
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရကယ-၅၇ ေမာငထ်က်နိုငေ်ဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငန်ို်င သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၈၁)၊ရပ်ကွက်(၁၀)၊အကွက်ကကီဵ 

(၆၇)၊ ေအဵသာယာမမို့၊ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၂ ရကဘ-၃၉၉ ေမာငတ်ိုဵ ခန့်ေအာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၁၉၉၈ ဦဵေအာငေ်ေဵ သိပ္ဳပ
အမှတ်(၁၁၄)၊ ေအဵသိဂလီမ်ဵ၊ လှိုငဘဳု်သာ(၃)၊ 

ေရွှေေောငမ်မို့၊ ေတာငက်ကီဵ မမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၃ စဇပ-၂၂၇ ေမာငခ်နွပ်ပေ်ဴမဖိုဵေကျော် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၁၆၀၃ ဦဵကုိကုိေမာင် သိပ္ဳပ
၅/၇၄၊ ဗုိလတုိ်ကခ်ျွနလ်မ်ဵ၊ မဂေလာေရွှေဗဟို 

ရပ်ကကွ၊် ေရွှေေောငမ်မို့၊ ေတာငက်ကီဵ မမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၄ ရသပ-၁၁၇၅ ေမာငေ်ကျော်ထက်ေအာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၄၂၇၇ ဦဵဗုိလ်တငဴ် သိပ္ဳပ
ဆငတ်ေဲကျေဵရာွ၊ 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၅ ရကဘ-၁၈၇ ေမာငဆ်န်ဵ မင်ဵ ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိပ္ဳပ သိပ္ဳပ
ကဳေကာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၆ ရကအ-၄၅ ေမာငေ်ကျော်ဇငထွ်န်ဵ ၅/မကန(နိုင)်၀၉၅၄၀၁ ဦဵေအာငသ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၁၀/၄၉)၊ ေအာငသ်ေပပ

တိုဵ ဂတိအ်နီဵ ၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၇ ရဋဘ-၁၀၀ ေမာငေ်အာငပ်ပေ်ဴ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငမုိ်ဵ သိပ္ဳပ
ဟုိတရိာွ၊

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၈ ရထရ-၅၅ ေမာငမ်ဖိုဵပပေ်ဴေအာင် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၅၈၃၃၉ ဦဵသန်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
သန်ဵ ေထာငလွ်ယေ်မာ၊ သေပပပင်

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၉ ရေ-၂၇၄ ေမာငသ်တိုဵ ဆက် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၄၅၁၃၆ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၅၄)၊ နန်ဵ ပနရ်ပ်(၂)ကွက်၊ 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၀ ရသပ-၄၉၀ ေမာငဿ်ာဏ်လင်ဵ သန့် ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၉၅၅၄ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
အမက(၃)၊ ဟဲဟုိဵမမို့၊ 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၁၁ ရယ-၁၅ ေမာငမ်ဖိုဵေဝစိုဵ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၉၈၆၅ ဦဵေအာငပုိ် သိပ္ဳပ
ေောငကုိ်င်ဵ ရာွ၊ ေဘာ်ဆုိင်ဵ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၂ ရဋ-၇ စိုင်ဵ လငေ်ခါင် ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၀၂၈၁ ဦဵအနိ္တေရွှေ သိပ္ဳပ
နမ်ဴေစမမဲရာွ၊ 

ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၃ ရဋဆ-၃ ေမာငသူ်ရစိုဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၁၃၄၄ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
တတဳာဵဦဵရပ်ကွက်၊ ဆုိက်ေခါင်

စပဳပေကျေဵရာွ၊ ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၄ ရယ-၂၁၆ ေမာငေ်ကျော်ထက် ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၆၆၂၈ ဦဵေကျော်ေငွ ဝိပ္ဳပ
ပမင်ဵ မူဵရာွ၊ ပမင်ဵ မူဵေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၁၅ မနတ-၄၉၈ ေမာငထွ်န်ဵ ေအဵ ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၈၀၈၄၄ ဦဵကဳလှ သိပ္ဳပ
ကကဳခင်ဵ ေပမာငေ်ကျေဵရာွ၊ ပန်ဵ စစ ်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု

 ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၁၆ ရဟ-၁ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ဝဏ္ဏကုိကုိ ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၇၃၉၃၆ ဦဵကုိကုိဦဵ သိပ္ဳပ
ေကျောက္က တိေကျေဵရာွ၊ သိမ်ကုန်ဵ  

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၁၇ ရဠတ-၂၁ ခနွေ်ကျော်ထွန်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၁၉၃၃၉ ဦဵေမာငစ်စ် သိပ္ဳပ
ရိုင်ဵ ေပမနကုီန်ဵ ရာွ၊ ေပမာက်တဗွီာ

အပ်ုစ၊ု ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၁၈ ရဠတ-၉ ခနွရ်ငဂ်ို ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၇၇၄၅ ဦဵေရွှေဟန် သိပ္ဳပ
တင်ဵ ထက်ရာွ၊ စင်ဵ ေတာင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၁၉ ရဠပ-၃ ေမာငပ်မငဴ်ေဇာ် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၄၄၂၀ ဦဵလာေပ သိပ္ဳပ
နန်ဵ နမ်ဴိရာွ၊ လဳုဵပပငေ်ကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၀ ရဎ-၂၂ ေမာငအ်ာကာဘုန်ဵ မင်ဵ ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၇၉၂၂ ဦဵေကျော်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငကု်န်ဵ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၂၁ ရဠတ-၂၄ ခနွရ်နန်ိုင် ၁၄/ပသန(နိုင)်၂၉၁၃၄၁ ဦဵခနွေ်ဇာ်လွငေ်လဵ သိပ္ဳပ
ေဟွဆန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ဆေဟာင်ဵ အပ်ုစ၊ု ပငလဳု်မမို့၊

 လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်



သိပ္ဳပ (မ)   (၃၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မထ-၅၅၃ မရွှေန်ဵ လဴဲေဝ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၅၃၅၀၈ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ေနာငက်ာဵေကျေဵရာွ၊ 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၂ ရက-၆၈၉ မရငေ်သွဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵခနွင်ယေ်လဵ သိပ္ဳပ
လွယေ်တာ်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဇလဲရာွမ၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၃ ရသဟ-၇၄ မသကကေနမုိ်ဵ ၅/မကန(နိုင)်၀၉၅၄၁၂ ဦဵေိုမင်ဵ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၁၀/၄၉)ေအာငသ်ေပပ၊ 

တိုဵ ဂတိအ်နီဵ ၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၄ ရက-၂၂ မသက်ထက်စဳ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၃၉၈၈၀ ဦဵဆန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ခ/၅၃၆၊ သီရမိဂေလာလမ်ဵ၊ 

ချေမ်ဵပမသာစေ်ရပ်၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၅ ရသပ-၅၇၄ မဥမ္မာေရွှေ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ရင် သိပ္ဳပ
မုိင်ဵ ေသာ်အေနာက်သိမ်ကုန်ဵ

ေကျေဵရာွ၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၆ စသ-၁၃ မနန်ဵ ဟုနလ်ာဵ ၁၃/ကတလ(နိုင)်၀၂၁၅၅၄ ဦဵတီဵ တွို သိပ္ဳပ
ဖက်ကဲွရာွ၊ ေနာငက်ာဵေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၇ ရေ-၂၃၅ မေအဵပမတမွ်န် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၁၅၀၉ ဦဵေမာငမ်ျေ ို ဵ သိပ္ဳပ
၉၂/ခ၊ ရတနာ(၁)ရပ်ကွက်၊ 

ေရွှေေောငမ်မို့၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၈ ရင-၁၅၈ မနဒစီိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
သာစေ်ရာွ၊ အငေ်တာမမို့၊ 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၉ ရက-၉၁၅ မယမင်ဵ သူဇာ ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၀၆၆၀၄ ဦဵကကေ်လှိုင် သိပ္ဳပ
တ(၃)နယေ်ပမ(၁)၊ ေနာငဖ်ဖါ၊ 

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၁၀ ရသပ-၄၃၇ နန်ဵ ဇူဵ ပမတသူ် ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၀၆၅၉၇ ဦဵေကျော်ဟိန်ဵ သိပ္ဳပ
တ(၁၁၇)၊ ေတာငရ်ပ်၊ နယေ်ပမ(၂)၊

 ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



သိပ္ဳပ (မ)   (၃၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၁၁ ရေဟ-၉၄ မသက်နေုအာင် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၅၇၃၈၄ ဦဵေရွှေထူဵ သိပ္ဳပ
ေတာငေ်ပခရာွ၊ အင်ဵ တနိေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၂ ရေ-၂၂၀ မရရီေီအာင် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၄၆၅၃၆ ဦဵဘုိဵကကေ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၆)ရပ်ကွက်၊ ကျောဵတနွရ်ာွ၊ 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၃ ရဎမ-၁၂ မပမနန္ဒာေထွဵ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၅၉၃၉၃ ဦဵဆန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
ကုန်ဵ သာရာွ၊ လငလ်မ်ေပမာက်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၄ ရေပ-၈ မေချောကလျောစိုဵ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၆၃၉၃၇ ဦဵကဳပမငဴ်ေဇာ် သိပ္ဳပ
အင်ဵ ေပါခုဳ၊ အေနာက်ရပ်၊ 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၅ ရသပ-၆၈၆ မသဇငဦ်ဵ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၈၃၅၅ ဦဵပမငဴ်လှိုင် သိပ္ဳပ
ဖူဵရေဲကျေဵရာွ၊ ေဘာ်ဆုိင်ဵ ေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၆ ရသ-၈၀ မသက်မွနေ်ကျော် ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၅၇၇၉၀ ဦဵေကျော်ေကျော် သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၈/၃၀၅)၊ ရပ်ကွက်(၈)၊ 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၇ ရကယ-၂၄၈ နန်ဵ နနုေုဖွဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၁၂၉၄ ဦဵေမာငဆဲွ် သိပ္ဳပ
ကန့်တနရ်ပ်ကွက်၊ ဆုိက်ေခါငစ်ပဳပေကျေဵရာွ၊ 

ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၈ ရဋဘ-၁၄၈ နန်ဵ သန်ဵ ေမ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၁၆၆၃ ဦဵခနွထွ်က်ပမ သိပ္ဳပ
ပချောဵကလုိရာွ၊ 

ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၉ ရယ-၁၈၀ မေဆာင်ဵ ဦဵ ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၂၉၁၂ ဦဵဝင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
သစအ်ယပ်ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၂၀ ရဟ-၇၂ မနန်ဵ လဴဲလဴဲေဝ ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၆၇၉၀၃ ဦဵစိုဵ မငမ်ိဵ သိပ္ဳပ
ရာွမရပ်ကွက်၊ 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ



သိပ္ဳပ (မ)   (၃၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၂၁ မကဃ-၁၄၈ မစဖူုဵေဝ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၃၉၇၆ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၂၈)ခတ္တာလမ်ဵ၊ ေပမာက်ကွက်သစ၊် 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၂ ရထစ-၅၇ မအသိက်မွန် ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၃၅၇၇၀ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေဟာကုန်ဵ လမ်ဵ၊ မမို့ကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၃ ရထ-၃၀ မချေယရ်နီငှ်ဵ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၆၉၃၃ ဦဵေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
ခ/၅၆၊ ဗထူဵတပ်မမို့၊

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၄ ရဠတ-၃၂ မူမုိဵပွငဴ်ပဖူ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၇၆၇၅ ဦဵစနိထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
တင်ဵ ထက်ရာွ၊ စင်ဵ ေတာင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၅ ရဠက-၃၂ မနန်ဵ မဖိုဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၃၄၁၁၄ ဦဵပီဵတူဵ သိပ္ဳပ
ဘုရာဵပဖူအပ်ုစ၊ု ေကျေဵေတာငရ်ာွ၊ တကီျေစ၊် 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၆ ရဠတ-၃၈ မူအအိိေဖွဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၆၂၇၂ ဦဵခနွသိ်န်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
တင်ဵ ထက်ရာွ၊ စင်ဵ ေတာင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၇ ရသပ-၅၅၈ မသီရနိယွ် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၄၁၆၀၁
ဦဵတဆန်ဵ (ခ)

ဦဵခနွေ်အာငဆ်န်ဵ
သိပ္ဳပ

ပက်ေကာ်ရာွ၊ ေပါအငေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၈ ရဠန-၁၁၅ မူအသူိေအာင် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၇၆၆၇ ဦဵပန်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
တင်ဵ ထက်ရာွ၊ စင်ဵ ေတာင်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၉ ရဎမ-၁၈ မရရီေီမာ် ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၉၀၂၇၁ ဦဵေမာငေ်မာင် သိပ္ဳပ
စလင်ဵ မုိဵငရဳာွ၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၃၀ ရဎဗ-၅၉ မသိန်ဵ မုိဵဦဵ ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၇၇၅၂၄ ဦဵေမာငခ်န်ဵ သိပ္ဳပ
စလင်ဵ ပေလငရဳာွ၊ ရနီွဲ့ ေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ



သိပ္ဳပ (မ)   (၃၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၃၁ ရလပ-၁၈၄ နန်ဵ သန်ဵ သန်ဵ ေေဵ ၁၃/လလန(နိုင)်၁၁၆၇၉၂ ဦဵေမာငထဳု်ဵ သိပ္ဳပ
လိွုငထ်ပ်ရာွ၊ ပနမု်န့်အပ်ုစ၊ု 

ပငလဳု်မမို့၊ လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်

၃၂ ရလ-၁၀၇ နန်ဵ ဆုိငဦ်ဵ ၁၃/လလန(နိုင)်၁၀၆၈၇၅ ဦဵတငခ်မ်ဵ သိပ္ဳပ
တ/၁၂ မီဵသတလ်မ်ဵကကာဵ၊ 

ရပ်ကွက်(၃)၊ လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်

၃၃ ရေဧ-၃ နန်ဵ ဖွနခ်မ်ဵ ၁၃/လခန(နိုင)်၀၆၂၁၄၃ ဦဵသန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ဝမ်ဆင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျေဵသီဵမမို့နယ်
ေကျေဵသီဵ

၃၄ ရဍ-၅၆ နန်ဵ ခမ်ဵလွင် ၁၃/မကန(နိုင)်၀၇၇၁၈၅ ဦဵဆာ သိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ေကာ်ရာွ၊ ဝမ်ေဟွအပ်ုစ၊ု 

မုိင်ဵ ကုိငမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ကုိင်

၃၅ မက-၁၈၁၆ နန်ဵ ေမွှေ ေအာင် ၁၃/မရန(နိုင)်၀၅၃၉၅၄ ဦဵစိုင်ဵ ဖူဵလှ သိပ္ဳပ
နာဵဝုိငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မုိင်ဵ ရှူ ဵမမို့နယ်
မုိင်ဵ ရှူ ဵ

၃၆ မကဃ-၁၉၈ မပမတပ်မငဴ်မုိရဦ်ဵ ၁၃/နစန(နိုင)်၀၈၉၂၆၂ ဦဵမျေ ို ဵကုိကုိ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ခတ္တာလမ်ဵ၊ 

(ေအာငပ်မငသဳ်ပန်ဵ )၊ နမ်ဴစနမ်မို့နယ်
နမ်ဴစန(်တ)

၃၇ ရဈ-၁၇၈ မေမသူစဳ ၁၃/နစန(နိုင)်၀၈၈၈၉၂ ဦဵနိုငေ်အာင် သိပ္ဳပ
၃၂၉/(၁) ရပ်ကွက်၊ ရာစု(၃)၊ 

ပါရမီလမ်ဵ၊ နမ်ဴစနမ်မို့နယ်
နမ်ဴစန(်တ)

၃၈ ရဈ-၂၄၇ မအမိဖိုဵသူ ၁၃/နစန(နိုင)်၀၈၈၈၉၉ ဦဵလင်ဵ ထိန် သိပ္ဳပ
(၃)ရပ်ကွက်၊ 

နမ်ဴစနမ်မို့နယ်
နမ်ဴစန(်တ)

၃၉ မပ-၁၁၂ မဇငဇ်ငမုိ်ဵပမငဴ် ၁၃/မမန(နိုင)်၀၃၀၉၈၅ ဦဵသိန်ဵ ပမငဴ် သိပ္ဳပ
ေအာငသု်ခေကျေဵရာွ၊ ဟုိနမ်ဵအပ်ုစ၊ု 

ေမာက်မယမ်မို့နယ်
ေမာက်မယ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရဠန-၈၃၇ စိုင်ဵ ရမဲင်ဵ ပုိင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၆၀၁၂၄ ဦဵေကျော်ေဆွ ဝိပ္ဳပ
သဳတရဲာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၂ မက-၃၆၂၉ ခနွေ်အာငခ်မ်ဵ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၇၇၄၃ ဦဵခနွေ်အာငသ်ာ ဝိပ္ဳပ
ထီေဖာင်ဵ ရာွ၊ ေနာငပ်စေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၃ ရကဘ-၆၈၁ ေမာငပ်ပေ်ဴမဖိုဵလင်ဵ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၅၆၉၂၂ ဦဵနိုငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်နေီကျေဵရာွ၊ ေကျောက်နီ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၄ ရကတ-၄၄၅ ေမာငထ်က်ေအာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၆၀၁၂၃ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
သဳလွန်ဵ ရာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၅ ရဠန-၈၀၃ စိုင်ဵ ေနမင်ဵ ထွန်ဵ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၆၀၁၂၆ ဦဵစိုင်ဵ ေမာငခ်ျေ ို ဝိပ္ဳပ
သဳတရဲာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၆ ရဠန-၆၈၅ စိုင်ဵ ေအာငခ်မ်ဵ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၆၀၁၂၅ ဦဵစိုင်ဵ တုဳခမ်ဵ ဝိပ္ဳပ
သဳတရဲာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၇ မပက-၂၁၀ ေမာငရ်ထဲက် ေကျော် ၁၃/ဟပန(နိုင)်၀၉၆၅၈၀ ဦဵေကျော်နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
တုဳခမ်ဵရပ်ကွက်၊ နယေ်ပမ(၁)၊

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၈ နတမ-၃၃၅ ေမာငခ်နွေ်နဝင်ဵ ထွန်ဵ ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၁၇၅၆၆ ဦဵခနွေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
ထီဖူဵရာွ၊ေမာက်မွန်ဵ အပ်ုစု

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၉ ရေပ-၂၆၉ ေမာငထ်က်ေအာငမ်ဖိုဵ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၇၃၂၁၂
ဦဵတငစ်ိုဵ (ခ)

ဦဵချေူဵ
ဝိပ္ဳပ

လွယေ်မာရာွ၊ အင်ဵ ယာဵကျေ ို ငဴ်ခမ်ဴ 

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၀ ရေဟ-၄၇၂ ေမာငန်ိုငထွ်န်ဵ ေဇာ် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၆၁၇၄၂ ဦဵထွန်ဵ ကကေ် ဝိပ္ဳပ
သာေလဵရာွ၊ သာေလဵေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၁၁ ရယက-၃၀၉ ေမာငစ်ိုဵ မုိဵနိုင် ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၁၇၉၈ ဦဵေေဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေတာငေ်ပခရာွ၊ 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၂ ရသပ-၁၇၈၀ ေမာငစ်နိေ်မာင် ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၅၂၅၀၂ ဦဵချေစလ်ှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်စရုာွ၊ ေရချေ ိုအပ်ုစ၊ု 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၃ မထ-၂၇၄၇ ေမာငသိ်န်ဵ နိုငဦ်ဵ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၃၈၁၆၀ ဦဵထွန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
၇/၂၉ သစေ်တာလမ်ဵ၊ 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၄ ရဋဘ-၃၁၀ ခနွေ်ကျော်ကျေင်ဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၃၇၉၄၅ ဦဵေကျောငလဲ်င် ဝိပ္ဳပ
ေို့မှူဵရာွ၊ ပါေလာပါကယ်

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၅ ရဋဘ-၆၆၅ ေမာငေ်အာငရ်က်ခန် ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၂၄၄၃ ဦဵသိန်ဵ ေဖ ဝိပ္ဳပ
နာမွန်ဵ ရာွ၊ နာသဳေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၆ ရဠတ-၂၁၇ ေမာငခ်နွေ်မာငခ်င် ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၄၁၀၇၅ ဦဵဟန် ဝိပ္ဳပ
ဖက်နမ်ရာွ၊  နာသဳေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၇ စစသ-၅၄၅ ေမာငရ်ရဲငဴ်ဗုိလ်ဗုိလ် ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၇၈၀၉၁ ဦဵေမာငေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ကကီဵရာွ(မ)၊ 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၁၈ ရထစ-၆၃၉ ေမာငေ်ဝယမဳျေ ို ဵ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၆၆၂၃ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၂၈)၊ မကျေ ီဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မကျေ ီဵ ကုန်ဵ တိုက်နယ၊် ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၁၉ ရယတ-၁၂၆ ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်ထွန်ဵ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၅၅၉၈ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငေ်သေကျေဵရာွ၊ ပမငေ်တာငေ်ကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၀ ရယ-၇၇၄ ေမာငခ်န့်စေ်သူ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၁၉၈၉ ဦဵေမာငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵစရုပ်ကွက်၊ ေကာင်ဵ ဘ့ုိ

ေကျေဵရာွ၊ ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၂၁ ရဠ-၅၇၁ ေမာငခ်ျေမ်ဵေပမဴဦဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၃၁၁၀၅ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၂)၊ ေပါင်ဵ ေလာင်ဵ မမို့၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၂ ရဠက-၃၃၂ ခနွစ်နိေ်ကျော် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၈၄၀၉ ဦဵခနွသ်န်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ေခါင်ဵ ရာွ၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၃ ရဠ-၁၀၈၈ ခနွေ်ကျော်မုိဵလွင် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၆၂၄၂ ဦဵခနွဘ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
တင်ဵ ထက်ရာွ၊ စင်ဵ ေတာင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၄ ရဎမ-၁၉၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ လွင် ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၂၉၉၄ ဦဵေမာငခ်ျွန် ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ငူဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၂၅ အဝလ-၁၁၂ ေမာငရ်နေ်အာငစ်ိုဵ ၁၄/သပန(နိုင)်၁၆၁၃၃၅ ဦဵစိုင်ဵ မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝတရ(၂)၊ ပငလဳု်မမို့၊ 

လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်

၂၆ ရဍ-၄၆၃ ေမာငထ်က်အာကာဝင်ဵ ၁၃/လခန(နိုင)်၀၆၂၁၂၇ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာငမိ်န်ဵ ရာွ၊ 

လဲချောဵမမို့နယ်
လဲချောဵ

၂၇ ရဍဝ-၁၃၉ ေမာငေ်ကျော်ဇငဟိ်န်ဵ ၁၃/လလန(နိုင)်၁၁၃၅၉၉ ဦဵတိုဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေအာငသ်ာယာရပ်ကွက်၊ 

မုိင်ဵ ရှူ ဵမမို့နယ်
မုိင်ဵ ရှူ ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ မကတ-၃၀၁ မနန်ဵ ေစာမွန် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၆၀၅၁၄ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ မ့ုိရာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၂ ရေပ-၃၁၀ မနန်ဵ စန်ဵ ရီ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵော ဝိပ္ဳပ
ေနာငဖ်က်ပုန်ဵ ရာွ၊ ေကျောက်တလဳုဵ

မမို့နယခ်ွဲ၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၃ ရက-၄၅၉၁ မကကူကကူေမွှေ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵပပုဳဵ ချေ ို ဝိပ္ဳပ
ေ/၂၇၊ ဂဏ်ုထူဵလမ်ဵသွယ၊် 

ဦဵကကီဵခမ်ဵရပ်ကွက်၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၄ မထတ-၇၂၂ မတငန်လီာေအာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၂၂၇၁ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
၁/၁၆၄၊ ဗန္ဓ လလမ်ဵ၊ ရတနာ(၁)၊ 

ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၅ မလမ-၁၇၈ မသူဇာလှိုင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၄၆၄၄၅ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
နမ(၁၃)၊ ဗုိလ်ချေုပ်လမ်ဵ၊ သစေ်တာရပ်၊ 

ေရွှေေောငမ်မို့၊ ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၆ ရက-၄၈၈၅ မဆန်ဵ ေအဵ ၁၃/တကန(နိုင)်၃၂၀၈၃၉ ဦဵေအဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
သာသနာပုန်ဵ ရာွ၊ သဳတေဲကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေတာငက်ကီဵမမို့နယ်
ေတာငက်ကီဵ

၇ ရဘခ-၁၆၅ နန်ဵ ဆုေလဵ ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၁၂၃၉၄ ဦဵေအာငခ်ျေမ်ဵ ဝိပ္ဳပ
စဖူဳဵရာွ၊ စဖူဳဵအပ်ုစ၊ု 

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၈ မပဖ-၅၅၂ မပုိဵပပေအာင် ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၀၆၃၃၃ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
နယေ်ပမ(၄)၊ မမို့ဦဵကွက်သစ၊် 

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၉ ရေပ-၄၂၈ မဇာပခေ်ဝင်ဵ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၇၄၃၃၀ ဦဵပန်ဵ စနိ် ဝိပ္ဳပ
ေရတန်ဵ ရာွ၊ ေတာငတ်ိုေကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၀ ရေသ-၂၄၇ မေရွှေဝါထွန်ဵ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၆၀၁၈၅ ဦဵခငေ်မာငပ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
သလဲဦဵကုန်ဵ ရာွ၊ သလဲဦဵအပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၁၁ ရေမ-၂၆၇ မမျေ ို ဵပမတသွ်ယ် ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၅၉၈၇၂ ဦဵေအဵလွင် ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ေချောင်ဵ ေရှ့ ရာွ၊ 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၁၂ မက-၃၆၅၃ မခိုငကဳ်ေကာင်ဵ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၅၄၆၂၆
ဦဵတေကျော်(ခ)

ဦဵေကျော်
ဝိပ္ဳပ

တငက်ကီဵကကပ်ရာွ၊ ပဲရင်ဵ ေတာင ်

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၃ ရသပ-၁၄၇၁ မေမမဖိုဵဇင် ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၃၂၇၅၉ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ပပာဵရာွ၊ ေတာငလ်ာဵေကျေဵရာွ၊ 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၄ ရယ-၇၇၆ မမုိဵေအဵသူ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၈၃၆၉ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငလွ်ယရ်ာွ၊ ေကျောက်ထပ် ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု

 ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၅ ရသပ-၁၇၃၄ မထက်ထက်ဦဵ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၂၀၅၅ ဦဵေအာငခ်ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေအာငပ်န်ဵ ၊ ေကျောက်ေဆာင်

ေပမပခာဵရာွ၊ ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၁၆ မေဇ-၁၀၈၇ မသိမ်ဴသက်ဟန် ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၃၅၁၉ ဦဵေစာဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဟုိခရဲပ်ကွက်၊ 

ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၇ မက-၄၄၆၂ မဇငမီ်မီမဖိုဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၉၂၄၈ ဦဵရနန်ိုငေ်ေဵ ဝိပ္ဳပ
ဆုိက်ေခါငစ်ပဳပေကျေဵရာွ၊ 

ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၈ ရက-၄၅၁၆ နန်ဵ ပန်ဵ ပဖူ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၇၁၁၉ ဦဵေမာငေ်ကျော် ဝိပ္ဳပ
လွယမွ်န်ဵ ရာွ၊ ဘန်ဵ ယဉေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၁၉ ရယ-၉၂၁ မယဉမွ်နပ်မငဴ် ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၈၆၃၃ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ပိန္ဲဒပငရ်ာွ၊ ေပမပခာဵေပမာက်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၂၀ ရဟဇ-၁၁၄ မပဖူပဖူခိုင် ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၇၂၉၈၃ ဦဵမျေ ို ဵသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ေခါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ မမိုငေ်ကျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၂၁ မငဒ-၁၂၈ မေမသစ္စာလွင် ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၆၅၈၅၂ ဦဵတိုင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ဆငန်က်ေချောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၂၂ ရထ-၄၇၉ မဆုမွနကုိ်ကုိ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၁၉၀၂၉ ဦဵကုိကုိကကီဵ ဝိပ္ဳပ
အမတ်ှ(၁၁၆)၊ ပမတ်ေလဵလမ်ဵ ၊ ေပမာက်

ကွက်သစရ်ပကွ်က်၊ ရပေ်စာက်မမို ့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၃ ရထစ-၆၈၅ မေမသူေအာင် ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၀၄၂၈ ဦဵေရွှေဘ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၇၂)၊ သေပပကုန်ဵ ရာွ၊ 

မကျေ ီဵ ကုန်ဵ တိုက်နယ၊် ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၄ ရထစ-၈၁၀ မသူဇာဝင်ဵ ပပေ်ဴ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၅၉၂၁ ဦဵေကျော်မငမ်ိဵ ဝိပ္ဳပ
ေဖာင်ဵ ေတာရာွ၊ 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၂၅ ရဎ-၈၀၇ မပမစန္ဒာ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၃၃၅၉၉ ဦဵတငေ်ရွှေ ဝိပ္ဳပ
နမ်ဴဖါမူရာွ၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၆ ရဠ-၄၁၂ မနန်ဵ လာခမ်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၁၈၄၁၅ ဦဵချေစေ်မာငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ေတာငေ်ကျော်ရာွ၊ လိန်ဵ ောဵေကျေဵရာွ၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၇ ရဠက-၂၉၃ မအအိေိဝ ၉/သစန(နိုင)်၂၀၂၀၇၂ ဦဵထွန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
တကီျေစေ်တာငပုိ်င်ဵ ၊ ေနာငတ်ရာဵ မမို့နယခ်ွဲ၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၂၈ ရဎဗ-၅၀၀ မေဆမွာပမငဴ် ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၂၈၇၂ ဦဵပမေလဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ငူဵ ေကျေဵရာွ၊ ရနီွဲ့ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၂၉ ရဎဗ-၉၃၃ မခငမ့ုိ်မ့ုိဟန် ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၂၇၅၃ ဦဵသိန်ဵ ဟန် ဝိပ္ဳပ
ေဈဵကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ မုိဵမဗဲမမို့၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၃၀ ရဎ-၅၅၂ မအအိခိိုင် ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၄၀၀၁ ဦဵေအဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
စက်ေတာ်ရာွ၊ဖယခ်ုဳမမို့

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၃၁ ရဎ-၁၀၂၃ မေဆဇွငမုိ်ဵ ၆/ထဝန(နိုင)်၁၅၁၄၀၇ ဦဵေမာငေ်မာငေ်အဵ ဝိပ္ဳပ
ဟ(၈၅)၊ မမို့ဦဵလမ်ဵ၊ ဟိနဓ်မ္မ

ရပ်ကွက်၊ ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၃၂ ရလပ-၅၁၈ နန်ဵ ပမစနိ် ၁၃/လလန(နိုင)်၁၂၇၁၂၈ ဦဵထွတဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
တတဳာဵဦဵလမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ 

ပငလဳု်မမို့၊ လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်

၃၃ ရလ-၄၇၅ နန်ဵ ေခဵခမ်ဵေဖွဵ ၁၃/လလန(နိုင)်၁၁၇၅၁၆ ဦဵစိုင်ဵ ခမ်ဵလူ ဝိပ္ဳပ
တ/၆၊ ဘုရာဵကကီဵလမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၃)၊

လိွုငလ်ငမ်မို့နယ်
လိွုငလ်င်

၃၄ ရလ-၄၂၄ နန်ဵ ခမ်ဵဦဵ ၁၃/လခန(နိုင)်၀၆၄၇၆၆ ဦဵနေန္ဒာ ဝိပ္ဳပ
ပနဟု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊နမ်ဴတတု ်

အပ်ုစ၊ု လဲချောဵမမို့နယ်
လဲချောဵ

၃၅ ရက-၃၅၈၈ နန်ဵ သက်မွနပ်မငဴ် ၁၃/မကန(နိုင)်၀၈၀၁၂၄ ဦဵခမ်ဵပန် ဝိပ္ဳပ
ဟုိခေဲကျေဵရာွ၊ ဟုိခအဲပ်ုစ၊ု 

မုိင်ဵ ကုိငမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ကုိင်

၃၆ ရက-၃၅၈၆ နန်ဵ ခမ်ဵမတ် ၁၃/မကန(နိုင)်၀၇၈၆၃၃ ဦဵဆူလိန် ဝိပ္ဳပ
ကွနန်ာဵရာွ၊ ဟုိနာဵအပ်ုစ၊ု 

မုိင်ဵ ကုိငမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ကုိင်

၃၇ ရသပ-၂၆၀၄ နန်ဵ ခမ်ဵေနာင် ၁၃/မကန(နိုင)်၀၈၅၂၇၄ ဦဵလဳုဵအနု်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပနေ်နာငရ်ာွ၊ 

မုိင်ဵ ကုိငမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ကုိင်

၃၈ ရဈ-၁၁၁၆ မမုိဵမုိဵေအဵ ၁၃/နစန(နိုင)်၀၈၈၈၇၀ ဦဵပမငဴ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
၁/၁၉၅၊ ေရငပ်ုစာသငေ်ကျောင်ဵ လမ်ဵ၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ နမ်ဴစနမ်မို့နယ်
နမ်ဴစန(်တ)

၃၉ ရဈ-၁၁၂၂ မဆုပုိပုိေအာင် ၁၃/နစန(နိုင)်၀၉၈၄၃၈ ဦဵေအာငစ်ိုဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)ေကျေဵရာွ၊ 

နမ်ဴစနမ်မို့နယ်
နမ်ဴစန(်တ)

၄၀ ရဏ-၂၉၅ မေနွဵ ေထွဵ လှိုင် ၁၃/မနန(နိုင)်၀၃၃၀၅၀ ဦဵေကျော်ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာငခ်မ်ဵေကျေဵရာွ၊ 

မုိဵနမဲမို့နယ်
မုိဵနဲ



ဝိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၄၁ ရသပ-၂၆၈၄ နန်ဵ ခန့်ဘွာ ၁၃/မမန(နိုင)်၀၃၀၉၄၂ ဦဵထွန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေဈဵကုန်ဵ ရာွ၊ ဟုိနမ်ဴေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေမာက်မယမ်မို့နယ်
ေမာက်မယ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)   (၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရယက-၁၂၆၉ ေမာငစ်ိုဵ မုိဵပမငဴ် ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၃၃၄၂ ဦဵမျေ ို ဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ပိန္ဲနပငရ်ာွ၊ ေပမပခာဵေပမာက်ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၂ ရဟ-၁၄၆၅ ေမာငေ်ကျော်မှိုင်ဵ ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၇၂၂၈၃ ဦဵေမာငက်ကီဵ ဝိဇ္ဇာ
လက်ပဳပငရ်ာွ၊ 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၃ မငသ-၁၇၀၆ ေမာငဇ်ွဲမင်ဵ လူ ၁၃/အတန(နိုင)်၀၁၄၄၀၄ ဦဵေမာငလူ် ဝိဇ္ဇာ
ပငပိ်နရ်ာွ၊ ေနာငလဳု်အပ်ုစ၊ု 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၄ ရယအ-၉၀၇ ေမာငသ်န့်ဇငကုိ် ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၂၁၀၂ ဦဵပမငဴ်ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ရာွမရပ်ကွက်၊ အလေ်ေချောင်

ေကျေဵရာွ၊ ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၅ ရဠမ-၈၂၀ ေမာငခ်ျေစဆ်န်ဵ လင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစဝဳင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၅)၊ ေကျောင်ဵ ရာွ၊ ေပါင်ဵ ေလာင်ဵ  

မမို့သစ၊် ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၆ ရဠ-၁၈၀၆ ေမာငေ်အာငစ်မ်ိဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၃၁၅၂၂ ဦဵထွန်ဵ လှ ဝိဇ္ဇာ
ကရာဵရာွ၊ လဳုဵပပငအ်ပ်ုစ၊ု 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၇ ရဎဗ-၁၆၂၃ ေမာငပုိ်ငမ်ဖိုဵေဝ ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၈၀၇၀ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
သစယ်ာထင်ဵ ရှု ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရဘက-၂၀၄၄ မကကေ်ေေဵ ၁၃/ဟပန(နိုင)်၁၁၉၉၈၈ ဦဵထွန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
နယေ်ပမ(၁)၊ မမို့ဦဵကွက်သစ၊် 

ဟုိပဳုဵမမို့နယ်
ဟုိပဳုဵ

၂ ရေပ-၁၂၆၆ မနနီဝီါ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၅၇၇၇၉ ဦဵေအာငပဲွ် ဝိဇ္ဇာ
ဂဒိုငဝုိ်င်ဵ ရာွ၊ ေနာငေ်တာေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၃ ရေပ-၁၂၃၉ မခမ်ဵပုိ ၁၃/ေရန(နိုင)်၁၃၃၇၇၁ ဦဵစို ဝိဇ္ဇာ
လွယေ်ခါ်ရာွ၊ ေနာငေ်တာေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ေောငေ်ရွှေမမို့နယ်
ေောငေ်ရွှေ

၄ မကဂ-၁၃၁၇ မပနဆု်ေဝ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၃၀၁၁ ဦဵမင်ဵ တငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေကျောက်ကုန်ဵ ရာွ၊ ဝါဵရုဳပငေ်ကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၅ မကဂ-၁၃၀၆ မယနွ်ဵ စန္ီဒ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၄၃၀၀၇ ဦဵဖုိဵခနု် ဝိဇ္ဇာ
ပမက်ဆက်ေတာငရ်ာွ၊ ေဘာ်နင်ဵ ေကျေဵရာွ 

အပ်ုစ၊ုကေလာမမို့နယ်
ကေလာ

၆ ယလလ-၈၂၄ မမျေ ို ဵသန္တာထွန်ဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင)်၁၂၀၀၇၁ ဦဵေမာငဆ်ငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေရပဖူေကျေဵရာွ၊ ေနာငေ်ကျော

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ဆီဆုိငမ်မို့နယ်
ဆီဆုိင်

၇ ရယက-၉၄၄ မနငှ်ဵ ဇာေထွဵ ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၉၀၁၂ ဦဵေမာငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
ကျောဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကျောဵကုန်ဵ  

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၈ ရယက-၁၁၉၈ မစန္ဒာပမငဴ် ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၃၉၆၅ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ကကိမ်ေတာရာွ၊ ကူဵေကာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၉ ရယက-၁၁၅၈ မချေယရ်ေီကျော် ၁၃/ပတယ(နိုင)်၀၇၈၆၈၁ ဦဵေကျော်ေဇာ ဝိဇ္ဇာ
ကနေ်တာငဴ်ေကျေဵရာွ၊ ေပွဵလှ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ပင်ဵ တယမမို့နယ်
ပင်ဵ တယ

၁၀ ရဟ-၁၄၃၅ မပမမုိဵနယွ် ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၆၇၉၇၀ ဦဵေဇာ်လွငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရနေဲကျေဵရာွ၊ ရနေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၁၁ ရဟ-၁၃၆၈ မခိုငစ်ပယဦ်ဵ ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၇၈၄၀၁ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပိန္ဲနကုန်ဵ ရာွ၊ 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၁၂ ရဟ-၁၃၂၈ မချေ ို ချေ ိုသင်ဵ ၁၃/ရငန(နိုင)်၀၆၇၉၆၅ ဦဵတငေ်ေဵ ဝိဇ္ဇာ
ရနေဲကျေဵရာွ၊ ရနေဲကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ရာွငမဳမို့နယ်
ရာွငဳ

၁၃ ရထစ-၁၅၅၆ မေကသွယမုိ်ဵ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၂၀၁၀၀ ဦဵေကျော်ပမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၄၈)၊ ထင်ဵ ကွင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ပါမဲအပ်ုစ၊ု

 ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၁၄ ရယက-၁၀၀၂ မကင်ဵ စငလ်င်ဵ ၁၃/ရစန(နိုင)်၁၃၅၆၉၁ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ချေစ် ဝိဇ္ဇာ
လမ်ဵဦဵစီဵ ောန၊ 

ရပ်ေစာက်မမို့နယ်
ရပ်ေစာက်

၁၅ ရဠန-၁၇၃၈ နန်ဵ နန္ဒာပမဝင်ဵ ေအဵ ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၃၂၈၀၉ ဦဵခငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ
လွယတ်က်ရာွ၊ ေနာငတ်ရာဵမမို့၊ 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၁၆ ရဠက-၁၁၃၃ မနန်ဵ ခမ်ဵလှိုင် ၁၃/ပလန(နိုင)်၁၂၅၈၄၅ ဦဵသိန်ဵ ငယ် ဝိဇ္ဇာ
သဳတရဲာွ၊ တကီျေစ၊် 

ပငေ်လာင်ဵ မမို့နယ်
ပငေ်လာင်ဵ

၁၇ ရဎလ-၉၁၄ မသန်ဵ နယွဦ်ဵ ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၇၈၁၃၂ ဦဵက့ုိ ဝိဇ္ဇာ
လွယယ်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၁၈ ရဎ-၂၀၃၇ မယဉယ်ဉေ်ရွှေ ၁၃/ဖခန(နိုင)်၀၈၇၃၃၃ ဦဵဘုိဵမတ် ဝိဇ္ဇာ
ဟိနဓ်မ္မရပ်ကွက်၊ 

ဖယခ်ုဳမမို့နယ်
ဖယခ်ုဳ

၁၉ မပဖ-၁၂၆၉ မပမငဴ်ပမတေ်အဵဝင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်သိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လဳုပုရပ်ကွက်၊ 

ေကျေဵသီဵမမို့နယ်
ေကျေဵသီဵ

၂၀ ရဍဝ-၈၀၈ မသူဇာေအာင် ၁၃/မရန(နိုင)်၀၅၈၀၆၃ ဦဵလှေအဵ ဝိဇ္ဇာ
ရှုခင်ဵ သာရပ်ကွက်၊ ဆုိင်ဵ လျှေ ဳ

နယေ်ပမ၊ မုိင်ဵ ရှူ ဵမမို့နယ်
မုိင်ဵ ရှူ ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် -ေတာငက်ကီဵ

၂၁ ရဃ-၉၉၅ နန်ဵ လင်ဵ လက်ပဖူ ၁၃/လခတ(နိုင)်၀၄၅၇၄၀ ဦဵဝင်ဵ ေီေီ ဝိဇ္ဇာ
ဝမ်လိွုငရ်ပ်ကွက်၊ 

လင်ဵ ေခဵမမို့နယ်
လင်ဵ ေခဵ

၂၂ ရဏဟ-၈၁၉ မဂျေူဵလိယက် ၁၃/ကတတ(နိုင)်၀၀၆၉၉၆ ဦဵပါေလဵရယီို ဝိဇ္ဇာ
ဝယ_၃/၀၀၈၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ 

ကျေ ို င်ဵ ေတာင်ဵ မမို့၊ မုိဵနမဲမို့နယ်
မုိဵနဲ


