ဦဵမမငဴ်ေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
တရတုေု်န်ဵ ရာွ၊ 

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆအဓ-၅၂ မခငစ်မီဳနိုင် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၀၂၀၅၈ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပဳ္ပ
အမှတ်(၄)၊ HB လိုင်ဵ ၊ မုိဵေတ်ုဝိပသနာေေျောင်ဵ  

လမ်ဵ (၁)္တ်ိ၊စဉဴ်ရပ်ေေွ၊်အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၂ နရ-၆၂ မခိုငစ်ငသ်န့် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၅၀၁၆ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် သိပဳ္ပ
ဇ/၁၁၀၊ ေဖာဴေနရ်ပ်ေွေ်၊ ေနဦ်ဵ

ေေျောင်ဵ လမ်ဵ၊ အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၃ ဆအမ-၄၈ မသဇငဝ်င်ဵ ၁၂/အစန(နိုင)်၂၅၅၁၉၄ ဦဵခငေ်မာငေ်ဇာ် သိပဳ္ပ
တိုေ်(၂)၊ အခန်ဵ (၁၆)၊ ရာွမ၊ 

အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၄ ဆအဆ-၆ မသီသီခိုင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵဝဏ္ဏစိုဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၇၆)၊ ေအာငမ်္ေလာ(၃)လမ်ဵ၊ 

ေအာငဆ်န်ဵ ရပ်ေွေ်၊ အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၅ ဆဥလ-၈ မအသိန္တာစိုဵ ၁၂/မ္ဒ(နိုင)်၁၉၃၄၈၅ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပဳ္ပ
ေပါင်ဵေူဵေေျေဵရွာ၊ ဿာဏရပေွ်ေ်၊ ္န္ဓာမာ 

လမ်ဵ သွယ(်၁)၊ ပလုမဲမို ့သစ၊် မ္ေလာဒုဳမမို ့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၆ ဆဥဓ-၂၆၃ မလှိုင်ဵ ေဝေဝေအာင် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၃၅၉၄၃ ဦဵလွငေ်အာငေ်အာင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၁)၊ တပ်ထိန်ဵ တပ်(ေလ)၊  

မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၇ ဆဥဒ-၂၄၆ မစမုမတန်ိုဵ ဦဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၀၈၂၅၆ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ မင်ဵ ဦဵ သိပဳ္ပ
၇/၂၈ ဓမ္မသိ္လီမ်ဵ၊ ေတာတိုေ်ရပ်ေွေ်၊  

မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၈ ဆဘဥ-၁၂၃ မမဖိုဵသဉ္ဇာ ၁၂/တေန(နိုင)်၂၅၇၄၀၆ ဦဵစေဳေဵ သိပဳ္ပ
၁၅ လမ်ဵ၊ တပ်စည်ပင၊်  မ္ေလာဒုဳ ေဈဵရပ်ေွေ်၊ 

 မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၉ ဆသယ-၂၅၆ မမမသဇငခ်ိုင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငစ်ု သိပဳ္ပ
တူဵ ေချောင်ဵ ရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၁၀ အဖ-၃၁ မေမပွငဴ်မဖူ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၅၈၆၀ ဦဵရေဲလဵ သိပဳ္ပ
ရခိုငရ်ိုဵ ေလဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆတဥ-၃၉ မမဥ္ဇ သိန်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ထုိေ် သိပဳ္ပ
၈၁၄၊သီရေိဇယျောလမ်ဵ(၇)ရပ်ေွေ်

ေတာငဥ်ေ္ကလာပမမို့နယ်
ေတာငဥ်ေ္ကလာ

၁၂ ဆမဥ-၈၂၁ မကေည်ဝင်ဵ လှိုင် ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၅၅၀၁၁ ဦဵေဝေမာငန်ု သိပဳ္ပ
ေ(၃၃၆)၊ စောဵဝါ(၁)လမ်ဵ၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၁၃ ဆမဥ-၅၇ မသေ်ထာဵစဳ ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၅၂၈၉၂ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ နိုင် သိပဳ္ပ
္/၁၅၅၊ ဥေ္ကာ(၆)လမ်ဵ၊ 

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၁၄ ဆမဥ-၁၆၇၃ မဆုရည်လင်ဵ ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၇၈၆၇၁ ဦဵလင်ဵ ထေ်ဦဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၃၈/ခ)ရပ်ေွေ်၊ မမရတနာ(၁၀)လမ်ဵ၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၁၅ ဆတမ-၇၁၉ မပုိဵအေိ န္ဒြေေဇာ် ၁၂/မ္တ(နိုင)်၁၀၇၃၇၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၈၇)၊ ေအာငမ်္ေလာလမ်ဵ၊ 

ေေျောေ်ေမမာင်ဵ ကေီဵ၊ တာေမွမမို့နယ်
တာေမွ

၁၆ ဆဒမ-၁၀၅၂ မသဇငခ်ိုင် ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၄၃၄၂၂ ဦဵဝင်ဵ ေအဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၉၅၁)၊ ေျွန်ဵ ေရွှေဝါလမ်ဵ၊ (၄၅)ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳမမို့သစေ်မမာေ်ပုိင်ဵ
ဒ္ုဳ(ေမမာေ်)

၁၇ ဆဒမ-၅၂၀ မကေည်မဖူေေျော် ၁၂/ဒ္ရ(နိုင)်၀၃၃၈၃၂ ဦဵကေည်လွင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၁၅၆၄)၊ ၁၅၅ ရပ်ေွေ်၊ 

ဗုိလ်မှူဵဗထူဵလမ်ဵ၊ ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ
ဒ္ုဳ(ေရှ့ )

၁၈ ဆဒရ-၆၀၁ မမီဇငေ်ေျော် ၁၄/မမေ(နိုင)်၃၄၉၄၆၁ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၇၃၂)၊ ဦဵလွန်ဵ သီလမ်ဵ၊ (၁၄)ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေရှ့ )

၁၉ ဆဒရ-၉၄ မအသူိမဖိုဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၂၀၆၄၇ ဦဵသန့်ဇင် သိပဳ္ပ
ေလဵေထာငဴ်ေနရ်ပ်ေွေ်၊ နတစ်ငပုိ်င်ဵ ၊ 

ဒ္ုဳ(တ)မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၂၀ ဆဒရ-၁၀၇ မဇာနည်ေမ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မမငဴ်နိုင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၄၃၃)၊ စစမူ်ထမ်ဵေဟာင်ဵ ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳ(တ)မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၂၁ ဆဒတ-၁၅၃၆ မနငှ်ဵ အဒိါလီ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၃၆၈၀၆ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵဦဵ သိပဳ္ပ
၄၈/ေ၊ ရေ်ွလှမ်ဵ၊ ၁၈/ေ ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳ(တ)မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၂၂ ဆဒတ-၂၂၃ မနငှ်ဵ ရတနာေထွဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၀၉၈၀၇၅ ဦဵယဉေ်ထွဵ သိပဳ္ပ
၄၆၂ သုနန္ဒြောလမ်ဵ၊ (၁၀၇)ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၂၃ ဆသတ-၅၇ မေအဵေဗျော ၁၂/သေတ(နိုင)်၂၁၁၁၅၄ ဦဵစိုဵ မုိဵနိုင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၄၀၄)၊ ၁၄ လမ်ဵ (A) တိုေ်(၁၅)၊ 

ယဇုနဥယျောဉမ်မို့ေတာ်၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ဆိပ်ေမ်ဵ)

၂၄ ဆဒဆ-၁၁ မေအဵသန္တာထွန်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငန်ိုငထွ်န်ဵ သိပဳ္ပ
၁၂၈၁ (ေ)၊ ေသာ်ေမမိုင(်၄)လမ်ဵ၊ 

(၈၈)ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ဆိပ်ေမ်ဵ)

၂၅ ဆဏတ-၆၈ မယယုသေ်လွင် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၇၄၈၂၅ ဦဵသေ်လွငဦ်ဵ သိပဳ္ပ
သဝန်ဵ ေတာေေျေဵရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၆ ဆဏတ-၁၆၄ မယနွ်ဵ ကေည်မဖူေအာင် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၂၇၈၆၇ ဦဵေအာငသူ် သိပဳ္ပ
၈၀၁၊ ေနသ်ာယာ(၁၁)လမ်ဵ၊ 

ေျွန်ဵ ေတာရပ်ေွေ်၊ တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၇ ဆဏတ-၇၈ မငဝုါဖူဵ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၄၉၉၂၉ ဦဵေအာငန်ိုင် သိပဳ္ပ
ေညာငတ်ခဳါဵေေျေဵရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၈ ဆနေ-၁၀ မလွန်ဵ သီရထိေ် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၂၆၅၅၇ ဦဵေေဵနိုင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၄၃)၊ ထန်ဵ ေတာရပ်ေွေ်၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၉ ဆနေ-၆၃ မသင်ဵ ထေ်ဇင် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၂၃၆၅၉ ဦဵသိန်ဵ သန်ဵ သိပဳ္ပ
မာလာမမိုငလ်မ်ဵ၊ မင်ဵ ပုိင်ဵ ရပ်ေွေ်၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၃၀ ဆငစ-၄၂ မလွှမ်ဵမုိဵသူ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၄၂၄၉၉ ဦဵလှဦဵ သိပဳ္ပ
နတစ်ငေု်န်ဵ စမဳပရာွ၊ 

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၃၁ ဆငစ-၂၄ မတငတ်ငမ်ဖိုဵ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၄၂၁၃၄ ဦဵသေ်နို်ငမင်ဵ သိပဳ္ပ
အေဖျောေ်ရာွ၊ 

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၃၂ ဆေရ-၁၅၈၄ မဆုမွနလ်ှိုင် ၁၂/ေမရ(နိုင)်၀၆၆၀၆၇ ဦဵအနု်ဵ သန်ဵ ေေျော် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၂၄)၊ ရတနာလမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ေွေ်၊

ေမာရတွမ်မို့နယ်
ေမာရတွ်

၃၃ ဆဘဓ-၇၇ မခငယ်ယုတိုဵ ၁၂/ဥေတ(နိုင)်၂၀၂၀၅၉ ဦဵတိုဵ တိုဵ သိန်ဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၁)စစေ်ကောေရဵနငှဴ်တည်ဵခိုေရဵ

စခန်ဵ ၊ (၁၄)ရပ်ေွေ်၊ လှိုငမ်မို့နယ်
လှိုင်

၃၄ ဆမေ-၈၂၁ မရွှေန်ဵ လဴဲဦဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵတငဆ်န်ဵ ဦဵ သိပဳ္ပ
တိုေ်(င)၊ အခန်ဵ (၄၂)၊ (၄)ရပ်ေွေ်၊ 

မရမ်ဵေုန်ဵ မမို့နယ်
မရမ်ဵေုန်ဵ

၃၅ ဆမေ-၃၅၃ မလဴဲလဴဲထွန်ဵ ၁၂/မရေ(နိုင)်၁၈၇၂၅၀ ဦဵခငစ်ိုဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၈၁/ခ)၊ ၂ လမ်ဵသွယ်(၂)၊ (၁)ရပ်ေွေ်၊

 သမုိင်ဵ ၊ မရမ်ဵေုန်ဵ မမို့နယ်
မရမ်ဵေုန်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆအပ-၂၆၂ ေမာငသ်ျှေငမ်င်ဵ ဆေ် ၁၀/သတန(နိုင)်၂၄၉၄၁၇ ဦဵသန်ဵ မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၁၆)၊ သဳခင်ဵ စလုမ်ဵ၊ ေပါေ်ေတာ၊ 

အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၂ ဆအပ-၃၅၀ ေမာငဖု်န်ဵ မမတပုိ်င် ၁၂/အစန(နိုင)်၂၅၇၃၈၂ ဦဵဖုန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
၄၆၈/ခ အငက်ေင်ဵ လမ်ဵသွယ၊် 

မမို့သစ်(္)ရပ်ေွေ်၊ အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၃ ဆအမ-၂၈၈ ေမာငေ်အာငေ်ောင်ဵ မမတ် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၂၉၈၃၅ ဦဵေေဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွမအေနာေ်ရပ်ေွေ်၊ သဳမဏိဝန်ဵ ၊ 

အခန်ဵ (၂၁)၊ အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၄ တရဥ-၇၅၉ ေမာငေ်ဇာ်ထေ်လွင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၀၇)၊ အေမမြှောေ်တပ်ရင်ဵ ၊ 

ပျေဉ်ဵ မပင၊် မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၅ ဆသယ-၃၈၅၀ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ေေျော် ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၂၅၇၀၅ ဦဵခငေ်မာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
တပ်ရာွေေျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၆ ဆထ-၂၂၃ ေမာငေ်ေျော်ညီညီ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ တန် ဝိပ္ဳပ
ေပါေ်တန်ဵ ရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၇ ဆထ-၂၁၈ ေမာငေ်ေျော်ဆန်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵစနိလှ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါေ်တန်ဵ ေေျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၈ ဆမဥ-၂၈၀၄ ေမာငခ်န့်စည်သူ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၄)၊ ရာွဦဵလမ်ဵ၊ ပုရေ်ွဆိပ်ေုန်ဵ ၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၉ ဆနတ-၃၇၄ ေမာငသ်ေ်ေဝယဳ ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၁၃၀၂၅ ဦဵခငေ်မာငေ်ရွှေ ဝိပ္ဳပ
No.33၊ ေေျောေ်ေရတငွ်ဵ လမ်ဵ၊ ေေျောေ်

ေမမာင်ဵ ကေီဵရပ်ေွေ်၊ တာေမွမမို့နယ်
တာေမွ

၁၀ ဆဒတ-၄၈၂၇ ေမာငေ်ဇာ်ပုိင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵသေ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၀)၊ ေလာ်ှောဵလမ်ဵ၊ 

(၇၀)ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆဒထ-၇၈၈ ေမာငေ်အာငေ်ငွဦဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၀၂၈၉၉၅ ဦဵေေျော်ဆန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဘူတာပုိင်ဵ ၊ ေလဵေထာငဴ်ေန၊် 

အမှတ(်၂)လမ်ဵမကေီဵ၊ ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၁၂ ဆဒဆ-၁၂၅၈ ေမာငသူ်ရေေျော် ၁၂/ဒ္ဆ(နိုင)်၀၃၅၇၅၄ ဦဵတငလ်ှိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၄၂)၊္ရေွဳင်ဵ ၊ ၉၈ ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၁၃ ဆဒတ-၄၁၃၃ ေမာငခ်ျေစေုိ်ေုိ ၁၂/ဒ္ဆ(နိုင)်၀၃၅၉၅၀ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေျေစီအုေရှ့ ေေျေဵရာွ၊

ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၁၄ အနခ-၁၆၈ ေမာငေ်ဝယထွဳန်ဵ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၂၅၂၆၆ ဦဵမမစိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေဳဘဴဲစမဳပရာွ၊္ါတေု်န်ဵ ပုိင်ဵ

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၅ ဆဏတ-၂၂၅၂ ေစာ္ျေငေ်နဝိုင်ဵ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၇၁၁၆၁ ဦဵကေည်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကေည်တန်ဵ ေေျေဵရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၆ ဆဏတ-၁၆၈၃ ေမာငဟိ်န်ဵ ေုိေုိ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၇၄၇၃၅ ဦဵေသာင်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
ငါဵဥမ္မစမ်ဵေေျေဵရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၇ ဆဏဘ-၅၂၉ ေမာငဝ်င်ဵ ေုိနိုင် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၂၆၇၈၂ ဦဵထွန်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵကေီဵေေျေဵရာွ၊ ေနညီ်ေနာငအ်ပ်ုစ၊ု 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၈ ဆနေ-၁၀၇၆ ေမာငေ်အဵမင်ဵ ထေ် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၂၅၂၅၅ ဦဵခငေ်အဵ ဝိပ္ဳပ
နငှ်ဵ ဆီလမ်ဵ၊ မမို့မပုိင်ဵ ရပ်ေွေ်၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၁၉ ဆနေ-၅၅၇ ေမာငက်ေည်ခိုင် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၁၉၀၉၇ ဦဵမင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ပေောေ်ရာွ၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၀ ဆနေ-၁၀၀၈ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳ ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၁၉၁၀၂ ဦဵေမာငေ်ေျော် ဝိပ္ဳပ
ေတာ်လန်ဵ ရာွ၊

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၂၁ ဆနေ-၆၉၀ ေမာငလ်င်ဵ ထေ်ေေျော် ၁၂/ေခေ(နိုင)်၁၂၆၁၉၇ ဦဵေေျော်ေေျော်လတ် ဝိပ္ဳပ
မာလာမမိုငလ်မ်ဵ၊ မင်ဵ ပုိင်ဵ ရပ်ေွေ်၊

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၂ ဆန-၅၂၆ ေမာငန်န္ဒြေေဇာ် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်သာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာ်ေေဵရာွ၊

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၃ ဆဈလ-၈၆၂ ေမာငမ်မတသု်ခန့် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာ်မပာရာွ၊ 

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၄ ဆငဝ-၁၁၃ ေမာငေ်ဇာ်မျေ ို ဵထေ် ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၃၅၆၅၁ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မဝနေ်ေျေဵရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၂၅ ဆဏတ-၂၄၇၀ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ဦဵ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၂၂၉၃၀ ဦဵသန်ဵ လွငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပျေဉ်ဵ ေတိုဵ ရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၂၆ ဆမေ-၃၀၀၃ ေမာငေ်ေျော်ထူဵမမတ် ၁၂/မရေ(နိုင)်၁၇၄၅၀၁ ဦဵတငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၄၈)/ေ၊သမုိင်ဵ မမို့ေဟာင်ဵ

၆လမ်ဵ(၁) ရပ်ေွေ်၊မရမ်ဵေုန်ဵ မမို့နယ်
မရမ်ဵေုန်ဵ

၂၇ ဆမေ-၂၅၈၆ ေမာငေ်နာငေ်ောင်ဵ စဳ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၀၁၇၅၂ ဦဵေအာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
သလ္လာဝတလီမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ေွေ်၊ အမေ

(၁)မူလွနေ်ေျောင်ဵ ၊ မရမ်ဵေုန်ဵ မမို့နယ်
မရမ်ဵေုန်ဵ

၂၈ ဆင-၆၃၅ ေမာငခ်ျေစမ်ဖိုဵေဝ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵချေစေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
နဝေဒဵရပ်ိသာ၊ တိုေ်(၄)၊ အခန်ဵ (၈)၊ 

ဗဟန်ဵ မမို့နယ်
ဗဟန်ဵ



ဝိပဳ္ပ (မ) ( ၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆအအ-၄၂၄ မယမင်ဵ သူ ၁၂/အစန(နိုင)်၂၄၇၃၅၁ ဦဵတငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၆/၁၁၃)၊ ရာွလယလ်မ်ဵ၊ ဒညင်ဵ ေုန်ဵ ၊

 အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၂ ဆအမ-၅၅၇ မအအိမွိန် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
စဥ့ဴ်ငရူပ်ေွေ်(၉/၄၅)၊ မိသာဵစလုမ်ဵ၊

အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၃ ဆအဆ-၅၉၄ မခငမ်ပည်ဴမပည်ဴဇနွ် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၁၇၄၂ ဦဵမင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၆)B၊ နသဳာေုန်ဵ လမ်ဵ၊ နသဳာ 

ေုန်ဵ ရပ်ေွေ်၊ အင်ဵ စနိမ်မို့နယ်
အင်ဵ စနိ်

၄ ဆဥလ-၂၁၂၃ မဆုသီရနိိုင် ၁၂/မ္ဒ(နိုင)်၁၇၆၇၃၆ ဦဵသေ်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ-်၂၁၇၊၆လမ်ဵ၊ေရွှေနသဳာ

စမဳပရာွ၊ မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၅ ဆဃဘ-၁၀၀၇ မသေ်လှိုငလ်ှိုငေ်ေျော် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ မမငဴ်ေေျော် ဝိပ္ဳပ
(၁၀၆)ေမခမမနတ်ပ်ရင်ဵ ၊ ေထာေ်ကေန့်၊ 

မ္ေလာဒုဳမမို့နယ်
မ္ေလာဒုဳ

၆ ဆထ-၂၇၇ မအအိမိဖိုဵ ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၂၆၇၄၆ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ထိနန်စှပ်ငေ်ေျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၇ ဆထရ-၃၄၂ မရွှေန်ဵ လဴဲဝင်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငရ်ိုဵ ေေျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၈ ဆထတ-၁၅၅ မသဲနစုိုဵ ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၃၉၇၃၇ ဦဵစိုဵ ကေိုင် ဝိပ္ဳပ
အတုဖုိ်ရာွ၊ေရမဖူအပ်ုစ၊ု

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၉ ဆမဥ-၃၄၂၇ မမဖိုဵမဖိုဵေအဵ ၁၂/ဥေမ(နိုင)်၂၇၇၅၇၂ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ လှ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၈၆၂)၊ ဧရာ(၁၆)လမ်ဵ၊ ညရပ်ေွေ်၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၁၀ ဆမဥ-၃၀၅၀ မေမသကေေနဖူ်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၈၄)၊ ဘုမ္မာ(၁၂)လမ်ဵ၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



ဝိပဳ္ပ (မ) ( ၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆမဥ-၃၈၄၇ မယနွ်ဵ မီမီခင် ၁၂/မ္ဒ(နိုင)်၁၉၆၀၄၄ ဦဵနိုငစ်ိုဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ည/၃၃၄၊ ဘုမ္မာ(၁၁)လမ်ဵ၊

ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၁၂ မေရ-၆၄၄ မဇငမ်ာေအာင် ၉/ေပတ(နိုင)်၃၂၈၉၇၆ ဦဵေအာငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၂၆)၊ ဘုရငဴ်ေနာငလ်မ်ဵ၊ 

(၄၉)ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳ(ေမမာေ်)မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေမမာေ်)

၁၃ ဆဒရ-၁၈၇၅ မချေမ်ဵေမမဴသူ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအဵမင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
၁၄(B-3)၊ မဟာမမိုငအ်မ်ိရာ၊ (၄)တိုဵ ချေဲ့ ၊

ဒ္ုဳ(ေမမာေ်)မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေမမာေ်)

၁၄ ဆဒရ-၂၂၂၄ မဇငမ်ာမမငဴ် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ၊်၆၈၄၊အမှတ-်၁၃၃ရပ်ေွေ်၊ေေတု

မတလီမ်ဵ၊ဒ္ုဳ(အေရှ့ )မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေရှ့ )

၁၅ ဆဒရ-၂၂၂၀ မေရွှေဇငမုိ်ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမမခိုင် ဝိပ္ဳပ
စစပ်ငေ်တာငအ်ထေ်ရပ်ေွေ်

ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ
ဒ္ုဳ(ေရှ့ )

၁၆ ဆဒထ-၇၁၆ မေချောစလုှိုင် ၁၂/ဒ္ရ(နိုင)်၀၄၂၇၂၁ ဦဵလှိုငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵတကဲေီဵရာွ၊ 

ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေရှ့ )

၁၇ ဆဒတ-၄၉၂၄ မဝင်ဵ လဴဲလဴဲမဖိုဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၁၇၆၉၅ ဦဵလှမျေ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ်(၁၆၉၈/ခ)မင်ဵ ရေဲေျော်စာွ(၄)လမ်ဵ၊ 

(၇၁)ရပ်ေေွ၊် ဒ္ုဳ(ေတာင)်မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၁၈ ဆသတ-၂၄၀၉ မပနထွ်ာထွန်ဵ ၁၂/လေန(နိုင)်၂၅၅၉၇၉ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၃၁)၊ေသာ်ေလမ်ဵ၊

၂၂ ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳ(ေတာင)်မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၁၉ ဆဒတ-၅၈၅၃ မေရွှေဝတမ်ှဳုဦဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၀၉၇၅၈၂ ဦဵေေျော်ဦဵဆန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၉၀/ေ)၊ ေဒါနလမ်ဵ၊ (၇၂)ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၂၀ ဆဒတ-၅၄၈၂ မေရွှေပုိဵပုိဵသူ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၃၈၄၅၅ ဦဵလှေရွှေ ဝိပ္ဳပ
၁၂၃၀/ခ၊ ေလဵေျွန်ဵ စကေောလမ်ဵ၊ (၅၄)

ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်



ဝိပဳ္ပ (မ) ( ၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၂၁ ဆဒတ-၅၂၄၈ မနန္ဒြောလင်ဵ ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၂၅၁၄၄ ဦဵေအဵေုိ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)လမ်ဵ၊ ေျေစီအုေနာေ်ရပ်ေွေ်၊ 

ဒ္ုဳေတာငမ်မို့နယ်
ဒ္ုဳ(ေတာင)်

၂၂ ဆဒရ-၁၂၀၃ မေဝေဝနိုင် ၁၂/ဒ္ဆ(နိုင)်၀၂၄၂၀၈ ဦဵေဝဇင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ-်၄၄၆၊ပါတလီမ်ဵ၊ေညာင်

ပငရ်ာွ၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၂၃ ဆဒဆ-၂၁၆၁ မသန္တာေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအဵမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၂၆/ခ)၊ မေနာသုခလမ်ဵ၊ 

(၈၇)ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၂၄ ဆဏတ-၁၂၃၉ မေမမီေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵေုန်ဵ (၁)လမ်ဵ၊ေဈဵသစ်

ရပ်ေွေ်၊ တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၅ ဆဏတ-၁၀၆၁ မေောင်ဵ မမတန်ယွ် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၆၉၀၈၄ ဦဵနိုငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉၆)၊မူဵလမန်ဵ ရာွ

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၆ ဆဏတ-၂၂၄၅ မရှုဝါ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၂၄၆၀၀ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
တလုေတ္တော်ရာွ၊

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၇ ဆဏတ-၄၅၄ မဆုဝင်ဵ နန္ဒြော ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငမ်မငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေသေပါင်ဵ ရာွ၊

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၂၈ ဆနေ-၁၀၆၁ မဝင်ဵ ဝင်ဵ ေထွဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵေအဵေသာင် ဝိပ္ဳပ
အ္ေလဳုဵရာွ၊

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၂၉ ဆငဝ-၁၇၈ မေနွဵ ေနွဵ လှိုင် ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၃၅၉၄၈ ဦဵမမငဴ်ေမာ် ဝိပ္ဳပ
ေမာေနီဵ ေေျေဵရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၃၀ ဆနေ-၁၂၀၂ မေအဵမမတမွ်န် ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၃၆၁၁၅ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငသ်ာေေျေဵရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ



ဝိပဳ္ပ (မ) ( ၃၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၃၁ ဆေရ-၂၀၃၂ မဆုမမတထ်ေ် ၁၂/ေမရ(နိုင)်၁၆၈၆၈၈ ဦဵေေျော်သူ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၁)၊ ရတနာလမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ေွေ်၊

ေမာရတွမ်မို့နယ်
ေမာရတွ်

၃၂ ဆသဧ-၂၁၆ မေမသူခင် ၁၂/လမန(နိုင)်၁၆၉၇၄၀ ဦဵဆန်ဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၅၁)၊ မာလာရုဳလမ်ဵေအာင ်

စမ္မရပ်ိသာ၊ (၁၂)ရပ်ေွေ်၊ လှိုငမ်မို့နယ်
လှိုင်

၃၃ ဆမေ-၂၃၇၂ မယမင်ဵ သူ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
လုိင်ဵ -၁၊အခန်ဵ -၃၊ရာွတန်ဵ ရည်ှ၊သလ္လာ

ဝတလီမ်ဵ၊ ၇မုိင၊်မရမ်ဵေုန်ဵ မမို့နယ်
မရမ်ဵေုန်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆတ-၁၄၅၁ ေမာငေ်ငွယထွဳန်ဵ ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၂၈၃၆၈ ဦဵေအာငေ်ငွ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ေတာကေီဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၂ ဆထတ-၉၇၉ ေမာငသီ်ဟေအာင် ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၂၇၀၂၉ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အေနာေ်ကေို့ေုန်ဵ ရာွ၊ ဘူဵသနတွအ်ပ်ုစ၊ု

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၃ ဆထ-၁၄၄၄ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ စိုဵ ၁၂/ညတန(နိုင)်၂၂၂၂၃၃ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
စေဳချောင်ဵ ရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၄ ဆသယ-၇၈၂၆ ေမာငထ်ေ်လင်ဵ ေအာင် ၁၄/မမန(နိုင)်၃၃၀၃၄၆ ဦဵဖုိဵသာေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ခေရလမ်ဵ၊ ရခိုငရ်ိုဵ ေလဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၅ ဆထလ-၉၂၀ ေစာဟဲပွယေ်စဵ ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၃၅၄၇၄ ဦဵဆာေစဵေထာ် ဝိဇ္ဇာ
ေေ်ေပျောေတာရာွ၊ ေရတငွ်ဵ ေုန်ဵ အပ်ုစ၊ု

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၆ ပဇလ-၉၂၄ ေမာငေ်ောင်ဵ ဆေ်နိုင် ၇/ဇေန(နိုင)်၀၇၉၇၀၆ ဦဵတငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
ေေျောေ်ေမမာင်ဵ အေရှ့ ရပ်ေွေ်၊

မလွှေုန်ဵ လမ်ဵ၊ တာေမွမမို့နယ်
တာေမွ

၇ ဆဏတ-၃၂၄၈ ေမာငစ်ိုင်ဵ မမတသူ် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၄၁၈၇၀ ဦဵဝင်ဵ ေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ဇီဵ မဖူေုန်ဵ ရာွ၊

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၈ ဆဏတ-၃၁၀၃ ေမာငဇ်ူဵ ေုိေုိေဇာ် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၇၄၅၈၆ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆာမိေုန်ဵ ရာွ၊ဇီဵ မဖူေုန်ဵ

အပ်ုစ၊ု တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၉ ဆငဝ-၁၀၄၁ ေမာငေ်အာငလ်င်ဵ ပုိင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငလွ်င် ဝိဇ္ဇာ
တမဳကေီဵရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၀ ဆသယ-၇၈၂၇ ေမာငမ်င်ဵ သူေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵရေဲေျော်သူ ဝိဇ္ဇာ
ေလီေထာ်ရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆနေ-၂၂၂၇ ေမာငခ်ိုငစ်ည်သူ ၁၄/ဒဒရ(နိုင)်၂၂၁၇၆၅ ဦဵမမငဴ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ၁်၈၉၊ေဒါ်ချေစလ်မ်ဵမမို့မပုိင်ဵ

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၁၂ ဆငဏ-၁၀၂၂ ေမာငေုိ်ဆေ် ၁၂/ေမန(နိုင)်၀၂၂၉၃၅ ဦဵမျေ ို ဵသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အိုဵ ဘုိရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၁၃ ဆငမ-၁၀၄၃ ေမာငေ်အာငဘုိ်ဘုိ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၄၃၁၈၀ ဦဵညနွ့်ဆန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ ေလဵရာွ၊ 

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၁၄ ဆငဏ-၁၁၃၂ ေမာငေ်အာငသ်ေ်ဦဵ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၂၂၇၄၄ ဦဵလှေေဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငေု်န်ဵ ရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆအန-၉၆၂ မခိုငေ်ဝလွင် ၁၄/လမန(နိုင)်၁၃၁၇၉၉ ဦဵသန်ဵ ထုိေ် ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ စနိေ်ဈဵေုန်ဵ အေနာေ်ရပ်ေွေ်

ရနေု်နမ်မို့
အင်ဵ စနိ်

၂ ဆထ-၁၅၂၁ မခငသ်ေ်မငမ်ိဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမမငဴ်ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၂၂)၊ရမ်ှဵစရုာွ၊အစကုေီဵအပ်ုစု

ထန်ဵ တပင်
ထန်ဵ တပင်

၃ ဆထတ-၈၂၀ မမမမဉ္ဇ စိုဵ ၁၂/ထတပ(နိုင)်၁၂၇၁၅၁ ဦဵစလဳှိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကောအင်ဵ ေေလဵရာွ၊ကောအင်ဵ အပ်ုစု

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၄ ပဇလ-၈၄၆ မဇလူှိုငမ်ျေ ို ဵ ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵမမငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ-်၁၃၉၊၅ ရပ်ေွေ်၊

ေတာငဥ်ေ္ကလာပမမို့နယ်
ေတာငဥ်ေ္ကလာ

၅ ပဇလ-၉၆၁ မေေျောဴမှူဵ ေအာင် ၇/ေပေ(နိုင)်၁၁၈၀၇၇ ဦဵေအာငမ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေခမာသီလမ်ဵ၊ဆရပ်ေွေ်၊ အမှတ်

၃၁၊ ေမမာေ်ဥေ္ကလာပမမို့နယ်
ေမမာေ်ဥေ္ကလာပ

၆ ဆဖအ-၁၅၆၇ မေမသူထွန်ဵ ၁၂/ဒ္ရ(နိုင)်၀၃၁၃၀၃ ဦဵလှထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ-်၇၇၇၊ဗုိလ်ဖုိဵဝင်ဵ (၃)လမ်ဵ

၃-ရပ်ေွေ်၊ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(အေရှ့ )

၇ ဆဖဒ-၁၁၈၀ မပွငဴ်သူဇာေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵသန့် ဇင် ဝိဇ္ဇာ
ရမ်ှဵတကဲေီဵအထေ်စမဳပေေျေဵရာွ၊

ဒ္ုဳမမို့သစအ်ေရှ့ ပုိင်ဵ မမို့နယ်
ဒ္ုဳ(အေရှ့ )

၈ ဆဒထ-၁၄၇၄ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည်ခိုင် ၁၂/ဒ္တ(နိုင)်၁၀၅၁၂၈ ဦဵသန်ဵ ထိန် ဝိဇ္ဇာ
ေလဵေထာင်ဴေနေ်တာင်ဘေ်ေမ်ဵ ၊ ေလဵေထာင်ဴ

ေနစ်မဳပရပေွ်ေ်၊ ေတာင်ဒ္ုဳမမို ့နယ်
ေတာငဒ်္ုဳ

၉ မဏ-၂၆၉၆ မယနွ်ဵ မမတန်ိုဵ ၁၂/ဒ္ဆ(နိုင)်၀၃၄၃၀၂ ဦဵဝင်ဵ ေုိေုိ ဝိဇ္ဇာ
၁၅၇၀၊မုိဵမိတလ်မ်ဵ၊(၉၀)ရပ်ေွေ်

ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၁၀ ဆ္ယ-၉၅၁ မေချောေလဵပုိ ၁၂/ေတန(နိုင)်၁၃၃၃၆၃ ဦဵဆန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
တိုေ်(၂၈)၊ အခန်ဵ (၁၀၃)၊ B(၃)လမ်ဵ၊ ယဇု

နဥယျောဉမ်မို့ေတာ်၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ရေက်င်ဵ

၁၁ ဆဒဆ-၂၉၃၁ မမဖူနငှ်ဵ ေေျော် ၁၄/ပတန(နိုင)်၂၂၄၄၅၇ ဦဵေရွှေငါဵ ဝိဇ္ဇာ
အခန်ဵ (၀၀၄)၊ တိုေ်(၁၂)၊ (၉)လမ်ဵ(A)၊

(၉၄)ရပ်ေွေ်၊ ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵမမို့နယ်
ဒ္ုဳဆိပ်ေမ်ဵ

၁၂ ဆဏတ-၃၁၈၈ မလှေေျောဴခိုင် ၁၂/တတန(နိုင)်၂၇၁၀၆၂ ဦဵေရွှေလှ ဝိဇ္ဇာ
တေလ့ဲှ၊

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၃ ဆသယ-၇၈၂၄ မသူဇာဝင်ဵ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၆၅၄၇၇ ဦဵမျေ ို ဵသေ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလီေထာ်ရာွ၊ ေလီေထာ်ရာွအပ်ုစ၊ု

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၄ ဆဏတ-၃၁၇၂ မနလီာဝင်ဵ ေအာင် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
အဒနွ်ဵ ရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၅ ဆငမ-၁၀၄၄ မဝင်ဵ သီရေိမ ၁၂/တတန(နိုင)်၂၃၁၃၂၇ ဦဵမမသိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကေုလဳမုရာွ၊ 

တွဳေတဵမမို့နယ်
တွဳေတဵ

၁၆ ဆနေ-၂၀၀၅ မယဉမ်ာကေည် ေလျှောေ်ထာဵဆဲ ဦဵစနိေ်မာငတ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမတ္တောေေျေဵရာွ၊

ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ မမို့နယ်
ေွမ်ဵခခေုဳန်ဵ

၁၇ ဆငမ-၁၀၅၇ မသီရေီအာင် ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၄၃၁၈၇ ဦဵသေ်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေရေေျော်ရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၁၈ ဆငမ-၉၄၃ မထေ်ထေ်စိုဵ ၁၂/ေမန(နိုင)်၁၃၄၇၉၃ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှာ်ေတာရာွ၊

ေောဴမှူဵမမို့နယ်
ေောဴမှူဵ

၁၉ ပဇလ-၈၅၄ မအသိေ်မွန် ၇/ဇေန(နိုင)်၀၇၈၁၅၀ ဦဵရထွဲန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
N0.4၊ေေျောင်ဵ ေုန်ဵ (၁)လမ်ဵသွယ်

(၇)ရပ်ေွေ်၊ လှိုငမ်မို့နယ်
လှိုင်


