
သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (  ၂၃ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃဘ-၁၇ ေမာငေ်ောငပ်ပည်ဴစုဳ ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၉၄၆၂၇ ဦဵကုိဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရသုိဵရာွ၊ 

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆဃဘ-၁၁၄ ေမာငထူ်ဵသက်ေောင် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၉၅၀၃၉ ဦဵေစာထူဵလာ သိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁)၊ တပ်မေတာ်ရပ်ုပမငသဳ်ကကာဵ

ထုတလ်ွှတေ်ရဵတပ်၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဖဒ-၁၆၇ ေမာငပ်မတမ်င်ဵ သူ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၇၂၅၉၉ ဦဵကကည်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
တလုတကု်န်ဵ ရာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၄ ဆဖဆ-၁၀ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ပုိင် ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၆၂၆၁ ဦဵပမစနိ် သိပ္ဳပ
ငါဵဆူေတာင၊် ေမှေတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၅ ဆဖဒ-၃ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေကျော် ၁၂/လကန(နိုင)်၂၇၀၀၂၈ ဦဵကကည်တိုဵ သိပ္ဳပ
မေစူပုိုင်ဵ ၊ ဒါဵပိနမ်မို့၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဇေ-၁၀၆ ေမာငညီ်ဝဏ္ဏ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၀၈၉၈၁၈ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေောငသိ်ဒ္ိဓ(၁)လမ်ဵ၊ ဝါဵတစရ်ာ 

(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၇ ဆဇသ-၁၀၃၆ ေမာငစ်န်ဵ ပပည်ဴမဖိုဵ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၀၈၉၈၁၆ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသိ်ဒ္ိဓ(၁)လမ်ဵ၊ ဝါဵတစရ်ာ 

(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၈ ဆဇသ-၃၆ ေမာငဦ်ဵချေစစ်ိုဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၅၀၅၉၆ ဦဵဦဵထွန်ဵ သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှေတ(်၈၆၇/ခ)၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 

ေေနာက်သဳဒင်ဵ ၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၉ ဆဇသ-၁၂၉၄ ေမာငန်န်ဵ ဝင်ဵ ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစန်ဵ ညနွ့်ဦဵ သိပ္ဳပ
ဍ(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်ဵသာလမ်ဵ၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၀ နလေ-၄၂ ေမာငဘုိ်ဘုိသိန်ဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၆၉၈၆ ဦဵေမာငေ်မာင် သိပ္ဳပ
တ/ဆဦဵေနစိုဵ ၊ မမို့သစ်(၄)လမ်ဵ၊ 

ေေလာမမို့၊ လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (  ၂၃ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ နလဝ-၃၀၈ ေမာငဇ်ာနည်ေောင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၉၇၇၇ ဦဵေကာင်ဵ ပမတသူ် သိပ္ဳပ
ရေသဴေတာငရ်ာွ၊ သာဝတ္ိတေပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၂ နလထ-၄၆ ေမာငသူ်ရစိုဵ မုိဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငစ်ိုဵ မုိဵ သိပ္ဳပ
ေင်ဵ သာရာွ၊ သာဝတ္ိတေပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၃ နလက-၁၁ ေမာငဆ်န်ဵ ပမငဴ်ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလှေပမငဴ် သိပ္ဳပ
ကူသပိတေ်ကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၄ နပန-၁၇၈ ေမာငေ်ဝမင်ဵ ဟန် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၆၈၁၉ ဦဵတငမ်ျေ ို ဵေောင် သိပ္ဳပ
ေလျှေငလုိ်၊

ဇမ္ဗ သီရမိမို့နယ်
ဇမ္ဗ သီရိ

၁၅ နလဝ-၂၃၁ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်နိုင် ၉/ဒခသ(နိုင)်၀၀၅၅၂၉ ဦဵေကျော်ဟိန်ဵ သိပ္ဳပ
ဒိုဵ နယွရ်ာွ၊ 

ဒက္ိခဏသီရမိမို့နယ်
ဒက္ိခဏသီရိ

၁၆ နကန-၆၀ ေမာငေ်ကျော်သီဟ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသီဟမုိဵ သိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၂)မမို့မ၊ ကျေည်ေတာငက်န၊် 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၁၇ နရက-၅၉ ေမာငေ်ကာင်ဵ ထက်လင်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၃၆၄၈ ဦဵမျေ ို ဵလွင် သိပ္ဳပ
ရာွေတာ်၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၁၈ နရဆ-၁၄၆ ေမာငခ်ျေမ်ဵမငမ်ိဵေောင် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၂၃၁၆၁ ဦဵဝင်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
ေရဆင်ဵ နယေ်ပမ(၄)၊

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ

၁၉ မရ-၁၁၉ ေမာငပ်ပည်ဴစုဳေောင် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၈၃၇၉ ဦဵေကျော်စိုဵ သိပ္ဳပ
သာယာစရုာွ၊ ကျွန်ဵ ေရာင်ဵ ေပ်ုစ၊ု 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ

၂၀ နဥတ-၃၉ ေမာငမ်ဖိုဵသက်ေဝ ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၁၁၈၉၃ ဦဵေဝလုေမာင် သိပ္ဳပ
ေတာငညိ်ု၊ 

ဥတ္တရသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (  ၂၃ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ နတက-၄၂၉ ေမာငေ်သာ်ဇငယ်နွ်ဵ နိုင်ဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၃၈၇၄၇ ဦဵေဇာ်လွင် သိပ္ဳပ
ပမကျွန်ဵ သာ၊ ပိေတာက်လမ်ဵ၊ 

ပမဝတရီပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၂ နတက-၂၆ ေမာငဉ်ာဏ်လင်ဵ ထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ပမကျွန်ဵ သာ၊ ပိေတာက်လမ်ဵ၊ 

ပမဝတရီပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၃ နတေ-၃၅ ေမာငေ်ောငကုိ်မင်ဵ ထွန်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၁၄၈၁ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူ၊ ရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) (  ၃၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃမ-၄၈ မမျေ ို ဵသန္တာေဇာ် ၁၂/မဘန(နိုင)်၂၀၁၉၁၆ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ သိပဳ္ပ
ေမှေတ(်၃)တိုဵ ချေဲ့ ရပ်ကွက်၊

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆဃမ-၂၄၁ မေမသက်သက်ေောင် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၉၈၄၃၃ ဦဵေောငညိ်ုလင်ဵ သိပဳ္ပ
ေေနာက်ပုိင်ဵ (၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဃရ-၁ မထက်နန္ဒာေကျော် ၁၂/မဘန(နိုင)်၂၀၁၂၃၈ ဦဵေကျော်မင်ဵ ခိုင် သိပဳ္ပ
ေဈဵပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊ ဖူဵကကီဵရာွ၊ 

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၄ ဆဖလ-၁၉၉ မသီတာထွန်ဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၇၉၇၁၉ ဦဵခငေ်မာငထွ်န်ဵ သိပဳ္ပ
ေမဃဝတ(ီ၁)လမ်ဵ၊ ရပ်ိသာရပ်ကွက်၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၅ ဆဒရ-၁၅၉ မေချောကလျောဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် သိပဳ္ပ
ရှေမ်ဵတကဲကီဵေထက်စပဳပရာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဒရ-၁၁၆ မေရွှေရည်လင်ဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၁၆၅၄ ဦဵလင်ဵ ေောင် သိပဳ္ပ
ရှေမ်ဵတကဲကီဵေထက်စပဳပရာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၇ ဆသယ-၃၈၉ မေကကာဴေနပခည်နိုင် ၁၃/နစန(နိုင)်၀၉၈၃၄၅ ဦဵေနမျေ ို ဵနိုင် သိပဳ္ပ
ေမှေတ်(၃)၊ တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳကတုင(်၁၀၀)၊ 

ေင်ဵ တုိငတ်ပ်နယ၊် လှေည်ဵ ကူဵ မမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၈ ဆဥလ-၅၂၈ မေကျောဴေကျောဴလွင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလှေေထွဵ သိပဳ္ပ
ဟုိင်ဵ ကူဵရာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၉ ဆဇသ-၄၄၆ မခိုငရ်ည်မွနသ်က် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၀၀၇၇၁ ဦဵသက်နိုင် သိပဳ္ပ
ေမ်ိေမှေတ(်၂၇၈/ခ)၊ ေတာငသူ်(၁) လမ်ဵ၊ 

(၇)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၀ ေဟခ-၂၆ မဝင်ဵ စန္ဒာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်လတ် သိပဳ္ပ
ေပုိင်ဵ (၄)၊ ဒ/(၁၇)ရပ်ကွက်၊ ေလှော်ကာဵ၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



သိပ္ဳပ (မ) (  ၃၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ ဆဇသ-၅၉၀ မဝတရ်ည်နှေင်ဵ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၁၂၆၃၅ ဦဵစနိဝ်င်ဵ သိပဳ္ပ
၁၉/၄၇၊ စနိပ်န်ဵ (၃)လမ်ဵ၊ သဳဒင်ဵ  

ေမှေတ(်၂၅၇/ခ)၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၂ ဆဇသ-၁၀၇၀ မေိေရွှေစငေ်မာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငကုိ်ထုိက် သိပဳ္ပ
ေမ်ိေမှေတ(်(၇၇)၊ မေကွဵ(၆)လမ်ဵ၊ 

၄၅/(၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၃ နပန-၁၁၁ မမီမီသက်ခိုင် ၉/ပမန(နိုင)်၂၉၄၉၇၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငသ်ာေပ်ုစ၊ု ဂကွကာဵရပ်ကွက်၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
.ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၄ နပမ-၂၃၅ မေေဵချေမ်ဵပမတ် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၆၈၈၃ ဦဵေောငသ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေထက(၇)၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
.ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၅ နလဝ-၃၅၅ မေဝေဝဖုန်ဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၂၄၂၄ ဦဵဖုန်ဵ သွင် သိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ သရက်ခုဳ(န)၊ 

လယေ်ဝဵမမို့၊လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၆ နလဝ-၃၄၀ မသက်မွနေ်ဇာ် ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မုိဵေေဵ သိပ္ဳပ
ရှောဵေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၇ နလေ-၃၂ မယနွ်ဵ ေိ ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵစနိပ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ရုဳဵ ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၈ နလထ-၁၇ မစစုေုောင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၉၄၀၄ ဦဵေောငဟ်နမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
သရက်ကုန်ဵ ရာွ၊ သရက်ကုန်ဵ

ေကျေဵရာွေပ်ုစ၊ု လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၉ နလထ-၃၉ မပပဝင်ဵ ေကျော် ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ စနိ် သိပ္ဳပ
ေပပာငေ်ခါင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၀ နဇပ-၃၅ မေေိစိိုဵ ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်မင်ဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
ေဇယျေသိနေ်ကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ



သိပ္ဳပ (မ) (  ၃၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ မဖ-၆၃၈ မေေိနိန္ဒာမင်ဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၂၄၄၈ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
လယေ်ဝဵမမို့၊

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၂ နဇပ-၁၈၃ မမူမူဝင်ဵ လှိုင် ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ကွမ်ဵခခေဳကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၃ နဇမ-၂၀၀ မသိမ်ဴသိမ်ဴေောင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၂၀၅၃ ဦဵသိန်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ေရွှေကကာပငရ်ပ်ကွက်၊ 

ဇမ္ဇ သီရမိမို့နယ်
ဇမ္ဇ သီရိ

၂၄ နကပ-၄၁ မေဝဇငဦ်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၁၈၇၈ ဦဵေဇာ်ဝမ်ဵ သိပ္ဳပ
ဂုဳမင်ဵ ကွင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၅ ဖပဓ-၃၄၆ မသီသီေောင် ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၈၀၂၀ ဦဵဝင်ဵ ေေဵ သိပ္ဳပ
ေကွက်ေမှေတ(်၃၁၈၃၆)၊ဝဏ္ဏဒပီရပ်ကွက်၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၆ နပမ-၄၉ မချေယရ်သီင်ဵ ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
၂၂လမ်ဵ၊ ေောငသ်ာယာ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၇ နက-၅၆ မသစသ်စဟ်န် ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၁၆၇၈၄ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေနပပည်ေတာ်တိုင်ဵ စစဌ်ာနချေုပ်၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၈ နရ-၂၀ မေပိဖူစငထွ်န်ဵ ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၃၀၈၇ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေခန်ဵ (ဎ)၊တုိကေ်မှေတ်(၁)ေမှေတ် (ခ)၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်ပ်၊ ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ

၂၉ ဖမ-၁၃၉၇ မေငက်ကင်ဵ မုိဵ ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၄၈၆၆ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁/၆၈)၊ သစတ်ပ်ေကျေဵရာွ၊  

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ

၃၀ နဇပ-၁၂၀ မေမ်ဴိချေစမုိ်ဵ ေလျှောက််ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ပျေဉ်ဵ မနာဵေတာငညိ်ုလမ်ဵေဘဵ၊ 

ဝက်စေုကျေဵရာွ၊ ဥတ္တရသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ



သိပ္ဳပ (မ) (  ၃၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၃၁ နတေ-၆၃ မယဇုနဝင်ဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၀၉၄၇ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၂ နတေ-၈၈ မနှေင်ဵ ရည်ရယွဦ်ဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၄၅၈၆၅ ဦဵစိုဵ သွင် သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၃ နတေ-၃၁ မဇငဇ်ငဝ်င်ဵ ထက် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၂၃၃၄၁ ဦဵဝင်ဵ လတဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၄ ရရ-၃၃၉ မသက်မှေ ဵခင် ၁၃/လရန(နိုင)်၂၀၃၄၁၈ ဦဵခငေ်မာငသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၅ နတေ-၄၈ မဟနန်မီဖိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၆ နတေ-၉၄ မပပစန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငဆ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃ-၄၅၈ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ညီညီ ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၈၀၀၇၇ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖူဵကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆဃဘ-၁၂၀၂ ေမာငထ်က်ပမတရ်ှိုင်ဵ ၇/သကန(နိုင)်၁၅၀၇၂၂ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
တပ်မေတာ်ေပ်ုချေုပ်မှုေကျောင်ဵ ၊

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဃန-၆၉၆ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဆက်ပုိင် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၈၇၄၁၂ ဦဵစိုဵ ညနွ့် ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ေတာငစ်ရုပ်ကွက်၊ ဝါဵနက်

ေချောင်ဵ စပဳပေကျေဵရာွ၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၄ ဆဃဘ-၇၃၄ ေမာငသ်န့်ဇငထွ်န်ဵ ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၉၅၅၂၉ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ရနမ်ျေ ို ဵေောင(်၃)လမ်ဵ၊ သေန္ဓပင်

ေကျေဵရာွေပမာက်ပုိင်ဵ ၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၅ ဆဖလ-၆၂၈ ေမာငစ်ိုင်ဵ မင်ဵ ခန့် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵညနွ့် ဝိပ္ဳပ
ဘုိဵရငက်ေလဵေကျေဵရာွ

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဖလ-၁၈၁၀ ေမာငရ်နန်ိုငဝ်င်ဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၅၀၁၇ ဦဵဝင်ဵ ဆန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခမရ(၂၁၆)၊ ရမွဲနတ်ပ်မမို့၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၇ ဆဖလ-၁၁၅၁ ေမာငပ်ပည်ဴစုဳေကျော် ၁၂/လကန(နိုင)်၂၅၅၀၀၈ ဦဵစန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ဘုိဵရငက်ေလဵရာွ၊

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၈ ဆဖလ-၁၇၃၇ ေမာငေ်ကျော်ေကျော်လင်ဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၅၉၉၄၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
ေလဳတပုိေကျေဵရာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၉ ဆဇသ-၁၉၁၄ ေမာငန်ိုငထ်က်ေောင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကဳချွန် ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁၉၂-ခ)၊ ေကာဴေသာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၀ ဆဇသ-၃၉၆၉ ေမာငေ်ဝယမဳဖိုဵ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၁၅၅၄၁ ဦဵနန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၂၂)ရပ်ကွက်၊ ဝါဵတရာေဈဵလမ်ဵ၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ နပဟ-၁၁၉ ေမာငေ်နတိုဵ ၉/ပမန(နိုင)်၂၈၅၇၁၉ ဦဵညနွ့်စနိ် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵေတာငေ်ောက်ကွ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၂ နပမ-၁၀၄၃ ေမာငလ်ှေမင်ဵ ထွန်ဵ ၉/ပမန(နိုင)်၂၈၀၁၂၇ ဦဵဉာဏ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျေ ီဵ ေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၃ မပရ-၂၁၁ ေမာငေ်ောငမ်ျေ ို ဵသိန်ဵ ၉/ပမန(နိုင)်၂၈၅၇၇၄ ဦဵေကျော်ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ ရစပ်ပုတရ်ာွ၊ သစတ်နွေ်ပ်ုစ၊ု ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ် ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၄ နပန-၇၈၄ ေမာငေ်ောငပ်ပည်ဴစုဳ ၉/ပမန(နိုင)်၂၉၁၉၆၈ ဦဵလှေေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကူဵတိ့ုဆိပ်ေကျေဵရာွ၊ ကူဵတိ့ုဆိပ်ေပ်ုစ၊ု 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၅ နလထ-၄၀၇ ေမာငေ်ေဵမင်ဵ ဦဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၃၃၂၂ ဦဵကကည်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ပျေခဳျေေီကျေဵရာွ၊ ပျေခဳျေေီပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၆ နလခ-၁၁၀ ေမာငေ်ပပမငမ်ိဵစိုဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၈၇၂၃၇ ဦဵေောငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
သစေ်တာရာွ၊ ဝငတ်ကူဲဵေပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၇ နလဝ-၂၀၅၃ ေမာငဆ်န်ဵ မင်ဵ ကုိ ၉/လဝန(နိုင)်၃၀၁၇၄၄ ဦဵေကျော်ေကျော် ဝိပ္ဳပ
မမိုငသ်ာယာရာွ၊ ကုန်ဵ သာေပ်ုစ၊ု  

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၈ နလပ-၃၀၅ ေမာငသ်က်ေနာငထွ်န်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
သေပပကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၉ ပယန-၅၀၄ ေမာငေ်မာငေ်ထွဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေရနေီလဵေကျေဵရာွ၊ ေငပ်ငေ်ပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၀ နလေ-၅၃၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ လတ် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၇၇၆၅ ဦဵစန်ဵ မင်ဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေကကာပငရ်ပ်ကွက်၊ 

ဇမ္ဇ သီရမိမို့နယ်
ဇမ္ဇ သီရိ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ နလဝ-၁၁၆၆ ေမာငမ်ျေ ို ဵကုိဦဵ ၉/ဒခသ(နိုင)်၀၀၄၈၈၁ ဦဵေပပစိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဒိုဵ နယွ၊် 

ဒက္ိခဏသီရမိမို့နယ်
ဒက္ိခဏသီရိ

၂၂ နက-၂၁၇ ေမာငေ်ောငပ်မငဴ်စန်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၄၂၃၆ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
သစယ်ာကုန်ဵ ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၃ နကတ-၂၃၆ ေမာငဟ်နေ်ဇာ်ထွန်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၀၃၀၆ ဦဵထွန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
၅/၁၁ ေမှေတ(်၅)၊ ကျေည်ေတာငက်နမ်မို့၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၄ နပသ-၄၀၇ ေမာငစ်ိုဵ ထက်ပုိင် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၉၉၉၅ ဦဵေကျော်မုိဵ ဝိပ္ဳပ
သာယာကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ

၂၅ နပဟ-၂၈၀ ေမာငေ်သာ်ဇငထ်က် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၉၉၇၂ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သာယာကုန်ဵ ရာွ၊

 ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ

၂၆ နတေ-၃၆၈ ေမာငမ်ဖိုဵေဝေောင် ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၁၃၂၂၁ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵေတာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဥတ္တရသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ

၂၇ နကပ-၂၆၇ ေမာငရ်နလ်င်ဵ မဖိုဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၀၇၉၄ ဦဵထွန်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၈ နတေ-၃၇၂ ေမာငရ်ာဇာေောင် ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၉၀၅၄ ဦဵကုိထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၉ နတေ-၄၀၀ ေမာငသိ်န်ဵ ထုိက်စိုဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၆၅၀၃ ဦဵပမငဴ်ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃန-၄၂၃ မေေိစိိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝါဵနကေ်ချောင်ဵ ၊ေကျောကေ်တာငစ်ရုပ်ကကွ၊် 

စပဳပေကျေဵရာွ၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆဃဘ-၁၂၈၃ မသိမ်ဴဇာပခည်ဝင်ဵ ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၈၃၃၉၇ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁၉၂)၊ဆပ်သွာဵေတာ

(ေေရှေ ပုိင်ဵ )၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဃဘ-၁၂၃၆ မေေဵသန္တာလွင် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၅၄၇၂၈ ဦဵေောငလွ်င် ဝိပ္ဳပ ေမှော်ဘီမမို့နယ် ေမှော်ဘီ

၄ ဆဖ-၃၉၃ မစပုမတမွ်န် ၁၂/လကန(နိုင)်၂၅၉၆၁၉ ဦဵေမာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေဖာငက်ကီဵေေရှေ ေကျေဵရာွ

ရာွမပုိင်ဵ ၊လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၅ ဆဖ-၃၂၆ မဂျေူဵဂျေူဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၄၄၂၉ ဦဵသန်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
စက်ကွက်သစ၊် ေဖာငက်ကီဵေေရှေ ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဖဒ-၄၉၂ မရတဦီဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၇၁၄၃၀ ဦဵခငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမတ္တာရာွ၊

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၇ ဆဖလ-၁၂၀၀ မခငသ်ဇငေ်မွှ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၇၁၅၅၅ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ရှေမ်ဵရာွ၊

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၈ ဆဇသ-၁၇၈၁ မမုိဵပပည်ဴစုဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ-်၁၉၂/ခ၊ေကာဴေသာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

၁၀ ရပ်ကွက် ၊ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၉ ဆဇသ-၄၁၉၅ မမဖိုဵေဝေဝမျေ ို ဵ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၀၄၄၆၂ ဦဵမျေ ို ဵသန့်ေောင် ဝိပ္ဳပ
၇/၉/၃၃၃၊ေေဝရာလမ်ဵ

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၀ ဆဇသ-၂၇၈၈ မဆုလတ် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၁၃၀၄၆ ဦဵချေစတ်င် ဝိပ္ဳပ
၈၃/က၊ ည/၁၁ရပ်ကွက်၊ ရရဲနန်ိုငလ်မ်ဵ၊

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ ဆဇသ-၄၄၁၆ မချေယရ်လီှိုင် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၀၉၉၄၄၂ ဦဵဆန်ဵ လွငတ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
၆၃၀(က)၊ ဦဵေောငပ်မတ(်၃)လမ်ဵ၊

(၈)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၂ ဆဇသ-၄၁၃၈ မရတနာပမငဴ် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၀၉၂၅၃၇ ဦဵေမာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၈၄/က)၊ ရရဲနန်ိုငလ်မ်ဵ၊ 

ည/၁၁ ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၃ ဆဇသ-၁၈၂၆ မနှေင်ဵ ဝတမ်ှဳုဖူဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မုိဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၁၉၂/ခ)၊ ေကာဴေသာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၄ ဆဇသ-၁၈၆၄ မနှေင်ဵ ေဝေဝလွင် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၁၂၅၃၇ ဦဵသန့်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
နှေင်ဵ ဆီလမ်ဵ၊ ေမှေတ(်၂၃)ရပ်ကွက်၊ 

ဝါဵတစရ်ာ၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၅ ဆဇသ-၁၇၇၆ မေသွိယမ်ငမ်ိဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
ဒ/၁၇ရပ်ကွက်၊ ေပုိင်ဵ (၄)၊ ဓမ္မသုခ 

သီရလိမ်ဵ၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၆ နပလ-၁၀၆ မေကျောဴေကျောဴခိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစန်ဵ ထူဵ ဝိပ္ဳပ
နတသ်ရေဲကျေဵရာွ၊ နတသ်ရေဲပ်ုစ၊ု 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၇ နပန-၆၅၀ မနှေင်ဵ နေုောင် ၉/ပမန(နိုင)်၂၉၀၂၁၃ ဦဵေမာငလ်ှေ ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵေတာငေ်ထက်၊ သစထွ်နေ်ပ်ုစ၊ု 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၈ နပလ-၂၁၉ မရတနာတိုဵ ၉/ပမန(နိုင)်၂၈၀၇၃၂ ဦဵခငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
ပုရက်ွဆိပ်ကုန်ဵ ရာွ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၉ နလဝ-၇၉၉ မလင်ဵ လင်ဵ နိုင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၈၆၃၅၉ ဦဵေမာငယ်ဉေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
စဝဳါေောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၀ နလထ-၂၇၀ မေိေရွှေစငဝ်င်ဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၈၉၁၇၀ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
စက်ရုဳစရုပ်၊ သာဝတ္ိတမမို့၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ နလသ-၁၀၅ မဇငမ်ာခိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ ေချောင်ဵ ဂေွပ်ုစ၊ု လက်မပငရ်ာွ၊ လယေ်ဝဵမမို့နယ် လယေ်ဝဵ

၂၂ နလထ-၄၁၃ မခိုငဇ်ငဦ်ဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၃၄၁၆ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ရှေမ်ဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၃ နလထ-၃၆၁ မယနွ်ဵ တယွတ်ာ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၄၃၁၈ ဦဵမင်ဵ သက်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကကာေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၂၄ နလေ-၅၉၈ မေေဵမငမ်ိဵသူ ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၄၂၆၅ ဦဵဝင်ဵ ယု ဝိပ္ဳပ
ေရွှေကကာပင၊် 

ဇမ္ဇ သီရမိမို့နယ်
ဇမ္ဇ သီရိ

၂၅ နရက-၁၆၀ မဇငန်ယွေ်ထွဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၃၆၁၇ ဦဵဝင်ဵ ရှိေန် ဝိပ္ဳပ
ကုိဵရာွသေပပကုန်ဵ ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၆ နကန-၃၉၀ မနဒလီှိုင် ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၁၂၂၄၇ ဦဵလွငေ်မာငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ဆငပ်ဖူရှေငရ်ပ်ကွက်၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၇ နကန-၂၈၆ မသူဇာဝင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှေတ(်၇၅၃)၊သဇငလ်မ်ဵ၊ နဝေဒဵရပ်ကွက်၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၈ နရဆ-၅၈၇ မနှေင်ဵ ရတစီိုဵ ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၂၃၄၀၃ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရဆင်ဵ ေပ်ုစ၊ု ေရွှေကျေေကျေဵရာွ၊ 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ

၂၉ နပဟ-၂၇၄ မမဖိုဵသီရေိဇာ် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၂၀၆၈၇ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ

၃၀ နပသ-၁၄၃ မသိမ်ဴနှေင်ဵ ေဆွ ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၆၄၈၁ ဦဵသန်ဵ ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
သာယာကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
 ေဇယျောသီရိ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၃၁ နဇပ-၅၃၆ မနှေင်ဵ ေစိိုဵ ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၁၁၆၅၈ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေတာငညိ်ု၊

 ဥတ္တသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ

၃၂ နဥတ-၁၆၈ မနလီာမဖိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
သဲကျွန်ဵ ရာွ၊ 

ဥတ္တသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ

၃၃ နတည-၂၁၂ မေေဵချေမ်ဵေမ ၉/တကန(နိုင)်၂၄၆၁၀၇ ဦဵညီရင် ဝိပ္ဳပ
ကကိုဵကကာေင်ဵ ရာွ၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၄ နတပ-၁၂၃ မရွှေန်ဵ လဴဲလဴဲေဝ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၇၈၃၉ ဦဵတင်ဴေဝ ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၃၅ နတေ-၃၅၄ မဇငမ်ျေ ို ဵသူ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၃၃၂၂ ဦဵေပါသာ ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃမ-၂၂၇၄ ေစာထငေ်ောင် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၉၂၀၁၈ ဦဵေစာကလယထူ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လယပ်ပငစ်ရုာွ၊မုိဵကကိုဵပစ်

ေပ်ုစ၊ု ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆဃမ-၂၂၄၆ ေမာငလ်င်ဵ ခိုငမ်င်ဵ ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၆၅၄၄၈ ဦဵေကျော်ေဖ ဝိဇ္ဇာ
ကုန်ဵ ကေလဵ၊

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဖဧ-၁၀၂၆ ေမာငေ်ောငသူ်ရနိေ်ထွဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၈၁၄၆၅ ဦဵလှေေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ခ-ေ-က၊ရမွဲနတ်ပ်မမို့၊

လှေည်ကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၄ ဆဖလ-၂၈၁၃ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ မဖိုဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၄၆၁၉ ဦဵေဌဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဇလုပ်ကကီဵရာွ၊ နန္ီတေပ်ုစ၊ု 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၅ ဆဖ-၁၁၂၆ ေမာငသ်န့်ဇငဝ်င်ဵ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၆၄၄၀၀ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေဂွဵ ေတာက်ေိုငရ်ာွ၊ 

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဖလ-၂၈၃၇ ေမာငဝ်င်ဵ ေဇာ်မျေ ို ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကမာနဗိ္ဗာနေ်ကျေဵရာွ၊

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၇ ဆဇဟ-၁၅၆၈ ေမာငစ်ည်သူစိုဵ ၁၄/ငပတ(နိုင)်၂၄၉၀၁၀ ဦဵေစာလှေေောင် ဝိဇ္ဇာ
၂၅၅-ေရပဖူလမ်ဵ၊ဈ/၃၃ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၈ ဆဇသ-၅၃၃၆ ေမာငဟ်နမ်င်ဵ ေမာ် ၁၄/မမက(နိုင)်၃၁၂၂၃၅ ဦဵသုိက်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
သစ္စာလမ်ဵ၊ ဝါဵတစရ်ာ(၂၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၉ နပသ-၁၀၀၇ ေမာငပ်ပည်ဴမဖိုဵဝင်ဵ ၉/ပမန(နိုင)်၀၀၉၉၀၇ ဦဵလှေေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ ကမ်ဵကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၀ နပလ-၉၀၁ ေမာငခ်ျေစကုိ်ကုိ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပမငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ပုရက်ွဆိတကု်န်ဵ ရာွ

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ နလဝ-၃၀၄၈ ေမာငပုိ်ငဇ်ငမ်ဖိုဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၈၀၃၂ ဦဵေဌဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ သရက်ခုဳ(န)၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၂ နလဆ-၆၂၀ ေမာငခ်န့်လင်ဵ မဖိုဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၈၆၁၀ ဦဵပမငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကနလ်ှေရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၃ နလဝ-၃၁၇၅ ေမာငလွ်ငမုိ်ဵေောင် ၉/လဝန(နိုင)်၃၀၁၇၄၅ ဦဵခငေ်ရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ကုန်ဵ သာေပ်ုစ၊ု မမိုငသ်ာယာေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၄ နလလ-၆၃၀ ေမာငပ်ပည်ဴမဖိုဵကုိ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၇၁၆၉ ဦဵေကျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဥသျှေစလ်ှိုင်ဵ ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၅ နလသ-၁၀၈၂ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ေကျော် ၉/လဝန(နိုင)်၂၉၉၇၆၉ ဦဵနိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သစပု်တပ်ငရ်ာွ၊ သစပု်တပ်ငေ်ပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၆ နဇမ-၁၅၆၄ ေမာငေ်ောငသူ်မင်ဵ ၇/တငန(နိုင)်၂၄၈၁၃၇ ဦဵပမငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ဗုဒ္ဓရတနာပရဟိတေကျောင်ဵ တိုက်၊

ဇမ္ဗ သီရမိမို့နယ်
ဇမ္ဗ သီရိ

၁၇ နက-၁၁၂၃ ေမာငေ်ကျော်မျေ ို ဵထွန်ဵ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၁၆၅၁ ဦဵဝင်ဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ(်၂)ေမာ်ေတာ်ရင်ဵ တပ်ရင်ဵ ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၁၈ နရန-၈၂၂ ေမာငမုိ်က်မုိက် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၉၇၉၀ ဦဵလှေဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
စည်ပငသ်ာယာရာွ၊ ကျေည်ေတာငေ်ပ်ုစ၊ု 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ

၁၉ နရန-၈၁၉ ေမာငရ်ှိေန်ဵ လင်ဵ ေနာင် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၂၂၃၃၁ ဦဵမျေ ို ဵပမငဴ်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
စည်ပငသ်ာယာေကျေဵရာွ၊ ကျေည်ေတာင ်

ေပ်ုစ၊ု ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ

၂၀ နကတ-၁၁၆၆ ေမာငေ်ဇယျောမင်ဵ ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၆၉၉၀ ဦဵေေဵလွင် ဝိဇ္ဇာ ဥတ္တရသီရမိမို့နယ် ဥတ္တရသီရိ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ နကပ-၉၉၂ ေမာငစ်ည်သူဝင်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၁၈၀၇၅ ဦဵေောငစ်ိုဵ လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရစဲခန်ဵ ေေနာက်ဘက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၂ နကပ-၁၁၁၁ ေမာငပ်ပည်ဴ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၁၂၅၃၈ ဦဵသန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ေငက်ကင်ဵ စ၊ု 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဃမ-၂၂၄၂ မခငပ်မမုိဵ ၉/ကပတ(နိုင)်၃၀၈၈၇၉ ဦဵချေစေ်ဝ ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ-်၂၃၂၊ေညာငန်ှေစပ်ငေ်ကျေဵရာွ

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၂ ဆထလ-၉၂၃ မမ့ုိမ့ုိဇင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
ေေမာက်ဝဲရာွ၊ ပမစက်ျေ ို ဵေပ်ုစု

ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၃ ဆဃန-၁၅၀၅ မခငထ်က်ထက်ေကျော် ၁၂/မဘန(နိုင)်၁၈၁၆၃၁ ဦဵမျေ ို ဵေကျော်သူ ဝိဇ္ဇာ
ေမတ္တာလမ်ဵ သွယ၊် ပမတ်ေစာညီေနာင်လမ်ဵ ၊

ရွာသစကု်န်ဵ ပိုင်ဵ၊ တပက်ကီဵကုန်ဵ ရွာ၊ ေမှောဘ်မီမို ့နယ်
ေမှော်ဘီ

၄ ပသတ-၇၂၉ မယသုန္တာထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငေ်ကျော်ေကျော် ဝိဇ္ဇာ
မဂေလာဒုဳေလတပ်စခန်ဵ ဌာနချေုပ်

(ေလတပ်ဆွယ်)၊ ေမှော်ဘီမမို့နယ်
ေမှော်ဘီ

၅ ဆဘဓ-၁၇၉၃ မေရွှေေမ်ိရတီ ၁၂/လကန(နိုင)်၂၈၅၃၅၆ ဦဵထွန်ဵ လင်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျောင်ဵ ပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊ေဖာငက်ကီဵ

ေေနာက်၊လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၆ ဆဖေ-၁၆၀၆ မခငပ်ပည်ဴပပည်ဴေောင် ၁/မညန(နိုင)်၂၀၇၁၂၈ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ေင်ဵ တိုငရ်ာွ

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၇ ဆဖဒ-၁၁၇၃ မချေ ို ဇငဝ်င်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်ောငဇ်င် ဝိဇ္ဇာ
ရှေမ်ဵတကဲကီဵ(ေထက်)ရာွ

လှေည်ဵကူဵမမို့နယ်
လှေည်ဵကူဵ

၈ ဆဇသ-၅၃၀၆ မေေဵေေဵခိုင် ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၃၀၀၄၇ ဦဵေသာင်ဵ ကကည် ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ-်၂၅၇/ခ၊ ည/၁၁ရပ်ကွက်

မုိဵဟိန်ဵ လမ်ဵသွယ၊်ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၉ ဆဇေ-၁၅၈၅ မနှေင်ဵ သန္တာေဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကကည်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှေတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

၁၀ ဆဇသ-၅၄၄၅ မလှိုငမ်ဖိုဵေဝ ၁၂/ရပသ(နိုင)်၁၀၇၇၆၀ ဦဵေေဵပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
၁၉/၄၈၊ ေမှေတ(်၃၉)၊ ယဇုနလမ်ဵ၊ 

ေရွှေပပည်သာမမို့နယ်
ေရွှေပပည်သာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၁၁ နပလ-၉၃၄ မဇငမ်ာပပည်ဴ ၉/ပမန(နိုင)်၂၈၇၅၅၄ ဦဵေဇာ်သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပုရက်ွဆိတကု်န်ဵ ရာွ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၂ နကတ-၁၀၈၈ မလှိုငသ်ဇငေ်ောင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသာစနိေ်ောင် ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေချေ(ီ၈)လမ်ဵ၊ 

ပျေဉ်ဵ မနာဵမမို့နယ်
ပျေဉ်ဵ မနာဵ

၁၃ နလဝ-၃၀၀၁ မနှေင်ဵ ေခိိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရပပာေကျေဵရာွ၊ 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၄ နလသ-၁၀၁၀ မသင်ဵ ေစိဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလျှော်ပဖူရာွ၊ သစပု်တပ်ငေ်ပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၅ နကပ-၁၁၆၇ မသဉ္ဇာဝင်ဵ ေောင် ၈/ငဖန(နိုင)်၀၃၅၈၃၄ ဦဵတငေ်ောင် ဝိဇ္ဇာ
No.18 ၊ ေမှေတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ ေငဘု်(၁)လမ်ဵ၊

 လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၆ နလဆ-၆၂၆ မယမင်ဵ သူ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၈၇၇၁ ဦဵဝင်ဵ ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကနလ်ှေရာွ၊ ရှေမ်ဵစေုပ်ုစ၊ု 

လယေ်ဝဵမမို့နယ်
လယေ်ဝဵ

၁၇ နဒက-၇၃၄ မေချောေမိငမ်ိဵ ၉/ဒခသ(နိုင)်၀၀၄၃၈၄ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျွတဲေဲကျေဵရာွ၊ 

ဒက္ိခဏသီရမိမို့နယ်
ဒက္ိခဏသီရိ

၁၈ နက-၁၁၀၁ မသူဇာလွင် ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၂၂၅၀ ဦဵေဌဵလွင် ဝိဇ္ဇာ လျှေပ်စစခ်ွဲရုဳ(၉)၊ ေရပပာေကျေဵရာွ၊ ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ် ပုဗ္ဗသီရိ

၁၉ နကတ-၁၁၄၀ မယဉယ်ဉထွ်န်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၁၈၆၆၁ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နဝေဒဵ၊ 

ပုဗ္ဗသီရမိမို့နယ်
ပုဗ္ဗသီရိ

၂၀ နရန-၈၂၄ မယနွ်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဌဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
စည်ပငသ်ာယာ၊ 

ေဇယျောသီရမိမို့နယ်
ေဇယျောသီရိ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၅ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- လည်ှဵကူဵ

၂၁ နလလ-၆၂၅ မလှိုငန်ှေင်ဵ ေဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵရပဲမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေနသဳာ၊ ေတာငညိ်ု၊ 

ဥတ္တရသီရမိမို့နယ်
ဥတ္တရသီရိ

၂၂ နတတ-၆၃၃ မခငန်ှေင်ဵ ေဝ ၉/တကန(နိုင)်၂၃၄၈၆၃ ဦဵသန်ဵ ေငွ ဝိဇ္ဇာ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၃ နကပ-၁၀၃၃ မစခုျေစ် ၉/ပဗသ(နိုင)်၀၂၀၈၁၄ ဦဵစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၄ နတက-၄၀၅၂ မဇာဇာဝင်ဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၉၉၇၄ ဦဵပမငဴ်ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
ေောငသ်ရဖူရစဲခန်ဵ ေေနာက်၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ

၂၅ နတက-၃၅၂၀ မေဇိငမ်ဖိုဵ ၉/တကန(နိုင)်၂၂၀၇၂၂ ဦဵညနွ့်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ကွမ်ဵေတာေကျေဵရာွ၊ 

တပ်ကုန်ဵ မမို့နယ်
တပ်ကုန်ဵ


