
စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစဆ-၂ ေမာငေ်နတိုဵ ၅/စကန(နိုင)်၃၁၇၃၀၈ ဦဵထွန်ဵ ေောငေ်ကျော် သိပ္ဳပ
ဆွမ်ဵချေက်ရာွ၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၂ စစသ-၁၄၈ ေမာငန်န်ဵ ဝင်ဵ ေောင် ၅/စကန(နိုင)်၃၀၇၉၆၅ ဦဵေောငေ်ကျော်လွင် သိပ္ဳပ သာဵေပျောက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ် စစကုိ်င်ဵ

၃ စစတ-၁၆၈ ေမာငေ်ောငမ်မငဴ်မုိဵ ၅/စကန(နိုင)်၂၉၃၇၁၀ ဦဵလှေဝ သိပ္ဳပ သာဵေပျောက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ် စစကုိ်င်ဵ

၄ စဆ-၅၉၂ ေမာငမ်င်ဵ ထက်စဳ ၅/မမတ(နိုင)်၁၂၄၂၇၃ ဦဵကုိဦဵ သိပ္ဳပ
S.S.M.T စပဳညာရပ်ိသာ(၆)လမ်ဵ၊ 

ေောငေ်ဇယျေရပ်၊ မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၅ ဖက-၁၈၄ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵေောင် ၅/မမန(နိုင)်၁၁၉၆၂၉ ဦဵေစာလှေမာင် သိပ္ဳပ
ပန်ဵ ညိုေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၆ စဘ-၅၇ ေမာငေ်ောငခ်ျေမ်ဵသာေထွဵ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၃၉၈၀၄ ဦဵဘုိေထွဵ သိပ္ဳပ
ပန်ဵ ေတာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၇ မဟ-၅၃၇ ေမာငေ်ောငေ်ဝမဖိုဵ ၅/ကမန(နိုင)်၀၀၇၁၁၆ ဦဵေဇာ်ခိုင် သိပ္ဳပ
ေဂွဵ ပငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၈ စဇ-၁၆၃၄ ေမာငစ်မ်ွဵထက်နိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်မာငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ယင်ဵ မာေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၉ စဇ-၂၄၉၁ ေမာငသိ်န်ဵ မျေ ို ဵေောင် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၉၂၆၉ ဦဵေဇာ်လွင် သိပ္ဳပ
ရာွေထာငရ်ာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၀ စဇ-၉၉၄ ေမာငေ်ပ်ုစိုဵ ေကျော် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၄၈၆၂ ဦဵေကျော်စိုဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
သဳသည်ေကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ သိြ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၄)ဦဵ



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ သိြ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၄)ဦဵ

၁၁ စဃ-၅၉ ေမာငေ်ဇာ်ထက် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၇၂၆၈၆ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေနာှကုန်ဵ ရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၂ စဃ-၇၃ ေမာငခ်န့်မင်ဵ ထွန်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၇၀၃၁ ဦဵသိန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေမှတ်(၄၃၇)၊ေမှတ်(၂)ရပ်ကကွ၊်၁၁/kB၊လျှေပ်စစ်

ဓာတ်ောဵခွဲရုဳေမမာကဘ်က၊် ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၃ စဃဧ-၂၁ ေမာငရ်နန်ိုငစ်ိုဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၇၄၈၂၅ ဦဵစိုဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
ရနက်ကီဵေောငရ်ပ်၊ ထန်ဵ တပင်

ဇီဵ ကုန်ဵ ၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၄ စဇ-၁၂၅၂ ေမာငေ်ောငေ်ောငဦ်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၇၄၆၃၃ ဦဵေဇာ်လွငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ကုိင်ဵ ရိုဵ ရာွ၊

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၅ စဍက-၂၀ ေမာငေ်ောငေ်ဇာ်မဖိုဵ ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၀၅၁၅ ဦဵမျေ ို ဵဦဵ သိပ္ဳပ
ေငေ်ဒါင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၁၆ စဍ-၃၈၉ ေမာငဇ်ငေ်မာငေ်မာင် ၅/ဝလန(နိုင)်၁၈၅၃၃၀ ဦဵဟသောေမာင် သိပ္ဳပ
သဳုဵဆငဴ်ကနရ်ာွ၊ ကူေကာင်ဵ ေကျေဵ ရာွေပ်ုစ၊ု

 ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၁၇ စဇ-၁၂၉၇ ေမာငသူ်ရေကျော် ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၁၄၅၅ ဦဵေကျော်မုိဵ သိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငက်ကီဵစရုာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၁၈ စဇ-၁၄၂၅ ေမာငပုိ်ငသူ်ေောင် ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၄၉၅၀ ဦဵကကည်စိုဵ သိပ္ဳပ
မေဒါင်ဵ လှရာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၁၉ စဌ-၅၂၃ ေမာငမ်ပည်ဴစုဳမင်ဵ ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၅၀၅၁ ဦဵမမငဴ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
သေခွဵ ကုန်ဵ ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၂၀ စဇ-၁၈၀၂ ေမာငလ်ွှမ်ဵထက်ေောင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေကေတာ်ရာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်



စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ သိြ္ဳပ (ကျာဵ)  (၂၄)ဦဵ

၂၁ စဌ-၇၃ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်ေကျော် ၅/ကလန(နိုင)်၀၇၂၂၄၉ ဦဵေကျော်ေကျော်လတ် သိပ္ဳပ
တကုန်ဵ ရာွ၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၂၂ စဇ-၂၂၈၂ ေမာငမ်ျေ ို ဵထက်စိုဵ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၃၃၇၁၀ ဦဵလှစိုဵ သိပ္ဳပ
မိေချောင်ဵ ေိုငရ်ာွ၊ 

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၂၃ စဋ-၁၆၁ ေမာငမ်င်ဵ သုခ ၁/မကန(နိုင)်၂၇၂၉၄၃ ဦဵတိုင်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ဒပဲီယင်ဵ မမို့

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၂၄ စဎ-၈၄ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ နိုင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၅၀၅၉၅ ဦဵေကျော်နိုင် သိပ္ဳပ
ကဳကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ



သိြ္ဳပ (မ)  (၄၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစေ-၄၉ မစစုန္ဒာဝင်ဵ ထွဋ် ၅/စကန(နိုင)်၂၇၅၄၁၇ ဦဵေနမျေ ို ဵထွဋ် သိပ္ဳပ တ.က.ရ (၆၀၀၅)၊ ေနု်ဵ ေတာ၊ စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ် စစကုိ်င်ဵ

၂ စစရ-၂၅ မစိုဵ စန္ဒာနငှ်ဵ ၅/စကန(နိုင)်၃၀၀၆၅၀ ဦဵမင်ဵ ကုိကုိ သိပ္ဳပ
ေမတ်ှ(၁၀၃၇)၊ေဇယျောတုိဵချေဲ့ ရပကွ်က်၊ လမ်ဵ (၉)၊  

စစကုိ်င်ဵမမို ့၊ စစကုိ်င်ဵမမို ့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၃ ဆဥသ-၁၄၆ မမမတမှ်ူဵပုိင် ၅/စကန(နိုင)်၃၀၀၆၀၈ ဦဵသန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ေကျောက်ဆည်ေကျေဵရာွ၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၄ စဆ-၇၀၇ မေေိဇိင် ၉/ငဇန(နိုင)်၁၄၀၉၁၉ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
မမင်ဵ မူမမို့မရစဲခန်ဵ ၊ကျေနစ်စသ်ာဵရပ်၊ 

မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၅ စဆ-၁၄ မဖူဵပွငဴ်ေကျော် ၅/မမတ(နိုင)်၁၂၂၆၇၉ ဦဵမမတေ်ကျော်မုိဵ သိပ္ဳပ
ေေသာကရပ်၊ 

မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၆ စမဘ-၆၁ မဆုရွှေန်ဵ နိုနို ၅/မမန(နိုင)်၁၁၈၃၉၀ ဦဵသိန်ဵ မျေ ို ဵဦဵ သိပ္ဳပ
နဘက်ရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၇ စဌ-၇၆၀ မေေဵသီရေိမ ၅/မမန(နိုင)်၁၂၁၄၆၀ ဦဵမငေ်ဇာ်ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
မင်ဵ လှရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၈ စမက-၂၉ မချေစမ်မတန်ိုဵ သိမ်ဴ ၅/မမန(နိုင)်၁၁၉၇၃၇ ဦဵေကျော်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေတုန်ှဲဘုတရ်ာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၉ စဘ-၇၀၉ မခငမုိ်ဵသဲ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၅၄၀၁ ဦဵေကျော်စိုဵ မုိဵ သိပ္ဳပ ေမှတ(်၁၀)ေမတ္တာကနရ်ပ်ကွက်၊ ေရွှေဘုိမမို့နယ် ေရွှေဘုိ

၁၀ စဇပ-၅၁၆ မဖူဵသက်ေဝ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၇၂၅၆ ဦဵသိန်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
စနွေ်တာင်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

ြညာေရဵေကာဒဂီရလီြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ



သိြ္ဳပ (မ)  (၄၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵေကာဒဂီရလီြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၁၁ စဘ-၁၃၅ မရယှလီ်ဝင်ဵ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၅၁၈၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
လိပ်ချေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၁၂ စဇ-၂၂၁၆ မေသာ်တာမွန် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၄၂၃၁ ဦဵညီညီဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေချောင်ဵ ဆဳုေကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၃ စဇ-၁၈၅၉ မရွှေန်ဵ လဴဲေဇာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငေ်ဇာ်ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
မကျေ ီဵ ေတာရပ်၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၄ စဇ-၅၄ မစိုဵ မပည်ဴခိုင် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၅၃၆၂ ဦဵကတိုဵ သိပ္ဳပ
မမင်ဵ ေပါက်ေကျေဵရာွ၊  

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၅ စဇ-၂၀၄၃ မမဖူစငမ်ာ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၄၀၄၉၆ ဦဵမမငဴ်ေမာင် သိပ္ဳပ
ေောငသ်ာေကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၆ စဇ-၉၇၂ မမပည်ဴမပည်ဴဝင်ဵ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၅၃၉၅ ဦဵနိုင် သိပ္ဳပ
မဲေိုဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၇ စဇ-၂၄၅၇ မဂျေူလှိုငမုိ်ဵ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၆၀၃၂ ဦဵဝင်ဵ ဗုိလ် သိပ္ဳပ
ဗုိလ်ေောငေ်ဇယျေ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၈ စဇ-၁၁၇၄ မေရွှေယမင်ဵ သူ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၄၁၉၁ ဦဵမျေ ို ဵေကျော်သူ သိပ္ဳပ
ေချောငဆဳု်ရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၉ စဃ-၇၅ မဟနမီ်ထွန်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၈၉၃၀ ဦဵထွန်ဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁)၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၀ စဇပ-၃၁၁ မသူသူဇူဵ ဇင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၈၉၃၉၄ ဦဵမင်ဵ နို်င သိပ္ဳပ
သေမပသာရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ



သိြ္ဳပ (မ)  (၄၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵေကာဒဂီရလီြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၂၁ စဌ-၃၃၄ မထက်မမတဦ်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၉၇၉၆ ဦဵစနိဗုိ်လ် သိပ္ဳပ
ဒါန်ဵ ပငရ်ာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၂ စဃ-၁၇၂ မဝါဝါေောင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၃၁၇၅ ဦဵဝင်ဵ ဗုိလ် သိပ္ဳပ
ဆိပ်ဖူဵေမမာငရ်ာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၃ စဌ-၃၃၅ မထက်မွနဦ်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၃၅၈၀၈ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
သငေ်ပါင်ဵ ကျေင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ေညာင ်

ဇငေ်ပ်ုစ၊ုကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၄ စဇပ-၄၁၈ မေဝရည်မဖိုဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၃၉၈၆၂ ဦဵေေဵကုိ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂)ရပ်

 ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၅ စဃ-၂၅ မေေဵနန္ဒာခိုင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၆၉၂၄ ဦဵသန်ဵ ခိုင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၅)၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၂၆ စဍ-၂၁၀ မေဆာင်ဵ ဦဵနယွ် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၃၆၂၅၂ ဦဵသိန်ဵ ေထွဵ သိပ္ဳပ
သာလှိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၂၇ စဍပ-၂၃ မထုိက်ထုိက်စိုဵ ၅/ဝလန(နိုင)်၂၁၅၄၈၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
လှေတွရာွ၊

 ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၂၈ စဍတ-၁၄ မခိုငဖူ်ဵေဝ ၅/ဝလန(နိုင)်၁၉၂၅၈၃ ဦဵေကျော်မင်ဵ နို်င သိပ္ဳပ
စင်ဵ တဝဲ(ရ)၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၂၉ စဍ-၃၂၆ မဇာဇာလှိုင် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၁၇၉၃ ဦဵစနိေ်မာငမ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ရတနာ(၂)၊ ေမှတ(်၁)၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၃၀ စဍ-၂၅၇ မမပည်ဴမပည်ဴဝင်ဵ ၅/ဝလန(နိုင)်၂၁၉၆၂၇ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ယင်ဵ ေတာေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်



သိြ္ဳပ (မ)  (၄၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵေကာဒဂီရလီြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၃၁ စဍ-၂၃၄ မခိုငမ်ာမျေ ို ဵ ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၁၀၅၈ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ထိနက်နရ်ာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၃၂ စဥ-၃၅၁ မချေစသဲ်နယွ် ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၄၅၅၃ ဦဵမမငဴ်သူ သိပ္ဳပ
ေလာင်ဵ ရည်ှရာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၃၃ စဇ-၁၄၀၈ မေေဵေေဵမုိဵ ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၅၃၁၄ ဦဵမုိဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
လက်ပဳကုန်ဵ ရာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၃၄ စဇ-၂၁၈ မဆုေဝထွန်ဵ ၅/ခဥန(နိုင)်၁၄၅၁၆၀ ဦဵေမပေဌဵ သိပ္ဳပ
သရက်ပငစ်ရုာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၃၅ စဌ-၉၀၆ မယမင်ဵ ဦဵ ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၅၅၇၂ ဦဵဗုိလ်ေလဵ သိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ လည်ရာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၃၆ စဌက-၁၄၂ မေေိခိိုင် ၅/တဆန(နိုင)်၁၇၈၄၂၅ ဦဵဝင်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
သာဂရရာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၃၇ စဌ-၇၅၂ မယမဳုဖူဵပွငဴ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေောငမ်ျေ ို ဵလွင် သိပ္ဳပ
ဖလဳချေ ို ငရ်ာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၃၈ စဈ-၁၁၈ မေနွဵ ေနွဵ လှိုင် ၅/ကလန(နိုင)်၀၇၉၄၂၇ ဦဵတငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ငါဵဘတေ်ိုငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၃၉ စဇန-၁၃၉ မခငရ်ပူါဝင်ဵ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၆၀၇၆၃ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ ဘုရာဵထွက်ရာွ(ခ)သာစည်၊ ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ် ဒပဲီယင်ဵ

၄၀ စရ-၁၈၂၉ မသင်ဵ သင်ဵ လှိုင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၄၅၃၉၂ ဦဵညိုေမာင် သိပ္ဳပ
တနယရ်ာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ



သိြ္ဳပ (မ)  (၄၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵေကာဒဂီရလီြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၄၁ မနေ-၈၇၉ မနငှ်ဵ ဆီခိုင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၄၇၈၀၅ ဦဵေရွှေေဒါင်ဵ သိပ္ဳပ
ေမမာက်ပိေတာက်ကုန်ဵ ၊

 ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ



ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစတ-၇၀၁ ေမာငေ်ကျော်မျေ ို ဵနိုင် ၅/စကန(နိုင)်၂၈၈၆၃၀ ဦဵေကျော်သင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ဖူဵေတာ၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၂ စစဝ-၆၃၈ ေမာငသ်ာဵညီေောင် ၅/စကန(နိုင)်၃၁၀၃၈၀ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
A-5 ငါဵထပ်တုိက၊်နယေ်မမ(၄)၊ရာွေထာင ်

မီဵရထာဵရပ်ကကွ၊် စစက်ိုင်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၃ စစသ-၇၃၇ ေမာငဖုိ်ဵလမပည်ဴ ၅/မမန(နိုင)်၁၃၂၁၇၁ ဦဵေကျော်သူသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၀၀၅)၊ တငဴ်ကာဵတပ်ရင်ဵ ၊ 

ေနု်ဵ ေတာရာွ၊ စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၄ မဂပ-၆၆၀ ေမာငေ်ောငကုိ်မမတ် ၅/စကန(နိုင)်၂၈၉၅၈၆ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
စာေရဵေေနာက်ရာွ၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၅ စဆ-၁၉၇၂ ေမာငသ်က်ပုိငဦ်ဵ ၅/မမတ(နိုင)်၁၁၅၃၇၉ ဦဵလှမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေညာငဦ်ဵဖီဵရပ်၊

 မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၆ စမက-၂၆၆ ေမာငေ်ကျော်မျေ ို ဵထွန်ဵ ၅/မမန(နိုင)်၁၂၅၃၃၈ ဦဵေောငေ်ကျော်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆယရ်ာွရာွ၊

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၇ စဇ-၄၄၇၄ ေမာငလွ်ငမ်င်ဵ ခန့် ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၇၀၉၃ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ခနွေ်တာငက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၈ ကညပ-၆၂၄ ေမာငေ်ောငဖု်န်ဵ မမတ် ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၂၂၆၀ ဦဵေောငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငသ်ာရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၉ စဘ-၂၉၃၅ ေမာငဟ်နမ်င်ဵ ထက် ၅/ရဘန(နိုင)်၂၅၂၇၅၀ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဒင် ဝိပ္ဳပ
ပိေတာက်ေခါင်ဵ ၊

ေရွှေဘုိမမို့
ေရွှေဘုိ

၁၀ စဇ-၅၂၆၅ ေမာငလ်ဝင်ဵ ေောင် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၃၂၆၉၄ ဦဵေကျော်ေမာငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်စာကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ သဳသည် 

ေကျေဵရာွေပ်ုစ၊ုေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ



ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၁၁ စဇ-၄၁၀၀ ေမာငထ်က်ေဝယဳ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၃၃၈၀၉ ဦဵကကငေ်ငွ ဝိပ္ဳပ
မူဵသာကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၂ စဃဘ-၉၀၁ ေမာငေ်ကျော်ေဇယျေ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၈၁၈၂၂ ဦဵဘေမာင် ဝိပ္ဳပ
ယင်ဵ တိုက်ရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၃ စဃက-၅၂၉ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ ထက် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၅၇၃၃ ဦဵသန်ဵ ေဆွ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ ကုိဵေတာငဘ့ုိ်ဘူတာ 

စာတိုက်၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၄ စဃက-၁၆၀ ေမာငဝ်င်ဵ ေကျော် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၉၉၀၀ ဦဵစိုဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ ကနာဵ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၅ စဃက-၄၁၈ ေမာငမ်ငမ်ိဵချေမ်ဵထက် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၅၇၅၂ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေပါက်ကုန်ဵ ရာွ၊ ကုိဵေတာငဘ့ုိ်၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၆ စဌက-၄၈၉ ေမာငရ်ရဲငဴ်သူ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၈၀၉၀၆ ဦဵေကျော်ေေဵ ဝိပ္ဳပ
သေမပသာေလဵရာွ၊ မဲသည်ေပ်ုစ၊ု 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၇ စဃ-၁၇၁၄ ေမာငေ်ောငမ်ပည်ဴစုဳ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၃၃၁၉၀ ဦဵေကျော်မမငဴ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပငဴ်သာရာွ၊

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၈ စစတ-၅၇၁ ေမာငေ်ဇာ်ရေဲောင် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၃၁၄၉ ဦဵတငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုိတရဲာွ၊ သမဳသာေပ်ုစ၊ု 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၁၉ စဍ-၇၈၄ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်နိုင် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၇၂၇၄ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
သာလုိင်ဵ ရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၂၀ စဃ-၈၇၀ ေမာငေ်ကျော်ေကျော်ဦဵ ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၇၁၈၉ ဦဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
မူဵခရွာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်



ဝိြ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၂၁ စဌ-၂၄၅၄ ေမာငမ်ဖိုဵထက်ေောင် ၅/တဆန(နိုင)်၁၉၄၀၁၇ ဦဵကကည်လွင် ဝိပ္ဳပ
ေောငစ်ာွရာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၂၂ စဌ-၂၃၈၉ ေမာငမုိ်ဵဆက်ေောင် ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၇၁၂၃ ဦဵေကျော်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ေတာကုန်ဵ ရာွ၊ 

တန့်ဆည်
တန့်ဆည်

၂၃ စဎပ-၇၉၂ ေမာငေ်ဇာ်ေဝေောင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၄၇၇၂၀ ဦဵေကျော်ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေခါသန္ိတေကျေဵရာွ

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ

၂၄ စတ-၇၈၆ ေမာငမ်ျေ ို ဵထက်ေဇာ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေကျော်ေတာရာွ၊

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ

၂၅ စရ-၄၁၇၉ ေမာငခ်ျေမ်ဵေဝမဖိုဵ ၅/ေရတ(နိုင)်၁၈၂၈၉၈ ဦဵေရွှေဆယ် ဝိပ္ဳပ
ကဳသဳုဵဆငဴ်ရာွ၊ 

ေရာေတာ်မမို့နယ်
ေရာေတာ်

၂၆ စတမ-၂၁၁ ေမာငသ်က်ပုိငစ်ိုဵ ၅/ေရတ(နိုင)်၁၇၂၆၀၂ ဦဵစိုဵ မမငဴ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ရာွ၊ 

ေရာေတာ်မမို့နယ်
ေရာေတာ်



ဝိြ္ဳပ (မ) (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစတ-၉၃၄ မဇငဇ်ငေ်ဇာ်မမငဴ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ဖူဵေတာရာွ၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၂ စဍ-၁၃၃၀ မကကည်မဖူခိုင် ၅/စကန(နိုင)်၃၁၁၆၇၄ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ပနန(်ရာွသစ)်၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၃ စဆ-၁၆၈၀ မေနွဵ ေနွဵ လွင် ၅/စကန(နိုင)်၃၂၃၅၅၁ ဦဵေမာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ
ေပါက္ကာဵေကျေဵရာွ၊ ေညာငပ်ငသ်ာေပ်ုစ၊ု 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၄ မနမ-၄၉၃၂ မခငမ်ျေ ို ဵသက် ၅/စကန(နိုင)်၃၁၇၂၄၃ ဦဵခငေ်မာငတ်ငဴ် ဝိပ္ဳပ
စာေရဵေေနာက်ရာွ

 စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၅ စစက-၆၄၂ မေမမမတသူ် ၅/စကန(နိုင)်၃၂၁၀၄၁ ဦဵလှမမငဴ်ေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွေထာငမီ်ဵရထာဵရပ်၊ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၆ စဆ-၁၂၂၁ မေရွှေဝတရ်ည်လှိုင် ၅/မမတ(နိုင)်၁၁၅၄၁၈ ဦဵမမငဴ်ေဝ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ရေဲကျော်စာွရပ်၊ သဇငလ်မ်ဵထိပ်၊ 

မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၇ စဆ-၁၄၉၆ မဟနန်စီု ၅/မမတ(နိုင)်၁၀၈၂၇၈ ဦဵေောငန်ိုငေ်ဆွ ဝိပ္ဳပ
မူဵဝရာွေထာငရ်ာွ၊

မမင်ဵ မူမမို့နယ်
မမင်ဵ မူ

၈ စဇ-၄၁၆၈ မချေမ်ဵေမမဴခိုင် ၅/မမန(နိုင)်၁၀၉၀၃၃ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ဆူဵေလကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၉ စဘက-၂၉၆ မနငှ်ဵ ေဝလွင် ၅/ကမန(နိုင)်၀၀၆၁၉၃ ဦဵေဇာ်လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆိပ်သာရာွ၊

 ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၁၀ စဘက-၂၆၁ မခငမ်မတန်ိုဵ ၅/ကမန(နိုင)်၀၀၈၈၈၆ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ေမမာင်ဵ မမို့၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ



ဝိြ္ဳပ (မ) (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၁၁ စဘက-၃၀၅ မလှိုငန်ငှ်ဵ ေဝ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၆၀၉၈၈ ဦဵေကျော်မုိဵေဝ ဝိပ္ဳပ
ကုလာဵမရာွ၊ 

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၁၂ စဇ-၄၉၇၅ မေဇိငမုိ်ဵ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၃၂၆၉၅ ဦဵေကျော်မုိဵလွင် ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်စာကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

သဳသည်ေကျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၃ စဇ-၃၇၇၀ မေရွှေစငေ်ောင် ၅/ရဥန(နိုင)်၁၃၃၇၃၀ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
မုတစ်ေီကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၁၄ စဃက-၄၁၀ မရွှေန်ဵ လဴဲမငမ်ိဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၅၉၃၃ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ကုိဵေထာငဘ့ုိ်ဘူတာစာတိုက်၊ ေပါက်ကုန်ဵ ရာွ၊

 ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၅ စဃက-၄၆၈ မထက်ထက်ေဝ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၃၉၉၈ ဦဵမမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေယာကုန်ဵ ရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၆ စဃက-၄၆၁ မေချောစလုှိုင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၃၉၉၇ ဦဵစိုဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ကုိဵေထာငဘ့ုိ်နယ၊် မိဿလငကု်န်ဵ ေပ်ုစ၊ု 

ေယာကုန်ဵ (မ)ေကျေဵရာွ၊ ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၇ စဃဘ-၃၉၆ မပပေကျော် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၉၀၁၃၀ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေလဵတပ်ုရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၈ စဍ-၁၂၇၃ မသဉ္ဇာလှိုင် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၆၆၄၅ ဦဵသိန်ဵ နိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငန်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၁၉ စဍ-၁၂၅၃ မထက်ထက်ေဇာ် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၆၆၄၈ ဦဵမုိဵေကျော် ဝိပ္ဳပ
ဆငန်င်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၂၀ စဍ-၁၅၉၀ မထူဵထူဵမမငဴ် ၅/ဝလန(နိုင)်၁၉၉၆၆၆ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မမငေ်တာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်



ဝိြ္ဳပ (မ) (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၂၁ စဇ-၃၈၈၀ မခိုငခ်ိုငဇ်င် ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၇၉၂၅ ဦဵတိုင်ဵ ချေစ် ဝိပ္ဳပ
ေပါက်သငဴ်တုဳရာွ၊

 ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၂၂ စဇ-၄၄၅၂ မဇငဇ်ငမ်ာ ၅/ခဥန(နိုင)်၁၅၅၁၆၄ ဦဵေပတိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဌက်ေပျောရာွ၊ 

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၂၃ စဌက-၃၂၃ မေငက်ကင်ဵ ခိုင် ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၇၇၉၇ ဦဵတငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ေတာကုန်ဵ ရာွ၊

 တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၂၄ စဌန-၄၆၂ မေေိဇိင် ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၁၉၀၁ ဦဵမမတမ်င်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေပု္ိုပ ေိုငရ်ာွ၊

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၂၅ စဈ-၅၂၂ မမမတဖူ်ဵငုဳ ၅/ကလန(နိုင)်၀၈၁၃၅၇ ဦဵခငေ်မာငမ်မငဴ် ဝိပ္ဳပ
မမငသ်ာဦဵေကျေဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၂၆ စဈရ-၅၄၅ မမမေကခိုငဦ်ဵ ၅/ကလန(နိုင)်၀၇၁၉၄၅ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာငဦ်ဵ၊

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၂၇ စပ-၁၆၀၁ မစနုိုငဝ်င်ဵ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၅၈၆၈၁ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
စိုငမ်ပငမ်မို့၊ 

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၂၈ စဋပ-၄၈၉ မနန္ဒာမငမ်ိဵ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၅၁၁၄၉ ဦဵကဳလင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သစရ်ာေိုက်ေကျေဵရာွ၊ 

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၂၉ စဎပ-၆၃၆ မပန်ဵ ေမိဖူ ၅/ပလန(နိုင)်၁၅၄၉၉၇ ဦဵဘုိဵချေနိ် ဝိပ္ဳပ
ဝမ်ဵဘဲချေ ို ငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ

၃၀ စဎပ-၈၂၁ မစစုေုောင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၅၄၈၈၀ ဦဵေောငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
သစက်ကီဵတိုင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ



ဝိြ္ဳပ (မ) (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၃၁ စတ-၃၈၄ မေရွှေဇငထွ်န်ဵ ၅/ေရတ(နိုင)်၁၇၄၀၁၂ ဦဵေောငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောငဆ်န်ဵ သာေကျေဵရာွ၊ ကမ်ဵမပူေပ်ုစ၊ု 

ေရာေတာ်မမို့နယ်
ေရာေတာ်

၃၂ စတ-၄၃၀ မေရွှေဝါမုိဵ ၅/ေရတ(နိုင)်၁၈၃၂၉၄ ဦဵသိန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ဝါဵတန်ဵ ေလဵရာွ၊ 

ေရာေတာ်မမို့နယ်
ေရာေတာ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  (  ၁၄   )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစတ-၁၇၂၈ ေမာငန်ိုငန်ိုငေ်ောင် ၅/စကန(နိုင)်၂၈၅၆၂၆ ဦဵစိုဵ မမတန်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစေ်ကျေဵရာွ၊ လင်ဵ တလူဵေပ်ုစ ု

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၂ စစတ-၁၇၀၂ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေကျော် ၅/စကန(နိုင)်၂၈၃၄၇၁ ဦဵေေဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ လင်ဵ တလူဵေပ်ုစ ု

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၃ စမက-၁၂၉၄ ေမာငေ်ောငေ်ောငဦ်ဵ ၅/မမန(နိုင)်၁၁၇၄၇၇ ဦဵသိန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ဆူဵေလကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၄ စမက-၁၂၄၉ ေမာငမုိ်ဵဟိန်ဵ ေကျော် ၅/မမန(နိုင)်၁၂၅၃၄၈ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျောက်ရစရ်ာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၅ စဇရ-၁၀၅၅ ေမာငရ်ေဲောငထွ်န်ဵ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၁၆၄၃၆ ဦဵမမငဴ်ရွှေင် ဝိဇ္ဇာ
ေပကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၆ စစတ-၁၇၂၅ ေမာငေ်ကျော်မမငဴ်သန်ဵ ၅/ဝလန(နိုင)်၂၀၁၂၁၀ ဦဵေကျော်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဘုိတရဲာွ၊ သမဳသာေပ်ုစ၊ု 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၇ စစတ-၁၇၁၂ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵထက် ၅/ဝလန(နိုင)်၂၂၃၁၄၃ ဦဵမမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ဘုိတရဲာွ၊ သမဳသာေပ်ုစ၊ု 

ဝက်လက်မမို့နယ်
ဝက်လက်

၈ စဌမ-၁၀၃၃ ေမာငစ်ိုဵ နိုငဝ်င်ဵ ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၈၁၉၆ ဦဵေကျော်နိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ ဆဳု(မ)ရာွ၊

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၉ စဌမ-၁၀၄၁ ေမာငခ်ျေမ်ဵမင်ဵ ကုိ ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၉၃၁၂ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပုတီဵ ရာွ

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၁၀ စစက-၁၄၆၃ ေမာငေ်ောငမ်ျေ ို ဵေသာ် ၅/ကလန(နိုင)်၀၈၆၂၇၀ ဦဵညနွ့်ေဝ ဝိဇ္ဇာ
ပျေဉ်ဵ မမမိုငရ်ပ်ကွက်၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  (  ၁၄   )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၁၁ စဋ-၁၆၆၉ ေမာငသ်န်ဵ မျေ ို ဵေဇာ် ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၅၄၆၇၅ ဦဵတွဳ့ ေတဵ ဝိဇ္ဇာ
ပုဂရဳာွ၊ 

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၁၂ စဋ-၁၅၇၂ ေမာငခ်န့်သက်ေဇာ် ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၄၀၂၀၅ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မမို့မရပ်၊

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၁၃ စဎရ-၉၂၅ ေမာငေ်ဆမွျေ ို ဵေောင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵရမ်ှဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ

၁၄ စဎရ-၉၂၆ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထက်ေောင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၄၃၉၄၁ ဦဵေရွှေမမ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ရာွေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (  ၁၉  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

၁ စစတ-၁၇၁၅ မသီသီနယွ် ၅/စကန(နိုင)်၂၈၇၁၈၈ ဦဵေောငေ်မာ် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစရ်ာွ၊ လင်ဵ တလူဵေု်ပစ၊ု

 စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၂ စစသ-၁၅၅၃ မေေမလီသက်စလုှိုင် ၄/ပလဝ(နိုင)်၀၇၁၄၁၈ ဦဵကုိဵလင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစက်ကီဵေကျေဵရာွ 

စစကုိ်င်ဵ မမို့နယ်
စစကုိ်င်ဵ

၃ စမက-၁၃၂၁ မမဖူစငေ်ကျော် ၅/မမန(နိုင)်၁၂၁၁၉၀ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေခါင်ဵ ခွဲေကျေဵရာွ၊

 ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၄ စမက-၁၁၁၉ မသဲဆုေဝ ၅/မမန(နိုင)်၁၂၅၄၅၃ ဦဵထွန်ဵ ေဝ ဝိဇ္ဇာ
ဘူဵကုိင်ဵ ရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၅ စမမ-၁၂၉၇ မပပဝင်ဵ ၅/မမန(နိုင)်၁၂၂၂၀၂ ဦဵမမငဴ်ေကျော် ဝိဇ္ဇာ
ေကျောက်တန်ဵ ရာွ၊ 

ေမမာငမ်မို့နယ်
ေမမာင်

၆ စဘ-၄၈၆၆ မေရွှေယင်ဵ မာ ၅/ရဘန(နိုင)်၂၅၁၃၅၆ ဦဵကဳဦဵေမာင် ဝိဇ္ဇာ
လိတခ်ျေင်ဵ ေကျေဵရာွ

ေရွှေဘုိမမို့နယ်
ေရွှေဘုိ

၇ စဇဗ-၁၂၀၃ မသီရေိဆွ ၅/ရဥန(နိုင)်၁၂၄၆၂၈ ဦဵေဌဵေဆွ ဝိဇ္ဇာ
ေဇယျေဝတေီကျေဵရာွ၊ 

ေရဦဵမမို့နယ်
ေရဦဵ

၈ စဃက-၁၀၃၄ မနန်ဵ ချေယရ်မီဖိုဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၅၉၄၇ ဦဵေနု်ဵ ညနွ့် ဝိဇ္ဇာ
မိဿလငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၉ စဃက-၁၁၂၅ မသင်ဵ သင်ဵ ေောင် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၄၃၇၂၅ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မိဿလငကု်န်ဵ ရာွ၊ ကုိဵေတာငဘ့ုိ်၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၀ စဈသ-၁၀၄၁ မဟနန်ေီမဝင်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၁၉၉၀ ဦဵေကျော်ညနွ့် ဝိဇ္ဇာ
စန္ဒယာဵရာွ(မ)၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (  ၁၉  )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ြာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရြ်လိြ်စာ မမို့ေယ်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိဝ်ငခ်ငွဴ်ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

ြညာေရဵဒဂီရေီကာလြိ ်- စစကုိ်င်ဵ

၁၁ စဘ-၄၈၇၃ မပပဝင်ဵ ၅/ခဥန(နိုင)်၁၂၂၈၄၇ ဦဵဝင်ဵ ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ကုန်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊

ခငဦ်ဵမမို့နယ်
ခငဦ်ဵ

၁၂ စဌမ-၁၀၂၈ မေေဵလင်ဵ ေမာ် ၅/တဆန(နိုင)်၁၈၈၀၇၄ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ ဆဳု(မ)ေကျေဵရာွ၊ 

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၁၃ စဌမ-၁၀၇၁ မမဖူမဖူဝင်ဵ ၅/တဆန(နိုင)်၁၆၇၀၄၆ ဦဵတငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပုတီဵ ရာွ

တန့်ဆည်မမို့နယ်
တန့်ဆည်

၁၄ စဈ-၁၇၆၇ မေမိဖိုဵေဝ ၅/ကလန(နိုင)်၀၈၀၂၉၂ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငန်ေီကျေဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၁၅ စဈရ-၁၀၉၀ မသန္တာလင်ဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၄၇၄၄၇ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရရငှရ်ာွ၊ 

ကျွန်ဵ လှမမို့နယ်
ကျွန်ဵ လှ

၁၆ စဋ-၁၅၉၉ မစိုဵ စန္ဒာ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၄၀၅၉၂ ဦဵတငဝ်င်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
မှနသ်ာရာွ၊ 

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၁၇ စဋ-၁၆၂၆ မသဲစလုင်ဵ ၅/ဒပယ(နိုင)်၁၄၈၅၉၇ ဦဵတငလ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဒိုငန်တရ်ာွ၊

ဒပဲီယင်ဵ မမို့နယ်
ဒပဲီယင်ဵ

၁၈ စဎရ-၉၀၄ မမီမီေဇာ် ၅/ပလန(နိုင)်၁၅၉၉၀၅ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
နာွဵကူဵေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ

၁၉ စဎရ-၉၂၂ မချေရဲင် ၅/ပလန(နိုင)်၁၄၃၉၉၂ ဦဵချေစသ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ရာွ၊ ေကျေဵရာွ၊ 

ပုလဲမမို့နယ်
ပုလဲ


