
သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (  ၁၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၁၆၁၅ ေမာငဇ်ွဲဝငဴ်ေောင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမျ ို ဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ ခိုက်ချန့်ေကျဵရာွ၊လာဵရှို မမို့နယ် လာဵရှို

၂ ရရ-၁၀၃ ေမာငေ်ောငစ်စမ်င်ဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၀၄၃၅၇ ဦဵဟနေ်ဇာ် သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၄၂)၊ သဇငလ်မ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ 

နယေ် မ(၁)၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၃ ရရ-၂၂ ေမာငညီ်ဆွယခ်နွ်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵငိုခနွ်ဵ သိပ္ဳပ
ရက(၁၂)၊ နမ(၁၉)၊ ေမှတ(်၅၈)ခေရလမ်ဵ၊ 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၄ ရရ-၇၄၅ ေမာငဝ်င်ဵ ထက်ခန့် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ရက(၁၀)၊ နမ(၈)၊ သာယာလမ်ဵ၊ 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၅ ရရ-၁၂၀၇ ေမာငမ်ဖိုဵကုိကုိ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၂၃၂၉ ဦဵေောငန်ိုငေ်ေဵ သိပ္ဳပ
ရက(၁၀)၊ နမ(၈)၊ သစ္စာလမ်ဵသွယ၊် 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၆ ရရ-၁၃၃၂ ေမာငက်ကည်ေဝထွန်ဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၀၃၂၇၅ ဦဵလှေကျာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
နယေ် မ(၁၆)၊ရပ်ကွက်(၇)၊လာဵရှို မမို့

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၇ ရရ-၇၉၂ ေမာငေ်ဝယမဳင်ဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၆၀၀၆ ဦဵမင်ဵ ခိုင် သိပ္ဳပ
ပ.ည.ရ(၈)၊ရပ်ကွက်(၉)၊လာဵရှို မမို့

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၈ ရဓ-၇ ေမာငေ်ဝယေဳကျာ် ၁၃/သနန(နိုင)်၀၅၂၇၉၉ ဦဵဝင်ဵ ေကျာ်မုိဵ သိပ္ဳပ
ခလရ(၆၉)၊သိန္ီနမမို့

သိန္ီနမမို့နယ၊်
သိန်ဵ နီ

၉ ရေယ-၁၈ ေမာငသ်န့်ဇငေ်ောင် ၁၃/မရတ(နိုင)်၀၂၉၅၆၅ ဦဵစိုဵ သန်ဵ သိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ေကာ်ရာွ

မုိင်ဵ ရယမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ရယ်

၁၀ ရရ-၁၃၁၂ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက် ၁၃/ကလတ(နိုင(်)၀၄၂၇၄၂ ဦဵစိုဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
စစဗ်ျူဟာေဖဲွ့ေေ ခချ၊ကွမ်ဵလဳု

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (  ၁၇ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရစမ-၈၀ ေမာငဇ်ာနည်ေသွဵ ၁၃/မကတ(နိုင)်၀၀၂၀၉၅ ဦဵေောငက်ကည် သိပ္ဳပ
ေထက(၁)၊မူဆယ်

 မူဆယမ်မို့နယ်
မူဆယ်

၁၂ ရစ-၄၁ စိုင်ဵ ဖွနဆုိ်ငေ်မာ(ဝ)် ၁၃/နခန(နိုင)်၁၀၆၃၆၁ ဦဵစိုင်ဵ ေစာလှိုင် သိပ္ဳပ
မ(၂၁၅)၊ ေပါက်တိုက်ရပ်ကွက်၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၁၃ မဖ-၂၃၃ ေမာငေ်ောငသူ် ၁၃/သပန(နိုင)်၁၂၇၂၃၉ ဦဵနိုငလဳု်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရခစဲက်လမ်ဵ၊ နယေ် မ(၂)၊  မနမ်ာရပ်၊ 

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၁၄ ရင-၂၄၉ ေမာငထ်က်နိုငသူ် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၈၆၅၂ ဦဵဝင်ဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
သဳုဵဆယေ်ကျဵရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၅ ရင-၂၇၆ ေမာငဇ်ွဲညီေောင် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၄၃၂၄ ဦဵသက်နိုငလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေင်ဵ ဖုိရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၆ ရဆ-၈၆ ေမာငစ်ိုဵ ပုိင် ၁၃/နဆန(နိုင)်၀၇၀၀၈၇ ဦဵတငေ်ောင် သိပ္ဳပ
ဘုရာဵကကီဵေကျဵရာွ၊ 

နမ်ဴဆနမ်မို့နယ်
နမ်ဴဆန်

၁၇ မမ-၇၃၈ ေမာငသ်န့်စငေ်ကျာ်ေကျာ် ၁၃/မမတ(နိုင)်၀၆၃၁၄၇ ဦဵသန်ဵ ေကျာ်လွင် သိပ္ဳပ
လက်ခပ်ုပငေ်ကျဵရာွ၊ 

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၄၇၉ မစသုဇငန်ိုင် ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၆၅၇၄ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
No.2/179၊ ရက)၉)၊ နမ(၂)၊ နငှ်ဵ ေငွရည်

လမ်ဵ၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၂ ရရ-၇၈၄ မချယရ်မုိီဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၆၄၈၃ ဦဵေောငေ်ကျာ်ေေဵ သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁၂)၊ နယေ် မ(၇)၊ 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၃ ရရ-၉၆၄ မသင်ဵ သင်ဵ ေေဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၁၇၆၅၉ ဦဵထွန်ဵ ေဝ သိပ္ဳပ
ရက(၁)၊ နမ(၈)၊ ေကျာက်ေတာငလ်မ်ဵ၊ 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၄ ရရ-၁၃၃ မဟနန်လွီင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵကျငဴ်ေတဴ သိပ္ဳပ
ရက(၁၂)၊ နမ(၁၉)၊ ေမှတ(်၅၈)

ခေရလမ်ဵ၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၅ မက-၉၅၅ မစ ုမတန်ိုင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၄၄၆၆၆ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁)၊နယေ် မ(၈) နငှ်ဵ ဆီလမ်ဵသွယ်(၂)

လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၆ ရရ-၈၁၁ မေဟမာနလွ်င် ၁၃/လရန(နိုင)်၂၃၈၃၃၄ ဦဵစိုဵ ရာဇာ သိပ္ဳပ
သဲေင်ဵ ဂလူမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၉)၊ နယေ် မ(၁၀)၊

လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၇ ရရ-၁၆၆၈ နန်ဵ ဟွမ်ဦဵ ၁၃/ေတန(နိုင)်၀၁၄၄၁၁ ဦဵေကျာ်လွင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၄၅)၊ သာယာလမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်

(၁၀)၊ နယေ် မ(၅)၊လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၈ ရဓ-၁၃ မသီတာထွန်ဵ ၁၃/သနန(နိုင)်၀၅၄၃၃၉ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ေကျာင်ဵ ခမ်ဵရာွ၊ 

သိန်ဵ နမီမို့နယ်
သိန်ဵ နီ

၉ ရဓ-၅၀ မနန်ဵ ခမ်ဵလိန် ၁၃/သနန(နိုင)်၀၅၅၁၈၂ ဦဵေိုက်ပီဵ သိပ္ဳပ
စေဳလာင်ဵ ရာွ၊ 

သိန်ဵ နမီမို့နယ်
သိန်ဵ နီ

၁၀ ရေ-၁၄၄ မစနိပွ်ငဴ် ဖူ ၁၃/တယန(နိုင)်၁၂၆၄၉၂ ဦဵေကျာ်ေဇယျာလင်ဵ သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၆)၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



သိပ္ဳပ (မ) (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရေ-၂၁၆ မငဝုါေောင် ၁၃/တယန(နိုင)်၀၉၃၆၀၇ ဦဵေကျာ်ေောင် သိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၅)၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၂ မလတ-၄၂ မနန်ဵ ခငဦ်ဵ ၁၃/မရတ(နိုင)်၀၂၈၄၃၇ ဦဵစိုင်ဵ ဆနမွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
မနစ်န့်ရာွ၊ 

မုိင်ဵ ရယမ်မို့နယ်
မုိင်ဵ ရယ်

၁၃ ရရ-၁၃၅၄ မဇယေ်နာ ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၅၂၃၀၀ ဦဵလွမ်ဵဇယ် သိပ္ဳပ
ပနခ်မ်ဵေကျဵရာွ၊

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၁၄ စဍပ-၁၂ မသဲ မတန်ိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေနာငေ်နာင် သိပ္ဳပ ဟုိပနမ်မို့နယ် ဟုိပန်

၁၅ ရဖလ-၃ မဆုယမင်ဵ ထက် ၁၃/လကန(နိုင)်၀၀၄၈၆၃ ဦဵသက်နိုင် သိပ္ဳပ
ေထက(၂)ေလာက်ကုိင၊်

ေလာက်ကုိငမ်မို့နယ်
ေလာက်ကုိင်

၁၆ ဖဇတ-၄၅ မသူသူေောင် ၁၃/လကန(နိုင)်၀၀၉၇၉၅ ဦဵရေဲောင် သိပ္ဳပ
ေလာက်ကုိငမ်မို့၊

ေလာက်ကုိငမ်မို့နယ်
ေလာက်ကုိင်

၁၇ မထတ-၁၉၈ မမျ ို ဵသန္တာေောင် ၁၃/မဆတ(နိုင)်၀၇၀၉၅၈ ဦဵစိုဵ စိုဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ဟ(၁၂/၁၁)၊ ဟုိမွနရ်ပ်ကွက်၊ 

မူဆယမ်မို့၊ မူဆယမ်မို့နယ်
မူဆယ်

၁၈ ရစမ-၃၁၈ နန်ဵ ကိနဟွ်မ် ၁၃/မဟရ(နိုင)်၀၀၂၃၅၂ ဦဵေိုက်လုိင် သိပ္ဳပ
ေနာငဟ်ငရ်ာွ၊ မနဟီ်ဵရိုဵ မမို့၊

မူဆယမ်မို့နယ်
မူဆယ်

၁၉ ရစ-၂၀ နန်ဵ ယနိ်ဵ ဟွမ်ေဆဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၀၉၁၂၇၉ ဦဵစိုင်ဵ သီဟထွန်ဵ သိပ္ဳပ
စတ-၅၊ ေဈဵတန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၂၀ ရစ-၄၅ မဂျာဆုိင်ဵ မုိင် ၁၃/နခန(နိုင)်၀၉၄၆၃၁ ဦဵေဇာ်ရစ် သိပ္ဳပ
၆၅/၁၅၇၊ ေောငေ်မတ္တာရပ်ကွက်၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့၊ နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၂၁ ရဂ-၁၁၅ မေမမုိဵဦဵ ၁၃/ကခန(နိုင)်၁၃၃၉၈၃ ဦဵေောငေ်ကျာ်မုိဵ သိပ္ဳပ
ရက(၁)၊ ကွတခ်ိုငမ်မို့

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၂၂ ရဂ-၂၄ မနာကဲ ၁၃/ကခန(နိုင)်၁၀၂၄၅၃ ဦဵေကျာ်လှ သိပ္ဳပ
စစဗ်ျူဟာ(ေေ ခချ)၊ 

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၂၃ ပပ-၃၂၇ မသီရမွိန် ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၁၈၉၄ ဦဵသန်ဵ  မငဴ် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၄၂)ေ ခလျငတ်ပ်ရင်ဵ ၊ 

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၂၄ မဓက-၅၁ မဆုလတရ်တနာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်ဆွ သိပ္ဳပ
၂/၅၈၄(၂)ရပ်ကွက်၊ရနက်င်ဵ ၊

ေကျာက်မဲမမို့၊ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၅ ရမ-၄၁၁ မေရွှေရည်ဝင်ဵ ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၄၀၉၄၂ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
၆ရပ်ကွက်၊နယေ် မ(၉)၊ေောငခ်ျမ်ဵသာလမ်ဵ 

ေကျာက်မဲမမို့၊ ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၆ ရမ-၃၂၆ မကဴဳေကာ်ခိုင် ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၅၁၃၇၆ ဦဵဝင်ဵ ထိန် သိပ္ဳပ
၆ရပ်ကွက်၊နယေ် မ(၉)၊ေောငခ်ျမ်ဵသာလမ်ဵ 

ေကျာက်မဲမမို့၊ ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၇ ရပ-၁၂၉ နန်ဵ ေကခိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၀၀)၊ ငဝုါလမ်ဵ၊ စဖိဳတကွ်က်သစ၊် 

သီေပါမမို့၊သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၂၈ ရပ-၁၃၂ မတငတ်ငလှ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေငွ သိပ္ဳပ
နယေ် မ(၇)၊ ေတုက်ျင်ဵ ရပ်၊ 

သီေပါမမို့၊ သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၂၉ မမ-၆၈၉ မဇနွပွ်ငဴ်ေောင် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၉၅၃၁ ဦဵေောငစ်နိ် သိပ္ဳပ
ေရွှေကကာေင်ဵ ရာွ၊ သဳုဵဆယေ်ပ်ုစ၊ု 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၃၀ ရင-၁၅၃ မနန်ဵ ေထွဵ ခမ်ဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၉၉၅၇ ဦဵငင်ဵ ရက်ွ သိပ္ဳပ
ေရွှေေညာငပ်ငေ်ကျဵရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို



သိပ္ဳပ (မ) (၃၅)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၃၁ ရင-၂၆၆ မမင်ဵ သဇငဦ်ဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၄၆၂၂ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ရတနာသိဂမုိီင်ဵ ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၃၂ ရန-၆၇ မခငေ်မွှေ ေနာှငဴ် ၁၃/မတတ(နိုင)်၀၁၉၆၁၄ ဦဵဆနထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ပနဟုိ်က်(၁)၊ 

နမ္မတမူမို့နယ်
နမ္မတူ

၃၃ မဂ-၅၁၅ မသဲသူဇာေောင် ၁၃/မမတ(နိုင)်၁၆၃၇၄၅ ဦဵေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
 မစဆဳု်ရာွ၊

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်

၃၄ မထတ-၄ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည်ေဇာ် ၁၃/မမတ(နိုင)်၀၆၂၄၇၂ ဦဵေဇာ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
လက်ရပ်တန်ဵ ရပ်၊မုိဵမိတမ်မို့

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်

၃၅ ဖခ-၈၇ မေလွဵ ေခီမ်ဵေေဵ ၁၃/မတတ(နိုင)်၀၂၀၇၅၃ ဦဵေိုက်ညီ သိပ္ဳပ
ဆုိင်ဵ လိနေ်ကျဵရာွ၊ 

မနတ်ုဳမမို့နယ်
မနတ်ုဳ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၄၇၅၅ ေမာငသ်န်ဵ စိုဵ ေောင် ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၄၀၄၄၅ ဦဵေေဵေကျာ် ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၅)၊ နယေ် မ(၇)၊ ၃၄ လမ်ဵ၊ 

၂၁x၂၂ ကကာဵ၊လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၂ မလတ-၅၄၄ ေမာငစ်ိုင်ဵ ခမ်ဵလျန်ဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၇၆၇၇ ဦဵေိုက်ပန် ဝိပ္ဳပ
ေနာငခ်နွရ်ာွ၊ 

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၃ ဖတ-၂၉၄၃ ေမာငသ်က်ထူဵစဳ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၁၃၆၈ ဦဵေစာညနွ့်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရ.မ.ခ၊ လာဵရှို မမို့

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၄ ရရ-၃၄၄၈ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ဟိန်ဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၄၉၇၀ ဦဵမျ ို ဵခိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ခိုက်ချန့်ေကျဵရာွ

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၅ ရရ-၄၇၆၃ ေမာငဘု်န်ဵ  မတေ်ောင် ၁၃/လရန(နိုင)်၂၃၇၃၅၂ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁၀)၊သာယာလမ်ဵ၊နယေ် မ(၈)၊ 

လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၆ ရရ-၃၈၀၅ ေမာငထွ်န်ဵ နိုငစ်ိုဵ ၁၃/နစန(နိုင)်၀၇၉၀၂၂ ဦဵေကျာ်ေကျာ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၁၀)၊ သိနန်လီမ်ဵ၊ နယေ် မ(၂၀)၊ 

ရပ်ကွက်(၁၂)၊လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၇ ရဓ-၃၅၄ ေမာငေ်စာလင်ဵ ထက် ၁၃/သနန(နိုင)်၀၅၄၃၇၂ ဦဵေမာငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ေကာင်ဵ ေလာက်ေစာက်ေကျဵရာွ၊ 

သိန်ဵ နမီမို့နယ်
သိန်ဵ နီ

၈ ရေ-၃၇၃ ေမာငလ် ပည်ဴဟိန်ဵ ၁၃/တယန(နိုင)်၁၀၄၉၉၄ ဦဵစိုဵ ရနေ်နာင် ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၄)၊ တရတုဘဳု်ေကျာင်ဵ ၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၉ ရေ-၄၉၉ ေမာငေ်ဇယျာထက် ၁၃/တယန(နိုင)်၀၆၇၅၈၄ ဦဵမင်ဵ လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂၇)၊ ရပ်ကွက်(၆)၊ 

ဝိန်ဵ ေလာင်ဵ ၊ တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၀ ရေ-၅၃၈ ေမာငန်ိုငထွ်န်ဵ သူ ၁၃/တယန(နိုင)်၁၁၄၀၄၇ ဦဵဒါန်ဵ ဗဟာဒူဵ ဝိပ္ဳပ
ခိုေယာင်ဵ ေကျဵရာွ၊

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရေ-၃၇၇ ေမာငယ်ာဵပါဦဵ ၁၃/တယန(နိုင)်၁၀၅၁၈၁ ဦဵေမာေရှ ဝိပ္ဳပ
ေနာငမုိ်ေကျဵရာွ၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၂ ရစ-၇၂၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ ယေီောငမိ်န်ဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၀၈၈၃၇၃ ဦဵစိုင်ဵ ေစာလှ ဝိပ္ဳပ
နမလ(၁၁၀)၊ ေနာငမ်လဳုေကျဵရာွ၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၁၃ မနေ-၃၆၀၀ ေမာငမ်ျ ို ဵစည်သူ ၁၃/ကခန(နိုင)်၁၀၀၃၇၁ ဦဵကကည်သာ ဝိပ္ဳပ
စစဗ်ျူဟာ(ေေ ခချ)၊ 

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၁၄ စဇရ-၂၃၇ ေမာငစ်ိုင်ဵ ေကျာ်ရင် ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၆၄၆၈၂ ဦဵဆာေောင်် ဝိပ္ဳပ
ခန္ီတရပ်ကွက်၊ မုိင်ဵ လဳုမမို့၊ 

ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၁၅ ရမ-၈၅၂ စိုင်ဵ ေဇာ်မင်ဵ ေထွဵ ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၅၇၂၀၆ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ထုိလငေ်ကျဵရာွ၊ မုိင်ဵ လဳုမမို့၊

ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၁၆ မမ-၄၀၆၉ ေမာငေ်နဇငဦ်ဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၆၃၈၃ ဦဵသန်ဵ ေငွ ဝိပ္ဳပ
ထွန်ဵ ေကျာ်ရာွ၊ ကကိမ်ဂနိုငေ်ပ်ုစ၊ု 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၇ ရငက-၃၁၃ ေမာငေ်ောငဗ်လ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၄၇၈၅ ဦဵထွန်ဵ ကကယ် ဝိပ္ဳပ
ေရာှက်ချုရဳာွ၊ ကဳကကီဵေပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၈ ရငဘ-၁၅၆ ေမာငပုိ်ငစ်ိုဵ ဦဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၁၉၃၇ ဦဵထွန်ဵ နယွ် ဝိပ္ဳပ
ေညာငေ်ထာက်ရာွ၊

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၉ မမ-၃၂၆၁ ေမာငေ်ောငမ်ျ ို ဵချစ် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၇၄၅၆ ဦဵေောငေ်ကျာ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ မုန့်ရာွ၊ ဘန်ဵ ေဘွဵ ေပ်ုစ၊ု 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၀ မပမ-၁၃၀ ေမာငခ်န့်နိုငမ်ဖိုဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၂၅၃၄ ဦဵေမာငခ်ျနိ် ဝိပ္ဳပ
ဝါဵဘုိဵကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၂၁ ရငက-၁၇၉ ေမာငေ်ကျာ်ရလဲင်ဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၈၂၀၇ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေင်ဵ ဖုိရာွ၊ ေင်ဵ ဖုိေပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၂ ရငက-၁၁၉ ေမာငမုိ်ဵထက်ဇဳ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၇၈၀၀ ဦဵေဇာ်မုိဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ခ မစပ်ငရ်ာွ၊ ကကိမ်ဂနိုငေ်ပ်ုစ၊ု 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၃ ရင-၁၁၅၇ ေမာငမ်ငမ်ိဵမျ ို ဵေောင် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၉၅၈၇ ဦဵရ ဲမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ခမရ(၁၁၄)၊ေနာငခ်ျ ို မမို့

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၄ ရငက-၁၇၀ ေမာငေ်ကျာ်ေဇယျ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၅၆၇၅ ဦဵတငခ်ျနိ် ဝိပ္ဳပ
ေနာငလိ်တရ်ာွ၊ ေရွှေမုေောေပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၅ ရငက-၁၉၆ ေမာငေ်ကျာ်သက် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၆၆၄၇ ဦဵေကျာ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ယာ ပင၊် ေနာငေ်တာေပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၂၆ ရဆ-၃၈၇ ေမာငစ်ိုင်ဵ ဝင်ဵ ဘမမိုင် ၁၃/နဆန(နိုင)်၀၇၅၃၆၁ ဦဵဘေေဵ ဝိပ္ဳပ
ေမ်ုဵစမ်ွေကျဵရာွ

နမ်ဴဆနမ်မို့နယ်
နမ်ဴဆန်

၂၇ စသ-၇၈၆ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ေကျာ် ၁၃/မဘန(နိုင)်၀၃၄၅၇၅ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မုိဵလဳုဵေကျဵရာွ၊ 

မဘိမ်ဵမမို့နယ်
မဘိမ်ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၃၀၄၈ မစန်ဵ သီရိေကျာ် ၁၃/လရန(နိုင)်၂၂၄၃၅၂ ဦဵေကျာ်မုိဵစိုဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၄)၊ နယေ် မ(၁၄)၊ မဂ္ဂငလ်မ်ဵ၊ 

လာဵရှို မမို့၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၂ ဆကရ-၁၈၉၃ မေေိမွိန် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၁၂)၊မဂ္ဂငလ်မ်ဵ၊ရပ်ကွက်(၁၄)၊ 

လာဵရှို မမို့၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၃ ရရ-၃၉၃၁ မနငှ်ဵ နေုထွဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၄၈၂၅၆
ဦဵဂျစတ်ူဵ (ခ)

ဦဵေမာငထူ်ဵ
ဝိပ္ဳပ

ရပ်ကကွ(်၁၁)၊ နယေ် မ(၂)၊ ေကျာက ်ပာဵ 

စကရ်ုဳလမ်ဵ၊ လာဵရှို မမို့၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၄ ရရ-၄၁၂၇ မပွငဴ် ဖူေဖွဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၃၇၃၁၄ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေမတ(၃၄၆)၊ လာဵရှို မမို့၊

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၅ ရရ-၃၉၃၈ မေရွှေရည်ေထွဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၁၉၈၁၁၁ ဦဵေောငကုိ်ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၁၀)၊ နယေ် မ(၈)၊ 

လာဵရှို မမို့၊ လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၆ ရရ-၄၁၆၇ မေစိန္ဒာမဖိုဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၂၂၃၈၂၁ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ရမခ၊ လာဵရှို မမို့၊

လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၇ ရဓ-၂၁၂ မနန်ဵ ေလာဝင်င်ဵ ၁၃/သနန(နိုင)်၀၅၂၅၃၁ ဦဵစိုင်ဵ ေရွှေပ ဝိပ္ဳပ
ဟုိေနာငရ်ာွ၊ ကွနေ်ကာက် 

ေကျဵရာွေပ်ုစ၊ု သိန်ဵ နမီမို့နယ်
သိန်ဵ နီ

၈ ရေ-၄၆၀ နန်ဵ ေမွေဖာင် ၁၃/တယန(နိုင)်၀၉၄၀၁၉ ဦဵစိုင်ဵ ပညာ ဝိပ္ဳပ
ကတေ်တာငရ်ာွ၊ စယဟီ်ေပ်ုစ၊ု 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၉ မနယ-၄၉၅ မနန်ဵ စဟွဳမ် ၁၃/တယန(နိုင)်၀၉၉၇၄၅ ဦဵစိုင်ဵ ခမ်ဵလိတ် ဝိပ္ဳပ
ဝိန်ဵ မုိငရ်ာွ၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၀ ရေ-၄၅၄ နန်ဵ လွမဴ်ခမ်ဵ ၁၃/တယန(နိုင)်၀၈၀၉၂၉ ဦဵစိုင်ဵ ေမာငေ်ရွှေ ဝိပ္ဳပ
ကတေ်တာငရ်ာွ၊ စယဟီ်ေပ်ုစ၊ု 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရေ-၄၇၂ နန်ဵ ဆုိငဦ်ဵ ၁၃/တယန(နိုင)်၀၉၃၇၆၇ ဦဵဆနခ်ျန် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁၇၅)၊ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၅)၊ 

တန့်ယန်ဵ မမို့၊ တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၂ ရေ-၄၂၄ နန်ဵ မုိေဖာင် ၁၃/တယန(နိုင)်၀၉၆၂၂၀ ဦဵစိုင်ဵ ခမ်ဵလူ ဝိပ္ဳပ
ဝမ်ေကျာင်ဵ ရပ်၊ မုိင်ဵ ေကာငေ်ကျဵရာွ၊

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၁၃ ရဖ-၁၂၉ မယမ်ိဵေမျာ် ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၁၁၇၄ ဦဵေဆာငယ်မ်ိဵ ဝိပ္ဳပ
ဝနထ်မ်ဵရပ်ကွက်၊ ကွမ်ဵလဳုမမို့၊

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၁၄ ရဖ-၁၀၉ မခိုငသ်ဇင် ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၀၃၆၂ ဦဵမျ ို ဵ မငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ဝနထ်မ်ဵရပ်ကွက်၊ 

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၁၅ ရရ-၄၀၁၃ မချန်ဵ နမ် ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၂၈၉၃ ဦဵယမ်ိဵချန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တတဳာဵဦဵေကျဵရာွ၊

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၁၆ ရဖ-၁၀၃ မသက်မွနမွ်နေ်ကျာ် ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၅၁၀၆၈ ဦဵညီဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငမ်ဂေလာရပ်ကွက်၊ ကွမ်ဵလဳုမမို့၊

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၁၇ ရဖလ-၁၂၄ မခငခ်ငစ်ု ၁၃/လကန(နိုင)်၀၁၄၅၆၀ ဦဵေကျာ်ဆန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ထပရ(၉၃၆)၊ ေလာက်ကုိငမ်မို့၊

ေလာက်ကုိငမ်မို့နယ်
ေလာက်ကုိင်

၁၈ ရစမ-၅၄၉ မခမ်ဵလွန်ဵ ၁၃/မဆတ(နိုင)်၀၇၆၃၄၀ ဦဵေိုက်ဆုိင် ဝိပ္ဳပ မနက်နေ်ကျဵရာွ၊ နမ်ဴေမ်ွေပ်ုစ၊ု မူဆယမ်မို့နယ် မူဆယ်

၁၉ ရစမ-၅၄၅ မေလွဵ ေမ်ခမ်ဵလှ ၁၃/မဆတ(နိုင)်၀၆၈၂၁၁ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မနက်နေ်ကျဵရာွ၊ နမ်ဴကတ ်

ေကျဵရာွေပ်ုစ၊ု မူဆယမ်မို့နယ်
မူဆယ်

၂၀ ရစဆ-၃၉၇ မနနေ်တာင် ၁၃/မဆတ(နိုင)်၀၇၁၄၃၀ ဦဵေဇာ်ရင် ဝိပ္ဳပ
မလွန်ဵ ပန်ဵ ခါဵရာွ၊

မူဆယမ်မို့နယ်
မူဆယ်



ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၂၁ ရစ-၃၇၀ နန်ဵ မုိေဖာင် ၁၃/နခန(နိုင)်၀၈၄၀၂၈ ဦဵစိုင်ဵ ကုိေေဵ ဝိပ္ဳပ
နတ(၅၉)၊ နမ်ဴတီဵ ေကျဵရာွ၊

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၂၂ ရစ-၇၄၁ မနန်ဵ စလဳှိုင်ဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၀၉၅၅၁၆ ဦဵစိုင်ဵ ထွန်ဵ ချစ် ဝိပ္ဳပ
နခ(၅၃)၊ ေနာငခ်မ်ဵရာွ၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၂၃ ရဂ-၈၈၉ မေမ့ုိိမ့ုိဝင်ဵ ၁၃/ကခန(နိုင)်၀၉၄၄၁၄ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ရပ်ကွက်(၅)၊ ကွတခ်ိုငမ်မို့၊ 

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၂၄ ဖငပ-၅၃၆ မလင်ဵ လက်ထွန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵညီညီမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေထက်ရရဲာွေရောဵလျှေပ်စစစ်မဳီကိန်ဵ ၊ 

ေတာငေ် ခရာွ၊ ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၅ စဇရ-၂၀၃ မလှေကာ် ၉/မကန(နိုင)်၁၅၅၆၁၁ ဦဵေောင ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ပနထ်နရ်ာွ၊ 

ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၆ နတေ-၂၀၉ မနန်ဵ ညိမ်ဵညိမ်ဵခိုင် ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၅၅၈၃၈ ဦဵစိုင်ဵ ေနထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပိန္ဲနကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၂၇ စဇ-၄၁၇၀ မ မတဖူ်ဵငုဳ ၁၃/သပန(နိုင)်၁၀၉၄၀၁ ဦဵထွန်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
မေဟာ်ဂနလီမ်ဵ၊ ေဈဵရပ်ကွက်၊ 

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၂၈ ရပ-၆၄၁ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ေေဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစနိေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ေောင ်မငေ် မကုိယပုိ်ငေ်ထက်တန်ဵ  ေကျာင်ဵ ၊

 သီေပါမမို့၊ သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၂၉ နတက-၂၉၇၆ နန်ဵ ေေိခိမ်ဵ ၁၃/သပန(နိုင)်၁၀၃၀၃၇ ဦဵေစာဝဏ္ဏ ဝိပ္ဳပ
တုဳစငဴ်ရာွ၊

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၃၀ ရပ-၆၉၃ မေေိရိတနာ ၁၃/သပန(နိုင)်၁၂၆၉၁၆ ဦဵေဇာ်လျှောဵ ဝိပ္ဳပ
 မနမ်ာရပ်၊ နယေ် မ(၁)၊ 

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ



ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၃၁ ရပ-၄၉၄ နန်ဵ ဆုိငန်မ်ွ ၁၃/သပန(နိုင)်၁၃၂၂၃၉ ဦဵထွန်ဵ ေန ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ သာရာွ၊

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၃၂ မမ-၄၃၄၂ မဆု ပည်ဴသန္တာ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၁၃၈၆ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ်လတ် ဝိပ္ဳပ
သရက်ကုန်ဵ (၁)၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၃၃ ရင-၈၁၆ မနငှ်ဵ သစ္စာ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၆၄၈၈ ဦဵေမာငန်ီ ဝိပ္ဳပ
ေနာငေ်တာေကျဵရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၃၄ ရငက-၂၆၁ မသက်မွနမ်ဖိုဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၁၅၆၅၉ ဦဵသန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေမုေောရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၃၅ ရနတ-၁၅၀ မဝင်ဵ ဝင်ဵ ခိုင် ၁၃/နမတ(နိုင)်၀၆၉၄၁၄ ဦဵတငေ်ေဵ ဝိပ္ဳပ
သီရမိဂေလာရပ်ကွက်၊ ေဘာ်ကွင်ဵ

ေကျဵရာွ၊ နမ္မတမူမို့နယ်
နမ္မတူ

၃၆ ရဆ-၅၂၀ မေမသက်ခိုင် ၁၃/နဆန(နိုင)်၀၇၁၂၅၄ ဦဵစိုင်ဵ ထွန်ဵ လှ ဝိပ္ဳပ
ကွမ်ဟယေ်ကျဵရာွ၊ 

နမ်ဴဆနမ်မို့နယ်
နမ်ဴဆန်

၃၇ ရခဥ-၃၁၅ မစ ုမတေ်ရွှေဇငလ်င်ဵ ၁၃/မဘန(နိုင)်၀၃၄၆၂၇ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ ေစကုကီဵေကျဵရာွ၊ ေချာင်ဵ ဝေပ်ုစ၊ု မဘိမ်ဵမမို့နယ် မဘိမ်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၅၆၀၀ ေမာငင်ိ့ုကွန်ဵ ၁၃/တယန(နိုင)်၁၀၈၄၉၁ ဦဵဆုိင ်မုန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပနယ်ေကျဵရာွ၊ ေဟွကကိမ်ေပ်ုစ၊ု 

တန့်ယန်ဵ မမို့နယ်
တန့်ယန်ဵ

၂ မရလ-၉၆၉ ေမာငလွ်မ်ဵေတာင်ဵ ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၁၆၃၆ ဦဵေခါင်ဵ လွမ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဟုိလီေကျဵရာွ၊ 

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၃ မရလ-၉၀၆ ေမာငဒ်ိုငဂ်ျုဳဵ ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၂၇၉၄ ဦဵေဟာင်ဵ ဒိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေနာငမွ်နေ်ကျဵရာွ၊ေနာငမွ်နေ်ပ်ုစ၊ု 

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၄ ရဖလ-၈၃၅ ေမာငေ်ဝလျှေဦဳဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင)်၂၂၂၂၁၇ ဦဵဖုန်ဵ  မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၂)၊ ချင်ဵ ေရွှေေဟာ်မမို့၊ 

ေလာက်ကုိင်မမို့နယ်
ေလာက်ကုိင်

၅ ရစ-၁၉၈၈ စိုင်ဵ  မငဴ်နိုငဦ်ဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၀၈၆၀၆၉ ဦဵ မငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
၇၈/၃၊ ေောငမ်ဂေလာရပ်ကွက်၊ 

နမ်ဴခမ်ဵမမို့၊ နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၆ ရဂ-၂၃၃၉ ေမာငမ်ျ ို ဵဖုန်ဵ လီ ၁၃/ကခန(နိုင)်၁၀၄၀၃၈ ဦဵေနာ်ေတာင် ဝိဇ္ဇာ
နမ်ဴဖက်ကာေကျဵရာွ၊

ကွတခ်ိုငမ်မို့နယ်
ကွတခ်ိုင်

၇ စယရ-၁၃၄၆ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေောင် ၁၃/သပန(နိုင)်၁၀၉၃၁၃ ဦဵေောငမ်င်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
သီေပါမမို့၊

သီေပါမမို့နယ်
သီေပါ

၈ ရငက-၉၉၄ ေမာငသ်န်ဵ ညနွ့် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေေ ခခပဳညာေထက်ေကျာင်ဵ

(လဳုကာ)၊ ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၉ ရငဘ-၈၄၉ ေမာငေ်ဝေဇာ်သက် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၀၅၈၇ ဦဵထွန်ဵ ေဝ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၃)၊ ဆမ္မဆယေ်ကျဵရာွ၊ 

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၀ ရငက-၁၀၅၅ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵေဇာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငင်ယ် ဝိဇ္ဇာ
လက်ပဳကုန်ဵ ရာွ၊ ကဳကကီဵေပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရငက-၁၀၄၉ ေမာငေ်ာကာေကျာ် ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၂၇၃၇၃ ဦဵေကျာ်ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ေထက(လဳုကာ)၊

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၂ ရငက-၁၀၇၇ ေမာငသီ်ဟ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၆၁၉၅ ဦဵ မငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
လဳုစေဳကျဵရာွ၊ လုိဝယေ်ပ်ုစ၊ု

ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၁၃ ရခ-၁၂၅၈ ေမာငေ်နလင်ဵ ထုိက် ၁၃/မမတ(နိုင)်၀၆၅၈၉၅ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ငက်ှေပျာေတာရာွ၊ 

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်

၁၄ ရခဥ-၁၃၁၄ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်စည်သူ ၁၃/မဘန(နိုင)်၀၃၃၅၀၃ ဦဵထွန်ဵ လှေောင် ဝိဇ္ဇာ
ကွန်ဵ ေချာင်ဵ ရာွ၊ 

မဘိမ်ဵမမို့နယ်
မဘိမ်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ)  (၁၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရရ-၅၆၇၂ မယမင်ဵ ေရွှေရည်ဦဵ ၁၃/လရန(နိုင)်၁၉၈၆၀၂ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၄)၊ နယေ် မ(၁၅)၊ 

လာဵရှို မမို့၊လာဵရှို မမို့နယ်
လာဵရှို

၂ ရဖ-၈၄၂ မနန်ဵ ယေုဝ ၁၃/ကလတ(နိုင)်၀၄၂၉၀၉ ဦဵ မငဴ်သူ ဝိဇ္ဇာ
၆၁၃(ဒုဳဵ တပ်ရင်ဵ ) 

ကွမ်ဵလဳုမမို့နယ်
ကွမ်ဵလဳု

၃ ရဖလ-၈၃၆ မဝငဴ်သိဂစီဳ ၁၃/ခရဟ(နိုင)်၀၀၀၂၉၈ ဦဵသိန်ဵ စဳ ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၁)၊ ချင်ဵ ေရွှေေဟာ်၊

ေလာက်ကုိငမ်မို့နယ်
ေလာက်ကုိင်

၄ ရစမ-၁၈၁၀ မေလွဵ ေေီထွဵ ေလဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၁၀၄၆၆၆ ဦဵေိုက်ေကျာ် ဝိဇ္ဇာ
ဖာလငေ်ကျဵရာွ၊

နမ်ဴခမ်ဵမမို့နယ်
နမ်ဴခမ်ဵ

၅ ရမ-၂၀၂၀ မနန်ဵ စန်ဵ ေထွဵ ေလဵ ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၄၅၈၂၉ ဦဵစိုင်ဵ ပန်ဵ စနိ် ဝိဇ္ဇာ
ဟူဵကွက်ေကျဵရာွ၊ 

ေကျာက်မဲမမို့နယ်
ေကျာက်မဲ

၆ ရငက-၉၆၅ မမူမူေေဵ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၆၅၀၁ ဦဵေောငေ်ဖ ဝိဇ္ဇာ
ေနာငေ်တာေပ်ုစ၊ု ေေနာက် 

ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၇ ရငက-၉၄၇ မဖူဵပွငဴ်ေဝ ၁၃/နခတ(နိုင)်၁၀၆၄၈၆ ဦဵေေဵေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေနာငေ်တာေပ်ုစ၊ု ေေနာက် 

ကုန်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေနာငခ်ျ ို မမို့နယ်
ေနာငခ်ျ ို

၈ ရဆ-၁၆၁၁ မမုိဵမုိဵေောင် ၁၃/နဆန(နိုင)်၀၆၅၅၂၉ ဦဵေောင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေေရှ့ ရပ်ကွက်၊ မမို့သစေ်ကျဵရာွ၊

နမ်ဴဆနမ်မို့နယ်
နမ်ဴဆန်

၉ ရခ-၁၃၀၇ မေဝဖူဵငယင်ယေ်ထွဵ ၁၃/မမတ(နိုင)်၀၆၁၈၄၉ ဦဵဖုိဵနီ ဝိဇ္ဇာ
ဝဲေပါင်ဵ ရာွ၊ 

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်

၁၀ ရခ-၁၃၀၃ မေဆာင်ဵ သဇင် ၁၃/မမတ(နိုင)်၀၆၃၆၂၄ ဦဵ မစနိ် ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၁)၊ မုိဵလုိရာွ၊ 

မုိဵမိတမ်မို့နယ်
မုိဵမိတ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို



ဝိဇ္ဇာ (မ)  (၁၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရီေကာလိပ် - လာဵရှို

၁၁ ရခဥ-၁၂၈၅ မချစစ်နိုဵ ၁၃/မဘန(နိုင)်၀၃၃၄၅၉ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ လတ် ဝိဇ္ဇာ
ကွန်ဵ ေချာင်ဵ ၊ 

မဘိမ်ဵမမို့နယ်
မဘိမ်ဵ

၁၂ ရခဥ-၁၂၆၉ မစိုဵ ပပခိုင် ၁၃/မဘန(နိုင)်၀၃၃၄၆၂ ဦဵမုိဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
သဲေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

မဘိမ်ဵမမို့နယ်
မဘိမ်ဵ


