
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၁၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဓ-၇၄ ေမာငမ်င်ဵ သက်ခိုင် ၁၂/တကန(နိုင)်၂၀၂၁၁၈ ဦဵတငသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ငါဵလာေချောင်ဵ ရာွ၊ အေဖျောက်မမို့၊ 

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘဥ-၁၆၅ ေမာငရ်ငကုိ်ဦဵ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၈၀၀၃ ဦဵေအဵကုိ သိပ္ဳပ
စာဖဖူရာွ၊ ဘွက်ကုန်ဵ အပ်ုစ၊ု

ဥက္ဳကမမို့၊ တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘဥ-၆ ေမာငသ်ာထက်စဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
ေရငတုဝဲ်ရာွ၊ ဥက္ဳကရာွမေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၄ ဆသအ-၅၀ ေမာငေ်နမျေ ို ဵေအာင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၇၂၀၄ ဦဵေရွှေေဘာ်ေသာင်ဵ သိပ္ဳပ အမှတ(်၂)၊ ၂၀ ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ် လှိုငသ်ာယာ

၅ ဆသယ-၉၀၇ ေမာငဖု်န်ဵ သက်ခိုင် ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၀၆၀၅၂ ဦဵသက်နိုငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
တိုက်(၉၅)၊ အခန်ဵ (၁၀၁)ေကျောင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ကျေနစ်စသ်ာဵအမ်ိယာ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၆ ဆသဥ-၆၆ ေမာငသ်န်ဵ နိုင် ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၁၃၂၇၅ ဦဵလှေမာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉၅/ခ)၊ ေတဵဥယျောဉ ်(၁၃)လမ်ဵ၊ 

(၇)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ဆသယ-၈၈၁ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေအာင် ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၆၆၀၂၄ ဦဵေအာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
စနိရ်တနာလမ်ဵ၊ ေအာငခ်ျေမ်ဵသာရပ်ကွက်၊

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၈ ဆသယ-၁၀၉ ေမာငလွ်ငကုိ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်က/၁၂၇၆)၊ ဗုိလ်မုိဵကကိုဵလမ်ဵ၊ 

အမှတ(်၂၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၉ ဆသယ-၁၁၇၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ ကုိ ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၇၄၆၇၄ ဦဵချေစကုိ်ကုိ သိပ္ဳပ
၉၉၆/ခ၊ မင်ဵ ေကျော်စာွ(၄)လမ်ဵ၊ 

(၂၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၀ ဆသက-၉၁၁ ေမာငေ်အာငညီ်ထက် ၁၂/သဃက(နိုင)်၂၀၉၄၁၂ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉၁)၊ စဖဳပ(၄)လမ်ဵ၊ စဖဳပရပ်ကွက်၊ 

သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၁၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆသက-၂၁၄ ေမာငဟိ်ဏ်ဵထုိက်ေဇာ် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၈၇၂၄၈ ဦဵသိန်ဵ ဖမငဴ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၄၂)၊ တန(်၁၀၀)ဆနစ်က်ဝန်ဵ ၊

ကျေ ို က်ေခါက်ဘုရာဵလမ်ဵ၊ သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၂ နရ-၅၈ ေမာငမ်ဖိုဵမင်ဵ သူ ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၇၀၈၆ ဦဵေအာငဖ်မငဴ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)၊ သီရေိဘာဂလမ်ဵ၊ ဗုိလ်ချေုပ် ရာွသစ၊်

 နယေ်ဖမ(၁၂)၊ သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၃ ဆခ-၂၃၈ ေမာငလ်င်ဵ ချေမ်ဵေဖမဴေအာင် ၁၂/သခန(နိုင)်၁၅၉၈၉၄ ဦဵခငေ်မာငေ်ဇာ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၉)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပဒမု္မာလမ်ဵ၊ 

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၁၄ ဆဈလ-၁၄၂ ေမာငဝ်င်ဵ သီဟ ၁၂/ဒလန(နိုင)်၁၀၂၈၁၄ ဦဵစိုဵ ပုိင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၈၂/က)၊ ဦဵေအာငေ်ဇယျေ 

(၁)လမ်ဵ၊ ဒလမမို့နယ်
ဒလ

၁၅ ဆဒဂ-၇၃၅ ေမာငခ်န့်ေဝမဖိုဵ ၁၂/စခန(နိုင)်၀၈၀၀၂၃ ဦဵစိုဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၅)၊ ကဴဳေကာ်လမ်ဵ၊ ေဝဠုဝန်

ေဖမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်ဵေချောင်ဵ မမို့နယ်
စမ်ဵေချောင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၀ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဓ-၁၄၄ မခိုငဇ်ငသ်က် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငမ်ျေ ို ဵဝင်ဵ သိပဳ္ပ
ကဳဦဵေကျောင်ဵ လမ်ဵ၊ ဗန္ဓ လရပ်ကွက်၊

ဥက္ဳကမမို့၊ တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘဓ-၅၆ မဖဖူစငေ်သာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငက်ကည် သိပဳ္ပ
ဆငစ်ခန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဆငစ်ခန်ဵ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘ-၈ မစဖုမတန်ိုင် ၁၂/တကန(နိုင)်၂၂၆၂၁၃ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ သိပဳ္ပ
ေကျောက်ေတာငေ်ကျေဵရာွ၊ မေလဵရာှဵ 

ဝုိငေ်ကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၄ ဆဘဥ-၄၀ မဇနွမှ်ူဵသန့် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦမျေ ို ဵသန်ဵ နိုင် သိပဳ္ပ
အေနာ်ရထာရပ်ကွက်၊ ေကျောင်ဵ လမ်ဵ၊

ဥက္ဳကမမို့၊ တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၅ ဆသယ-၃၅၆ မဆုဖမတဖ်ဖူစင် ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၁၃၀၆၁ ဦဵဖမငဴ်ေမာ် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၁၁)ရပ်ကွက်၊ ၃၇/ခ၊ ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၆ ဆသယ-၁၃၅၇ မဇငလ်င်ဵ ထက် ၁၂/အစန(နိုင)်၂၆၀၁၄၄ ဦဵသန့်ဇင် သိပဳ္ပ
၂၉၆/ခ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ေအာငမ်င်ဵ ေခါင ်

(၁)လမ်ဵ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ဆသယ-၁၀၁၃ မဆုတယွတ်ာလင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ သိပဳ္ပ
မင်ဵ ကကီဵမဟာမင်ဵ ေခါငလ်မ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၈ ဆသဧ-၂၅ မအဖိမတဖူ်ဵေဝ ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၁၄၁၆၃ ဦဵေဇာ်ဝမ်ဵ သိပဳ္ပ
၃၈၁၊ ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၉ ဆလမ-၇၁၅ မပန်ဵ အဖိဖူ ၁၄/ဖပန(နိုင)်၂၃၇၃၃၅ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ သိပဳ္ပ
၀.၁၊ သစခ်လွမ်ဵမကကီဵ၊ FMI city၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၀ ဆသယ-၉၃၇ မေမကဗျောမုိဵ ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၂၀၄၆၄ ဦဵေထွဵ မုိဵသူ သိပဳ္ပ
အမ်ိအမှတ(်၁၀၅/က) (၁၁)ရပ်ကွက်၊ 

ရတနာပဳုလမ်ဵ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၀ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆသယ-၁၇၁၆ မသီရဝိင်ဵ ၁၂/လယန(နိုင)်၀၀၂၈၇၇ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ဦဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၄၁/ခ)၊ ေအာငသိ်ဒ္ိဓလမ်ဵ(၁)လမ်ဵ၊

၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၂ ဆသယ-၁၁၈၃ မစဖုမတေ်ကျော် ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၀၁၄၀၅ ဦဵေကျော်ေကျော် သိပဳ္ပ
၁/၁၃၊ အမ်ိအမှတ(်၄၃၈)မမို့ပတ်(၂)လမ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၃ ဆသက-၅၁၃ မရွှေန်ဵ လဴဲေအာင် ၁၂/သဃက(နိုင)်၂၀၁၁၃၁ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ေအာင် သိပဳ္ပ
အမှတ(်၈၇၀)၊ သုမန(၃)လမ်ဵ၊ 

(၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၁၄ ဆသဝ-၈၅ မဇနွပ်န်ဵ ဖဖူ ၇/ပတန(နိုင)်၁၇၁၄၂၂ ဦဵတိုင်ဵ ဝင်ဵ သိပဳ္ပ
သွာဵဘက်ဆုိငရ်ာေဆဵတက္ကသုိလ်ဝန်ဵ ၊ 

သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၁၅ ဆသတ-၆၅၃ မဆုဖမတပွ်ငဴ်ေဝ ၇/ညလပ(နိုင)်၂၄၁၆၈၀ ဦဵေကျော်နိုငေ်ရွှေ သိပဳ္ပ
၃၁၅/ခ၊ ရတနာပဳုအမ်ိရာ၊ ၁၀/ေဖမာက် 

ရပ်ကွက်၊ သာေကတမမို့နယ်
သာေကတ

၁၆ ဆဗထ-၅၄ မေသာ်တာထွန်ဵ ၁၂/မတထ(နိုင)်၀၄၄၇၀၈ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ သိပဳ္ပ
လလစ(၆၅၆)တပ်၊ တိုက်(၂)၊ အခန်ဵ (၄)၊ 

အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်တေထာငမ်မို့နယ်
ဗုိလ်တေထာင်

၁၇ ဆဝဖ-၁၁ မသဇငဖ်မငဴ် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၇၁၂၃၈ ဦဵဖမငဴ်ေဝ သိပဳ္ပ
သေဖပကုန်ဵ ရာွ၊ 

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၈ တစ-၄ မဆုရည်မွန် ၆/ကစန(နိုင)်၁၂၀၂၄၆ ဦဵေအဵမင်ဵ သိပဳ္ပ
ေရတပ်သေဘောကျေင်ဵ ဌာနချေုပ်၊ သီလဝါ၊ 

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၉ ဆဝသ-၈၃၂ မထူဵဖမတဝ်ိုင်ဵ ၁၂/သလန(နိုင)်၁၆၃၇၂၉ ဦဵေအာငသ်န့်စိုဵ သိပဳ္ပ
လုိင်ဵ  ၂/၃ ဖမနမ်ာဴေရနရဳပ်ကွက်၊ 

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၂၀ ဆဗထ-၁၆၃ မပုိဵခက်ကကယစ်ငဦ်ဵ ၁၂/ဒပန(နိုင)်၀၆၇၁၆၇ ဦဵခငေ်မာငဦ်ဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၁၇၆)၊ ကညငပ်င(်၂)လမ်ဵ၊

ကညငပ်ငရ်ပ်ကွက်၊ သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်



သိပ္ဳပ (မ) ( ၃၀ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၂၁ ဆဂ-၂၇၅ မယနွ်ဵ ပုိပုိေအာင် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၃၀၈၈၆ ဦဵေအာငေ်ကျော်ေဌဵ သိပဳ္ပ
အမှတ(်၃၄၂)၊ ရာဇေစာေနာငလ်မ်ဵ၊ ပါဒ

ကကီဵစဖဳပေကျေဵရာွ၊ ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၂ ဆဂ-၁၀၀ မမဖိုဵအေိဝ ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၃၀၀၅၈ ဦဵေဌဵလွင် သိပဳ္ပ
ကျေုကဳနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၃ ဆဂ-၂၈၃ မေချောစခုိုင် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၃၀၀၄၉ ဦဵမင်ဵ ေဇာ်ဦဵ သိပဳ္ပ
ကျေုကဳနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၄ ဆခ-၁၂၂ မသန်ဵ သန်ဵ ေဌဵ ၁၂/သခန(နိုင)်၁၆၇၀၇၃ ဦဵချေစန်န်ဵ သိပဳ္ပ
အေနာက်ေကျေဵရာွ၊ 

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၂၅ ဆခ-၁၈၂ မဇငေ်လဵနယွ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ်ကျော်ဖမငဴ် သိပဳ္ပ
သူကကီဵပတပ်ုေကျေဵရာွ၊ 

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၂၆ ဆခ-၁၂၁ မသဇင် ၁၂/သခန(နိုင)်၁၇၃၀၁၃ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵ သိပဳ္ပ
အေရှ့ တခဳနွတ်ိုငေ်ကျေဵရာွ၊ 

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၂၇ ဆရပ-၃၄ မဇငမုိ်ဵဦဵ ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၇၁၂၇၃ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပဳ္ပ
ကမာချေ ို က်ေကျေဵရာွ၊ 

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၂၈ ဆရ-၄၅ မဆုဖမတမွ်န် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၇၃၅၅၈ ဦဵစိုဵ တငဴ် သိပဳ္ပ
ကရငက်နေ်ကျေဵရာွ၊ 

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၂၉ ဆရ-၅၃ မေလဵေလဵလွင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၇၃၅၃၅ ဦဵေကျော်လွင် သိပဳ္ပ
မဇင်ဵ နကီနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၃၀ ဆဈလ-၉၃ မသင်ဵ ဖမတခ်ိုင် ၁၂/ဒလန(နိုင)်၀၈၈၇၂၂ ဦဵစနိဝ်င်ဵ သိပဳ္ပ
၈၄/က ဒါနသုခလမ်ဵ၊ ဆာပါေချောင်

ေကျောင်ဵ စ၊ု ဒလမမို့နယ်
ဒလ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၀ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဥ-၇၅၂ ေမာငလ်ဖပည်ဴထွဋေ်ခါင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ထွဋ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၃)၊နယွသ်ာကီလမ်ဵ၊ကျေနစ်စ်

သာဵရပ်ကွက်၊ဥက္ဳကမမို့၊ တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘဓ-၆၁၈ ေမာငသ်က်ေဝစိုဵ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၃၆၆၉၅ ဦဵေသာင်ဵ ဟန် ဝိပ္ဳပ
လှည်ဵလမ်ဵကူဵေကျေဵရာွ၊အေဖျောက်မမို့

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘဓ-၇၁၉ ေမာငက်ကည်ေဝယဳ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၄၀၉၆၈ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
အေဖျောက်မမို့

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၄ ဆဘဓ-၅၁၅ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ဘုိဘုိ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၀၄၀၉၂ ဦဵသိန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ငါဵလာေချောင်ဵ ရာွ၊အေဖျောက်မမို့

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၅ ဆဃန-၇၆၈ ေမာငမ်ငမ်ိဵချေမ်ဵလင်ဵ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၁၇၉၈ ဦဵဝင်ဵ ထူဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေရေကျော်ရာွ၊

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၆ ဆသယ-၅၅၇၉ ေမာငရ်မဲင်ဵ ထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမိန်ပဳါတ်(၆၉၅)၊ ၁၂/သမမတ်ှတုိင်၊ ေရွှေဘို 

လမ်ဵ သွယ၊် ကုလာဵကကီဵစ၊ု လှိုင်သာယာမမို ့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ဆဇဟ-၆၉၁ ေမာငလူ်ေအာင် ၁၂/လယရ(နိုင)်၀၀၁၆၂၆ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ လတ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၂၅/ခ)၊ ေအာငသ်ေဖပ(၁)လမ်ဵ၊

(၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၈ ဆသယ-၄၀၄၄ ေမာငရ်သူဲ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
၁/၁၃/၃၅၉ သီရလိမ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၉ ဆသအ-၁၁၁၁ ေမာငေ်နဒနွ်ဵ ေအာင် ၁၂/လယန(နိုင)်၀၀၂၇၃၀ ဦဵရထွဲဋေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
၃၆၄/ခ၊ မင်ဵ တနု်ဵ လမ်ဵ၊ 

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၀ ဆဗထ-၉၈၁ ေမာငရ်ှိန်ဵ ထက်ေဇာ် ၁၂/ဒပန(နိုင)်၀၆၆၆၄၀ ဦဵေဇာ်ခင် ဝိပ္ဳပ
၁၇၅(က/၆)၊ ေအာငသီ်တာလမ်ဵ၊

ေဇယျေသီရရိပ်ကွက်၊ ေဒါပဳုမမို့နယ်
ေဒါပဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၀ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆဝဖ-၂၃၄ ေမာငဖ်ပည်ဴမဖိုဵ ၁၂/သလန(နိုင)်၁၇၁၂၇၃ ဦဵေအာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
လဟာရက်ရာွ၊ 

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၂ ဆဝဖ-၂၅၂ ေမာငဖ်ပည်ဴမဖိုဵသူ ၁၂/သလန(နိုင)်၁၆၉၃၄၇ ဦဵဖမငဴ်ေအဵ ဝိပ္ဳပ
ဖာဵကူဵအေရှ့ ရာွ၊

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၃ ဆဂဈ-၂၈၆ ေမာငေ်အာငထ်က်ေဝ ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၄၇၉၅၃ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵေဘဵေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၁၄ ဆဂ-၈၅၀ ေမာငဖ်မတထ်က်ေဇာ် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၄၀၄၇၅ ဦဵေအာငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစက်ကီဵရာွ၊

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၁၅ ဆခဇ-၁၅၀ ေမာငသ်န်ဵ မျေ ို ဵေအာင် ၁၂/သခန(နိုင)်၁၆၁၈၅၂ ဦဵေမာငဖ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
တမဳကကီဵရာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၁၆ ဆခ-၈၈၈ ေမာငဟိ်န်ဵ ကုိေထွဵ ၁၂/သခန(နိုင)်၁၆၀၀၁၃ ဦဵလှသွင် ဝိပ္ဳပ
မုဒတိာရာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၁၇ ဆရပ-၂၅၂ ေမာငထ်က်လင်ဵ ေအာင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၆၈၃၀ ဦဵတငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
အလယရ်ာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၁၈ ဆရဒ-၁၀၁ ေမာငရ်ာဇာမင်ဵ ခန့် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၅၆၀၉ ဦဵခငပုိ် ဝိပ္ဳပ
စယွေ်တာ်ကွင်ဵ ရာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၁၉ ဆဈလ-၅၄၈ ေမာငပ်ပုဳဵ ဇငေ်အာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၇)၊ စဖဳပ(၂)လမ်ဵ

ဒလမမို့နယ်
ဒလ

၂၀ ဆဈပ-၂၇၈ ေမာငေ်စာသုိက်ထွန်ဵ ေဇာ် ၁၂/ဒလန(နိုင)်၀၇၄၅၆၇ ဦဵစန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ရခိုငေ်ချောင(်မ)ရာွ၊ ေအာငေ်ဇယျေလမ်ဵ၊

အမ်ိအမှတ(်၂၀၉)၊ ဒလမမို့နယ်
ဒလ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဥ-၃၈၆ မယဉမ်ျေ ို ဵနယွ် ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၇၉၇၀ ဦဵဖမငဴ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ကညငတ်ပငေ်ကျေဵရာွ၊ဘွတကု်န်ဵ

အပ်ုစ၊ု ဥက္ဳကမမို့၊တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘ-၄၀၆ မဖမသဉ္ဇာေကျော် ၁၂/တကန(နိုင)်၁၉၉၃၇၃ ဦဵေကျော်ဆန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေဖခာက်တိုငေ်ကွ့ရာွ၊

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘဥ-၉၀၃ မခငေ်ကျောဴမျေ ို ဵ ၁၂/သကတ(နိုင)်၂၀၂၃၇၄ ဦဵမျေ ို ဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
အငက်ကင်ဵ လမ်ဵ၊စက်သရက်ေတာ၊

ကျေနစ်စသ်ာဵရပ်ကွက်၊ဥက္ဳကမမို့
တိုက်ကကီဵ

၄ ဆဘဥ-၉၄၃ မခငသ်က်ေဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵညနွ့်ရှိန် ဝိပ္ဳပ
ဝုိငေ်ဂါင်ဵ ရာွ၊ေတာငဘ့ုိ်လှအပ်ုစု

ဥက္ဳကမမို့၊တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၅ ဆဘဓ-၇၁၃ မလင်ဵ လဝန်ဵ မဖိုဵ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၂၀၄၂၅ ဦဵနိုငလ်င်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အေဖျောက်မမို့၊ (၂)ရပ်ကွက်၊တိုက်ကကီဵ

မမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၆ ဆသဥ-၂၁၁ မသူသူေကျော် ၁၄/မအပ(နိုင)်၃၈၃၂၇၆ ဦဵထွန်ဵ လင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၆၇၂)၊မေဟာဂနလီမ်ဵ၊

(၅)ရပ်ကွက်၊လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ဆသယ-၅၀၄၅ မေအဵနန္ဒာေကျော် ၁၂/လသန(နို်င)၀၀၁၉၇၂ ဦဵေအာငမ်င်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
၃၉၂(က)၊နတေ်မာက်လမ်ဵ၊ (၉)ရပ်

ကွက်၊လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၈ ဆသယ-၂၀၄၆ မခငစ်န္ဒာလင်ဵ ေမာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်ေလဵ ဝိပ္ဳပ
၁/၁၀ ပိေတာက်(၂)လမ်ဵ၊အမှတ-်၉၉ /က၊၁ 

ထိပ်၊လှိုငသ်ာယာ မမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၉ ဆသယ-၅၁၉၇ မဆုညိမ်ဵစဳ ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၁၀၀၁၂ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ-်၇၇၊ ကဳလှရာွ၊ကဳသာယာ

လမ်ဵမကကီဵ၊လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၀ ဆန-၁၃၉ မထက်ထက်လှိုင် ၁၂/ကခက(နိုင)်၁၁၄၃၇၆ ဦဵသက်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂၇)က၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာငသိ်ဒ္ိဓ(၄)လမ်ဵ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵေကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵေကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆဇသ-၄၅၆၄ မအနိ္ဒာဝင်ဵ ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၇၄၂၃၃ ဦဵဿာဏ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
၂၉၉(ခ)၊ ေအာငမ်င်ဵ ေခါင(်၁)လမ်ဵ၊ (၇)

ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၂ ဆသဥ-၈၀၃ မေအဵဖမတသူ် ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၉၄၅၉၀ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၄၃)က၊ ေအာငခ်ျေမ်ဵသာလမ်ဵ၊ 

ေညာငရ်ာွ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၃ ဆန-၁၀၆ မေငွသိဂီ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
၅၈၇(က)၊ ဆရာစလဳမ်ဵ၊ 

(၁၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၄ ဆဒမ-၂၈၅၂ မေဟမာနဖ်မတေ်ကျော် ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၇၇၄၃၀ ဦဵေကျော်မျေ ို ဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
တိုက်(၁၂)၊ အခန်ဵ (၀၀၃)၊ ငဝုါလမ်ဵ၊ 

ကျေနစ်စသ်ာဵအမ်ိရာ၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၅ ဆသက-၂၃၄၄ မအအိိေမွှေ ၁၂/တမန(နိုင)်၁၃၀၈၇၈ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
တိုက်(၂)၊ အခန်ဵ (၅၀၁)၊ သုဒဿန(၃)လမ်ဵ၊

(၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၁၆ ဆဝသ-၂၈၉၇ မညိမ်ဵအဝိင်ဵ ၁၂/သလန(နိုင)်၁၇၂၄၆၆ ဦဵကကည်ဝင်ဵ စနိ် ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၁၄၇)၊ ညီညတွေ်ရဵလမ်ဵ၊ 

ရနကု်နသ်စရ်ပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၁၇ ဆသက-၃၉၂၄ မခိုငလ်င်ဵ လဴဲေဝ ၁၂/သဃက(နိုင)်၁၉၈၅၄၇ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၉၆)၊ (၉)လမ်ဵ၊ ငမုိဵရပ်ိရပ်ကွက်၊ 

သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၁၈ ဆန-၁၂၈ မဧပရယေ်မ ၁၂/ကခက(နိုင)်၁၂၂၆၆၈ ဦဵယဉေ်မာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၈၅)၊ ဇဗ္ဗ သီရ(ိ၉)လမ်ဵ၊ 

(၆)အေနာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမမို့နယ်
သာေကတ

၁၉ ဆသတ-၂၂၃၅ မဆုလှိုငလ်ှိုငသ်င်ဵ ၁၂/သကတ(နိုင)်၂၀၄၃၈၁ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
၄/ေဖမာက်ရပ်ကွက်၊ မမို့မ(၁၁)လမ်ဵ(အေနာက်)၊

 အမ်ိနပဳတ(်၃၂၁)၊သာေကတမမို့နယ်
သာေကတ

၂၀ ဆတည-၁၃၄၅ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည် ၁၂/မဂတ(နိုင)်၁၁၁၄၀၀ ဦဵထွန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေဖမတတဳာဵရဝဲင်ဵ ၊ ဦဵဖုိဵကျောဵလမ်ဵ၊ 

မဂေလာေတာငည်နွ့်မမို့နယ်
မဂေလာေတာငည်နွ့်



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵေကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၂၁ ဆဝသ-၁၂၅၈ မေမဖမတသူ် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၇၉၀၉၅ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵလွင် ဝိပ္ဳပ
လဟာရက်ရာွ၊

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၂၂ ဆဝဖ-၁၂၀ မစန်ဵ စန်ဵ နယွ် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၆၉၁၂၆ ဦဵမျေ ို ဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ဝင်ဵ ခနီဵ ရာွ၊

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၂၃ ဆဝသ-၃၅၅၂ မေရွှေရည်ယမင်ဵ ၁၂/သလန(နိုင)်၁၅၅၇၅၃ ဦဵမင်ဵ ေဇာ်မုိဵ ဝိပ္ဳပ
င-၇၃၊ေအဵသာယာရပ်ကွက်

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၂၄ ဆဝက-၅၉၅ မအိေရွှေစငလွ်င် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၈၉၁၂၄ ဦဵေမာငေ်မာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ
ပုဂေဳတာငရ်ာွ၊ 

သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၂၅ ဆဂ-၈၇၀ မခိုငဇ်ာမွန် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ဥယျောဉေ်ကျေဵရာွ၊

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၆ ဆဂ-၆၂၄ မေဟမာဝင်ဵ ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၂၀၁၂၇ ဦဵဖမငဴ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ပီလခတေ်ကျေဵရာွ

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၇ ဆဂ-၅၄၆ မယမင်ဵ ေရွှေစငထွ်န်ဵ ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၄၄၁၁၈ ဦဵလှထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၇၉၂)၊ေအာငမ်ဂေလာ(၆)လမ်ဵ

ေရွှေကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၈ ဆဂ-၇၉၇ မဇငသူ်ခိုင် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၃၀၀၅၆ ဦဵမုိဵေကျော် ဝိပ္ဳပ
ကျေုကဳနရ်ာွ၊

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၂၉ ဆဂ-၉၃၄ မဆုဖမတထ်က် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၄၃၀၇၁ ဦဵသက်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ-်၁၁၃၊ယဇုနလမ်ဵ၊ ရမ်ှဵ 

ေချောင်ဵ ရာွ၊ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၃၀ ဆခ-၄၅၈ မစဖုမတမုိ်ဵ ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၄၁၄၂၅ ဦဵေဆဟွန် ဝိပ္ဳပ
ဆယရ်ာွေကျေဵရာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵေကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၃၁ ဆခ-၇၅၆ မစန်ဵ ယေုမာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵချေစဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကျောဵဘုိရာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၃၂ ဆခဇ-၃၄၁ မသူသူေအာင် ၁၂/သခန(နိုင)်၁၆၄၅၉၀ ဦဵကကည်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငတ်ပငရ်ာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၃၃ ဆသက-၂၈၇၉ မသီရိေကျော်လွင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၅၈၄၆၂ ဦဵေကျော်လွင် ဝိပ္ဳပ
တာပွနက်နေ်ကျေဵရာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၃၄ ဆရ-၁၂၂၀ မစေုကခိုင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၆၃၈၂ ဦဵေကျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငမ်င်ဵ အိုငရ်ာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၃၅ ဆရ-၁၇၆၅ မသင်ဵ သင်ဵ ယလုှိုင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၄၈၂၂ ဦဵစန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ကမာကလူရာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၃၆ ဆဈလ-၂၀၁၅ မသုဟနန်ီ ၁၂/ဒလန(နိုင)်၀၇၇၅၄၈ ဦဵညီညီေဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၄၉/ခ)စဖဳပ-၅လမ်ဵ၊စဖဳပရပ်ကွက်

တတဳာဵေကျောင်ဵ ရာွအပ်ုစ၊ုဒလမမို့နယ်
ဒလ

၃၇ ဆဈပ-၄၀၄ မနငှ်ဵ ေဝမဖိုဵ ၁၂/ဒလန(နိုင)်၀၇၃၈၉၆ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေပျော်ဘွယက်ကီဵစဖဳပရာွ၊

ဆနစ်က်ပုိင်ဵ ၊ ဒလမမို့နယ်
ဒလ

၃၈ ဆဆတ-၄၃၇ မေမဖမတေ်ဇာ် ၁၂/ဆကခ(နိုင)်၀၂၆၄၃၅ ဦဵေဇာ်လွင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၄/ခ)ေဈဵလမ်ဵ၊ ခေနာငတ်ို

အေရှ့ ၊ ဆိပ်ကကီဵခေနာငတ်ိုမမို့နယ်
ခေနာငတ်ို



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဇ-၁၀၁၉ ေမာငစ်နိသူ်ရရစဲိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကကည်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဓမ္ိမတေ်ကျေဵရာွ၊အလဘုတအ်ပ်ုစု

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘဓ-၁၈၀၅ ေမာငသ်က်ပုိင် ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၁၅၈၆ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ သဳုဵခရွာွအပ်ုစု

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘဥ-၁၈၆၁ ေမာငေ်နေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သဲဖဖူရာွ၊ပန်ဵ ပငတ်န်ဵ အပ်ုစ၊ု

ဥက္ဳကမမို့၊ တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၄ အဆက-၈၀၁ ေမာငေ်အဵချေမ်ဵကုိကုိ ၁၄/လပတ(နိုင)်၂၈၅၇၂၂ ဦဵရထွဲဋ် ဝိဇ္ဇာ
လှိုငသ်ာယာ(၁၅)ေဈဵ၊(၁၅)

ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၅ ဆသယ-၇၃၈၂ ေမာငမ်ဖိုဵလင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
၅၅၅/က၊ သခငဖ်မလမ်ဵ၊ 

(၁၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၆ ဆငဏ-၁၀၈၉ ေမာငလ်င်ဵ လက်ဝိုင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဆငဖ်ဖူရငှလ်မ်ဵ၊ အမှတ်

(၃၄၈/က)၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ပဇလ-၉၆၅ ေမာငသ်က်ပုိငဦ်ဵ ၇/ဇကန(နိုင)်၀၆၆၃၃၀ ဦဵစိုဵ မင်ဵ သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၁၄၁)၊အေနာ်ရထာလမ်ဵ၊ကကီဵပွာဵ

ေရဵရပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ်
သကေန်ဵ ကျွန်ဵ

၈ ဆရ-၂၇၂၃ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဆက်ေအာင် ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၃၇၆၃၁ ဦဵတငေ်ဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ကွမ်ဵမုိဵဒနိ်ဵ ရပ်ကွက်

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၉ ဆရ-၂၆၈၄ ေမာငအ်ာကာမင်ဵ ထွန်ဵ ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၅၅၂၅၂ ဦဵခငေ်ဇာ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၁၁)ရပ်ကွက်၊ တပငေ်ရွှေထီဵလမ်ဵ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၁၀ ဆဈလ-၃၂၄၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ သူ ၁၂/ကမန(နိုင)်၁၂၈၀၉၀ ဦဵထွန်ဵ သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမတ်ှ(၇၆၂)၊ဦဵဥတ္တမလမ်ဵ မကကီဵေတာင်ပိုင်ဵ၊ 

အဳဴကကီဵအေနာက်ရပကွ်က်၊ ဒလမမို ့နယ်
ဒလ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆဈလ-၃၂၄၁ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ၁၂/ကမန(နိုင)်၁၃၀၇၁၅ ဦဵစနိထွ်န်ဵ ရီ ဝိဇ္ဇာ
ဘုရငဴ်ေနာင(်၃)လမ်ဵ၊အဳဴကကီဵ

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမမို့နယ်
ဒလ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဆဘဇ-၁၂၁၁ မစမ်ိဵလဴဲေဝ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၀၂၇၆၉ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵထက် ဝိဇ္ဇာ
ကတိုငစ်နိေ်ကျေဵရာွ၊

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၂ ဆဘဥ-၁၆၅၈ မဇငမ်ာလှိုင် ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၄၄၀၆ ဦဵလင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
တကူဆိပ်ေကျေဵရာွ၊

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၃ ဆဘဥ-၁၇၆၈ မသင်ဵ ချေယရ်ီ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၃၇၄၅၈ ဦဵေမာငေ်မာငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ပျေဉ်ဵ မကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ပျေဉ်ဵ မကုန်ဵ အပ်ုစ၊ု

ဥက္ဳကမမို့၊တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၄ ဆဘဇ-၁၁၁၇ မနငှ်ဵ ဆီ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၅၈၁၃၈ ဦဵေကျော်ဇငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ဆဲွေကျေဵရာွ၊ေတာ်ခရမ်ဵေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ုတိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၅ ဆဘဓ-၁၈၁၇ ေနာ်ေဝရှီဵ ၁၂/တကန(နိုင)်၂၄၁၆၃၁ ေစာဖုိဵအယ် ဝိဇ္ဇာ
လဟာေဇာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊သဲဖဖူအပ်ုစု

တိုက်ကကီဵမမို့နယ်
တိုက်ကကီဵ

၆ ဆနက-၂၁၄၇ မရငှ်ဵ သန့်သန့်ေကျော် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်ေကျော် ဝိဇ္ဇာ
၁၁ ရပ်ကွက်၊

လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၇ ဆသအ-၁၈၂၇ မခငသ်န္တာေကျော် ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၁၅၈၇၆ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
၁၁၅၃/ခ၊မင်ဵ ေကျော်စာွ(၁)လမ်ဵ

(၂၀)ရပ်ကွက်၊လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၈ ဆသအ-၂၁၀၄ မေမသဲဝင်ဵ ၁၂/လသယ(နိုင)်၁၂၅၁၂၁ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
၁၆/၁၆၆၊ေရွှေဥေဒါင်ဵ လမ်ဵ

ကစငရ်ာွ၊လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၉ ဆသအ-၂၂၀၀ မခိုငမ်ာဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
၃၇၃၊ ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵ၊ အတငွ်ဵ ပဒဳ

ရပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

၁၀ ဆသအ-၂၁၉၅ မလင်ဵ ဇဇူေူအာင် ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၉၃၉၇၄ ဦဵေကျော်စာွလင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၂၁၈)၊ ရတနာေရွှေေကျောင်ဵ လမ်ဵ၊ 

အတငွ်ဵ ပဒရဳပ်ကွက်၊ လှိုငသ်ာယာမမို့နယ်
လှိုငသ်ာယာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၁၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- သကကေ်ဵ ကျွေ်ဵ

၁၁ ဆဝသ-၄၅၄၄ မအသိန္တာခင် ၁၂/သလန(နိုင)်၁၈၈၅၂၂ ဦဵဆန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ေရတပ်သေဘောကျေင်ဵ ဌာနချေုပ်၊ 

သနလ်ျေငဆိ်ပ်ကကီဵ၊ သနလ်ျေငမ်မို့နယ်
သနလ်ျေင်

၁၂ ဆဂ-၂၄၈၁ မယနွ်ဵ မီမီေကျော် ၁၂/ကတန(နိုင)်၁၂၀၈၅၈ ဦဵေအာငေ်ကျော်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အစရဲာွ၊အေရှ့ ပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊

ေကျောက်တန်ဵ မမို့နယ်
ေကျောက်တန်ဵ

၁၃ ဆခ-၂၂၃၉ မညိုေဝလွင် ၁၂/သခန(နိုင)်၁၅၅၉၄၆ ဦဵခငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျေူေတာဝေကျေဵရာွ၊

သဳုဵခမွမို့နယ်
သဳုဵခွ

၁၄ ဆရ-၂၇၁၃ မလဖပည်ဴဝန်ဵ ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၁၃၇၅ ဦဵကုိကုိလတ် ဝိဇ္ဇာ
ကဳဘဴဲရာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၁၅ ဆရပ-၈၈၇ မဖမငဴ်ဖမငဴ်မုိဵ ၁၂/ခရန(နိုင)်၁၆၈၀၉၀ ဦဵအုဳဵ ေကျော် ဝိဇ္ဇာ
ကမာချေ ို က်ရာွ၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်
ခရမ်ဵ

၁၆ ဆဈလ-၃၂၁၉ မဝင်ဵ ပပေကျော် ၁၂/ကမန(နိုင)်၁၃၀၇၁၄ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၇၈၈)၊ ဘုရငဴ်ေနာင(်၁)လမ်ဵ၊

အဳဴကကီဵအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမမို့နယ်
ဒလ

၁၇ ဖစလ-၉၁၂ မသိဂတီငဴ် ၁၂/ဆကခ(နိုင)်၀၂၂၆၂၇ ဦဵသက်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅၅)၊ ဗဟုိလမ်ဵ၊ ခေနာငတ်ိုအေရှ့  

ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကကီဵခေနာငတ်ိုမမို့နယ်
ခေနာငတ်ို


