
သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  ( ၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တထ-၃၄၉ ေမာငေ်ဇယျထွန်ဵ ၆/ကသန(နိုင)်၀၈၅၅၂၉ ဦဵထွန်ဵ ေဝ သိပ္ဳပ
မမို့နယပ်ညာေရဵမှူဵရုဳဵ ၊ ဝနထ်မ်ဵအမ်ိရာ၊ 

ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၂ တမ-၄၅၉ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေဇာ် ၆/မမန(နိုင)်၂၅၂၅၉၂ ဦဵေဇာ်မျ ို ဵေအာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉)၊ သီတာလမ်ဵ၊ ထာဵဝယ ်

ကမ်ဵ(၂)ရပ်၊ မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၃ တပ-၄၁ ေမာငတ်မ်ိလျှဟိဳန်ဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၂၀၈၂၆ ဦဵထွန်ဵ သူ သိပ္ဳပ
ငေုရွှေဝါ(၂)လမ်ဵ၊ အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၄ တမ-၄၈၀ ေမာငေ်အာငမ်ဖိုဵခန့် ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၈၃၄၈ ဦဵစန်ဵ ကုိ သိပ္ဳပ
ဇဝဲရာွ၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၅ တနမ-၆ ေမာငေ်ဝနိုငတ်ူဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၉၅၁၃၀ ဦဵေအဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အေရှ့ ေမာ်တနု်ဵ ရာွ၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၆ တထ-၁၄၀ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်စိုဵ ၆/ကသန(နိုင)်၀၉၈၂၃၀ ဦဵေသာင်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
(၇)မုိင၊် ေရွှေပပည်စိုဵ ေကျဵရာွ၊

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၇ တက-၂၃၁ ေမာငထ်က်နိုငဝ်င်ဵ ၆/ကသန(နိုင)်၁၃၁၁၄၇ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ ေရွှေပပည်စိုဵ ေကျဵရာွ၊

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၈ တဘ-၁၀ ေမာငမ်င်ဵ သုိက် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၄၇၈၆၀ ဦဵခငေ်မာငရ်ည် သိပ္ဳပ
ေလဵမုိငေ်ကျဵရာွ၊ ကရသူရမိမို့၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တထ-၁၇ မမေဇာ် ၆/ထဝန(နိုင)်၁၄၃၇၉၆ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေရွှေဂေူတာငရ်ာွ၊ ရငှမု်တ္ီဵတ ေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၂ တထ-၁၈၃ မေကသင်ဵ ဆု ၆/ထဝန(နိုင)်၁၄၉၁၂၂ ဦဵေမာငေ်မာငသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၉၁)၊ စက်မှုလယယ်ာကျန်ဵ မာ ေရဵလမ်ဵ၊

 ဘုေမ္မော်ရပ်၊ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၃ တလမ-၂၁ မစန်ဵ စန်ဵ ေမာ် ၆/လလန(နိုင)်၁၅၅၃၈၆ ဦဵေမာငေ်အဵ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၅၄၆)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

ေမာင်ဵ မကနရ်ာွ၊ ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
 ေလာင်ဵ လဳု

၄ တလမ-၃၀ မေကဇငဦ်ဵ ၆/လလန(နိုင)်၁၅၂၂၉၂ ဦဵစနိသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေမာင်ဵ မကနရ်ာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
 ေလာင်ဵ လဳု

၅ တလက-၁၁ မထက်ထက်မာ ၆/လလန(နိုင)်၁၅၆၆၂၀ ဦဵယဉေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
မမို့ေဟာင်ဵ ရာွ၊

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
 ေလာင်ဵ လဳု

၆ တသဟ-၁၄ မချ ို လဴဲေထွဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၈၆၉၈ ဦဵေဇာ်နိုင် သိပ္ဳပ
ေချာင်ဵ ဝပပငရ်ာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၇ တထ-၁၃၆ မပမတေ်ဟသီေကျာ် ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၅၂၉၅ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ပမနမ်ာပေအာဴရာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၈ တမ-၅၁ မေလဵေလဵေနွဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၂၉၄၄၃ ဦဵေကျာ်ေထွဵ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၈၅)၊ ထာဵဝယစ်ု(B)လမ်ဵ၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၉ တမ-၄၂၁ မမီမီသွယ် ၆/မမန(နိုင)်၂၃၄၁၅၇ ဦဵေအာငလွ်င် သိပ္ဳပ
အမိအ်မတ်ှ(၈၅)၊ဇင်ေယာမ်င်ဵေရခစဲက်အေနာက် လမ်ဵ ၊ 

အထက်ေရပနု်ဵ ရပကွ်က်၊  မမတ်ိမမို ့နယ်
မမိတ်

၁၀ တမ-၂၇၆ မပမသက်ချယ် ၆/မမန(နိုင)်၂၄၀၇၄၀ ဦဵပမေရွှေ သိပ္ဳပ
မမို့ပတ်(၁)လမ်ဵ၊ ေရွှေေပဵေကျဵရာွ၊ စန္ဒဝတအ်ပ်ုစ၊ု 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



သိပ္ဳပ (မ) (၃၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၁၁ တမ-၄၅ မအသိဒ္ဒါ ၆/မမန(နိုင)်၂၁၂၉၅၂ ဦဵသာကျင် သိပ္ဳပ
နန်ဵ ေတာ်ရာရာွ၊

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၂ တမ-၄၄၅ မသီရဦိဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၃၆၆၉၉ ဦဵနိုငလ်င်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၂)၊ စယွေ်တာ်လမ်ဵ၊ မမို့မ(၂)၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၃ တစ-၅ မယနွ်ဵ သီရိ ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၈၄၀၄ ဦဵကုိကုိဦဵ သိပ္ဳပ
တ.ရ.ခ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၄ တမ-၂၅၂ မယဉမ်ငမ်ိဵမငမ်ိဵေအဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၂၀၂၂၂ ဦဵေအာငပ်ပည်ဴစုဳ သိပ္ဳပ
ပျဉ်ဵ မမမိုင်(၂)လမ်ဵ၊ အမှတ(်၄) ရပ်ကွက်၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၅ တစလ-၁ မအနိန္ဒာစိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၇၅၁၀ ဦဵခငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ကတ္တလူရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၆ တစ-၃ မေအဵေအဵမွန် ၆/ကစန(နိုင)်၁၂၀၂၄၄ ဦဵေမာငလဳု်ဵ သိပ္ဳပ
တရခ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၇ တပဗ-၈ မနန်ဵ ယစုဳ ၆/ပလန(နိုင)်၁၁၁၉၅၅ ဦဵထိနလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မိမ္မေမမို့ရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၁၈ တပရ-၁၈ မမဖိုဵသဇငဝ်င်ဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၂၄၄၂၉ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
ရပ်ှပဳုစပဳပေကျဵရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၁၉ တသ-၄ မဝတရ်ည်စိုဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၂၂၇၆၃ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အနု်ဵ ေတာရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၂၀ တမ-၈၈ မခိုငန်လီင်ဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၆၁၅၉ ဦဵေအဵသူ သိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငကု်န်ဵ ရာွ၊ ဘန်ဵ လမွတ ်ေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု

 တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ



သိပ္ဳပ (မ) (၃၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၂၁ တနတ-၁ မချမ်ဵေပမဴမငမ်ိဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၇၇၁၁ ဦဵေအာငေ်ဇာ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
တကူရာွ၊

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၂၂ တန-၇ မယဉမ်င်ဵ ပန်ဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၇၄၉၈ ဦဵခငေ်မာငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
မဂေလာကကီဵ(၁)လမ်ဵ၊ ေချာင်ဵ ကကီဵရပ်၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၂၃ တက-၅၀ မအအိမိဖိုဵ ၆/ကသန(နိုင)်၀၉၅၂၀၉ ဦဵေအာငမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၀၁)၊ ရာွမ(၂)လမ်ဵ၊ ေရွှေဟသောရပ်ကွက်၊

 ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၂၄ တကန-၁၉ မဆုလဴဲနန္ဒာ ၆/ကသန(နိုင)်၁၂၉၇၆၄ ဦဵေကျာ်စိုဵ သိပ္ဳပ (၇)မုိင၊် ေရွှေပပည်စိုဵ ေကျဵရာွ၊ ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ် ေကာဴေသာင်ဵ

၂၅ တက-၂၀၇ မေအဵပမတမွ်န် ၆/ကသန(နိုင)်၀၈၆၃၆၇ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ချန်ဵ ဖန်ဵ ေကျဵရာွ၊

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၂၆ တက-၁၉၇ မသိမ်ဴသူေမာ် ၆/ကသန(နိုင)်၀၉၇၆၂၉ ဦဵပမငဴ်ေအဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၃)တပ်မေတာ်ေဆဵရုဳ၊ ခတုင ်၁၀၀၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၂၇ တက-၁၁၆ မေရွှေအနိ္ဒာမှူဵခင် ၆/ကသန(နိုင)်၁၁၅၄၀၄ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၉၁)ကုနသွ်ယလ်မ်ဵ၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၂၈ တကန-၄၇ မကကည်ပပာေအဵ ၆/ကသန(နိုင)်၁၀၂၂၇၂ ဦဵကကည်ေအဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂၇)မမို့ပတလ်မ်ဵ၊ ေရွှေပပည်စိုဵ  ေကျဵရာွ၊

 ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၂၉ ဖနတ-၉ မရငမ်င်ဵ ေမ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
မမို့နယပ်ညာေရဵမှူဵရုဳဵ ၊ ေရွှေပပည်သာ

ရပ်၊ ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၀ တဘ-၅ မအကိကည်စငေ်အာင် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၃၂၃၆ ဦဵသန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေအာက်လိပ်ရာွ၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ) (၃၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၃၁ တဘ-၉ မနငှ်ဵ လဝန်ဵ ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၁၈၃၇ ဦဵပမငဴ်ကကိုင် သိပ္ဳပ မဟဲဝန်ဵ ၊ ေတာငဒ်ဂုဳဆီအနု်ဵ ၊ ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ် ဘုတပ်ပင်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တထ-၈၈၉ ေမာငဝ်တိံေမာင် ၆/ထဝန(နိုင)်၁၄၄၂၈၇ ဦဵလှမုိဵ ဝိပ္ဳပ
ေမာငမ်ယေ်ရာှငရ်ာွ၊ 

ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၂ တရ-၅၁၁ ေမာငအ်ာကာလွင် ၆/ရဖန(နိုင)်၁၀၉၃၅၄ ဦဵေအဵလွင် ဝိပ္ဳပ
ေကျာက်ကညာရာွ၊ 

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၃ တရ-၂၉၀ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ ထက် ၆/ရဖန(နိုင)်၁၀၄၂၉၃ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ရလုိငရ်ာွ၊ 

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၄ တရဥ-၈၇၃ ေမာငသီ်ဟေအာင် ၆/ကလအ(နိုင)်၀၁၀၀၅၇ ဦဵေမာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကလိနေ်အာငမ်မို့၊ 

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၅ တထ-၂၂၇၄ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ကုိ ၆/လလန(နိုင)်၁၅၁၅၅၀ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဒါင်ဵ ေရာှငေ်ကျဵရာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၆ တလမ-၂၇၂ ေမာငစ်ည်သူေအာင် ၆/လလန(နိုင)်၁၅၂၂၆၉ ဦဵေရွှေဘ ဝိပ္ဳပ
ေမာင်ဵ မကနရ်ာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၇ တလ-၄၅၅ ေမာငခ်ျွင်ဵ ချွင်ဵ ဆက်ပုိင် ၆/လလန(နိုင)်၁၄၈၀၃၉ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဝဒေီကျဵရာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၈ တထ-၇၂၉ ေမာငေ်အာငေ်ကာင်ဵ ပမတ် ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၄၇၀၈ ဦဵေလဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ကဇတိတဳာဵဦဵရာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၉ တသ-၁၇၉ ေမာငရ်လဲင်ဵ မဖိုဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၅၁၁၁ ဦဵေအာငေ်ကျာ် ဝိပ္ဳပ
ေကျာကေ်ပမာင်ဵ ရပ်ကကွ၊် မမိတ်- ထာဵဝယ ်

ကာဵလမ်ဵ၊သရကေ်ချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၁၀ တသ-၄၆၁ ေမာငမ်ျ ို ဵေဇာ်ေထွဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၉၅၉၂ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ ပပငေ်ကျဵရာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၁၁ တပဗ-၂၁၀ ေမာငေ်ကျာ်ဇငမ်ျ ို ဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၁၁၇၃၃ ဦဵေမာငေ်ကျာ် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵပငေ်ချာင်ဵ ရာွ၊

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၂ တမ-၁၇၀၇ ေမာငလ်င်ဵ ထုိက်မဖိုဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၃၆၅၈၆ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၅)ေအာငဆ်န်ဵ (၃)လမ်ဵ၊ 

ေအာငမ်ဂေလာ(၅)ရပ်ကွက်၊ မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၃ တမက-၂၇၇ ေမာငေ်နလင်ဵ ေကျာ် ၆/မမန(နိုင)်၂၆၀၇၄၆ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵပငေ်ချာင်ဵ ရာွ၊

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၄ တမ-၅၆၃၃ ေမာငဆ်က်ပုိငသူ် ၆/မမန(နိုင)်၂၅၀၉၂၁ ဦဵေမာငေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
သဘွတရ်ာွ၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၅ တမ-၁၂၂၃ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ေအဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၃၀၄၈၀ ဦဵလှရီ ဝိပ္ဳပ ပမခာွညိုလမ်ဵ၊ မမို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ မမိတမ်မို့နယ် မမိတ်

၁၆ တမ-၄၄၆၀ ေမာငေ်နလင်ဵ ထွန်ဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၄၁၄၃၂ ဦဵေအာငေ်ကျာ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ပိန္ဲနေတာငရ်ာွ၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၇ တမက-၁၈၄ ေမာငသ်က်ပုိင် ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၄၈၅၂ ဦဵသန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ရတနာရပ်ကွက်၊ ကျွကူဲဵရာွ၊ စန္ဒဝတအ်ပ်ုစ၊ု 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၈ တမ-၄၄၉၇ ေမာငရ်တဲငဴ်နိုငထွ်န်ဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၁၃၆၄၂ ဦဵေအာငက်ကယ် ဝိပ္ဳပ
ဝါရစပ်မနမ်ာေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၉ တစ-၂၂၃ ေမာငေ်နမျ ို ဵေအာင် ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၇၉၇၅ ဦဵလူေအဵ ဝိပ္ဳပ
အညှင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၀ တစဆ-၁၃၂ ေမာငေ်နဒလီင်ဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၅၁၄၈၇ ဦဵယဉေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
စခန်ဵ သစရ်ာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၂၁ တစဆ-၁၅၂ ေမာငမ်ျ ို ဵေဝဦဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၂၇၅၆၉ ဦဵမျ ို ဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
စခန်ဵ သစရ်ာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၂ တစဆ-၁၄၇ ေမာငရ်ပဲမတေ်အာင် ၆/ကစန(နိုင)်၁၁၄၁၅၉ ဦဵစနိမ်မိုင် ဝိပ္ဳပ
နယေ်ပမ(၃)၊ဆယေ်ဆာငလ်မ်ဵ၊ စခန်ဵ သစရ်ာွ၊

 ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၃ တပဗ-၃၃၁ ေမာငလ်င်ဵ ထက်ေအာင် ၆/ပလန(နိုင)်၁၁၅၃၉၂ ဦဵအငပုိ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)၊ ေကျာက္ကာရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၂၄ တပ-၄၆၀ ေမာငဟိ်န်ဵ ထက်ေအာင် ၆/ပလန(နိုင)်၁၂၉၀၆၉ ဦဵနန္ဒာမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှာ်ေကကာင်ဵ ရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၂၅ တပ-၁၀၁၇ ေမာငသဲ်ပုိင် ၆/ပလန(နိုင)်၁၂၅၁၆၆ ဦဵဿာဏ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပုေလာကုန်ဵ ရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၂၆ တပရ-၁၉၈ ေမာငခ်ျစပ်မတသူ် ၆/ပလန(နိုင)်၁၃၀၄၁၇ ဦဵတငည်နွ့် ဝိပ္ဳပ
ဘုိေတာငဆိ်ပ်ေကျဵရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၂၇ တန-၁၃၂ ေမာငေ်ကျာ်မင်ဵ စိုဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၇၁၇၅၃ ဦဵသိန်ဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
မဂေလာကကီဵ(၃)လမ်ဵ၊ ေချာင်ဵ ကကီဵ

ရပ်ကွက်၊ တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၂၈ တနတ-၆၁၃ ေမာငမ်ျ ို ဵေမာငေ်မာငေ်သာ် ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၈၀၅၄ ဦဵအနု်ဵ ေငွ ဝိပ္ဳပ
တကူေကျဵရာွ၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၂၉ တန-၁၇၃ ေမာငဇ်ွဲရနခ်န့်နိုင် ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၇၄၂၆ ဦဵေသာင်ဵ စနိ် ဝိပ္ဳပ
တိုဵ ချဲ့ (၃)လမ်ဵ၊ ေချာင်ဵ ကကီဵရပ်ကွက်၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၃၀ တကန-၄၈၇ ေမာငဝ်သုနမ်ဖိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၈၅၂၈ ဦဵသုိင်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၁၅၁)၊ ဓူဝဳ(၁)လမ်ဵ၊ ေအဵရပ်ိ 

မငမ်ိရပ်ကွက်၊ ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၃၁ တကခ-၂၅၉ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ သူ ၆/ခမက(နိုင)်၀၁၁၃၁၇ ဦဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ေအဵချမ်ဵသာေကျဵရာွ၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၂ တကခ-၁၇၉ ေမာငသ်က်ေအာင် ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငေ်ကျာ်ဇငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆသရခွဲ(၂၀)၊ ခေမာက်ကကီဵမမို့၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၃ တကန-၄၀၁ ေမာငဇ်ွဲေကာင်ဵ ထက် ၆/ကသန(နိုင)်၀၈၃၀၁၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဘာလဳုဵကွင်ဵ တိုက်တန်ဵ ၊ အဏ္ဏဝါ ရပ်ကွက်၊

 ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၄ စယရ-၄၇၉ ေမာငေ်နလင်ဵ ေကျာ် ၆/ကသန(နိုင)်၀၇၆၄၄၅ ဦဵေအာငေ်ပါ် ဝိပ္ဳပ
ဘန်ဵ ကချွနရ်ာွ၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၅ တမ-၄၁၅၄ ေမာငေ်ဇာ်မျ ို ဵဆက် ၆/ကရရ(နိုင)်၀၀၅၉၈၃ ဦဵေအာငက်ကီဵခင် ဝိပ္ဳပ
ကကိမ်မဲေတာငေ်ကျဵရာွ၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ

၃၆ တမ-၁၅၉၂ ေမာငမ်ဖိုဵလင်ဵ ေဇာ် ၆/ကရရ(နိုင)်၀၁၀၄၀၃ ဦဵေသာင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ကကိမ်မဲေတာငေ်ကျဵရာွ၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ

၃၇ တဘ-၆၂၉ ေမာငေ်ကျာ်သက်ဦဵ ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၂၂၇၅ ဦဵဝင်ဵ ကကည် ဝိပ္ဳပ
ေအဵချမ်ဵသာရပ်၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ



ဝိပဳ္ပ (မ)   (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တထ-၃၃၇၈ မအနိန္ဒာဝင်ဵ လတ် ၆/ထဝန(နိုင)်၁၅၉၅၂၉ ဦဵဝင်ဵ ပမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေဗျာေတာဝရပ်ကွက်၊ 

ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၂ တထ-၁၈၀၇ မအပိဖူေကျာ် ၆/ထဝန(နိုင)်၁၅၁၇၄၉ ဦဵေအာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ
ဝဲကျွန်ဵ မမို့သစ်(၁၀)လမ်ဵ၊ ဌ-၁၃၅၊ 

ထာဵဝယမ်မို့၊ ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၃ တထ-၂၀၁၄ မစိုဵ စန္ဒာထွန်ဵ ၆/ထဝန(နိုင)်၁၅၂၃၄၄ ဦဵစိုဵ မင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ဆငဆိ်ပ်ရပ်ကွက်၊ ပမပတလ်မ်ဵ၊ 

အမှတ(်၂၅)၊ ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၄ တထ-၃၆၃၅ မပပေအာင် ၆/ထဝန(နိုင)်၁၅၂၂၈၀ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃၁၆)၊ေပမတိုက်ေကျာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ကညုရဳပ်၊ ထာဵဝယမ်မို့နယ်
ထာဵဝယ်

၅ တထ-၃၇၇၇ မချ ို နလီာဦဵ ၆/ရဖန(နိုင)်၁၀၂၃၄၅ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
နတတ်ငွ်ဵ ရာွ၊ 

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၆ တရ-၂၁၀ မစစုန္ီဒထွန်ဵ ၆/ရဖန(နိုင)်၀၁၁၃၅၅ ဦဵစန်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
လဲေရာှငရ်ာွ၊

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၇ တရထ-၁၉၅ မသန်ဵ သန်ဵ ဆငဴ် ၆/ရဖန(နိုင)်၀၉၂၂၁၉ ဦဵဘေကက ဝိပ္ဳပ
ပုလဲကူရာွ၊

ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၈ တလက-၁၄၃ မနငှ်ဵ ဝတမ်ှဳု ၆/လလန(နိုင)်၁၅၅၁၁၇ ဦဵေအာငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
အမတ်ှ(၄၈)၊ ထနိသ်စေ်ကျဵရွာ၊ကေပမာကင်ဵ 

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ေလာင်ဵလုဳမမို ့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၉ တထ-၁၅၉၉ မမငမ်ိဵမငမ်ိဵေအဵ ၆/လလန(နိုင)်၁၆၁၇၆၆ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၂၇)၊ ေတာငမ်င်ဵ ေပပာငရ်ာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၁၀ တထ-၂၄၉၅ မပဖူသဇငစ်ိုဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵကုိနိုင် ဝိပ္ဳပ
ပပငက်ကီဵရာွ၊

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



ဝိပဳ္ပ (မ)   (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၁၁ တထ-၃၇၇၉ မေမသဇငဦ်ဵ ၆/လလန(နိုင)်၁၆၀၄၃၀ ဦဵစိုင်ဵ ကုိဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေဒါင်ဵ ေရာှငရ်ာွ၊

ေလာင်ဵ လဳုမမို့နယ်
ေလာင်ဵ လဳု

၁၂ တသဟ-၁၀၄ မပမမဉ္ဇ ေကျာ် ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၃၈၁၄ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ကမမိုငရ်ာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၁၃ တထ-၉၂၆ မဝငဴ်ထည်ဝါနိုင် ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၆၁၃၂ ဦဵေအာငန်ိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆီေတာရာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၁၄ တသ-၂၁၅ မေကခိုငလ်င်ဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၅၁၃၆ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိပ္ဳပ
မမို့မရပ်ကွက်၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၁၅ တမက-၁၂၇ မပုိဵဝတစီိုဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵတငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ထူဵထူဵတိုဵ အထပ်သာဵစက်ရုဳ

ကုန်ဵ ေဖာက်ရပ်ကွက်၊မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၆ တပဗ-၁၁၆ မပုိဵသက်ပခူဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၁၁၇၁၄ ဦဵမင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
မရမ်ဵပငေ်ချာင်ဵ ရာွ၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၇ တမ-၂၉၁၆ မထူဵဝတေီဇာ်မင်ဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၄၄၇၈၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၂၁-ဂ)၊ ေဆဵရုဳလမ်ဵ၊ 

ကနေ်ခါင်ဵ ရပ်၊ မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၈ တမ-၃၀၂၃ မပမတပ်မတသူ် ၆/မမန(နိုင)်၂၂၇၈၀၂ ဦဵပမတသူ်ရ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၉၂)၊ ေရပုန်ဵ မငမ်ိဵချမ်ဵ 

ေရဵ(၂)လမ်ဵ၊ မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၁၉ တမ-၂၇၃၆ မအမိဉ္ဇ ၆/မမန(နိုင)်၂၂၁၈၁၈ ဦဵေဇာ်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၀၃)၊ ေပခလျငတ်ပ်ရင်ဵ ၊ ေရွှေေပဵရာွ၊

 မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၂၀ တမ-၄၁၇၃ မယနွ်ဵ နဒဇီူဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၆၂၂၂၁ ဦဵေဇာ်နိုငလ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပင်ဵ အိုရာွ၊

 မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်



ဝိပဳ္ပ (မ)   (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၂၁ တမ-၂၀၂၃ မထက်ေဝဦဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၀၆၄၀ ဦဵမျ ို ဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၃) (က)ပမတေ်လဵလမ်ဵ၊ 

စက်ဝင်ဵ ရပ်၊ မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၂၂ တမ-၂၇၁၂ မသင်ဵ သင်ဵ ပမတစ်ိုဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၄၈၄၅၆ ဦဵေဆသွက် ဝိပ္ဳပ
သမုတရ်ာွ၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၂၃ တမ-၈၂၅ မသိမ်ဴသိမ်ဴေနွဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၆၈၄၇ ဦဵစိုဵ တငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ကဘင်ဵ ေချာင်ဵ ရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၄ တန-၄၆၀ မပုိဵအစိိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၉၆၀၁ ဦဵဿာဏ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပဴဲတိုငရ်ာွ၊ ကျွဆဳုဲေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၅ တစ-၁၆၃ မေနပခည်စိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၇၉၀၄ ဦဵပမေဌဵ ဝိပ္ဳပ
အညှင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၆ တမမ-၁၆၉ မသန္တာမဖိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၈၄၉၆ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ဂတုေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၇ တစလ-၁၁၉ မဆုပမတန်ိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၆၈၆၀ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ကဘင်ဵ ေချာင်ဵ ရာွ၊

 ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၂၈ တပ-၂၆၄ မေချာအိေရွှေဇင် ၆/ပလတ(နိုင)်၀၁၃၉၅၃ ဦဵကျင်ဵ ဂမ်ွ ဝိပ္ဳပ ပပငဘု်ငယရ်ာွ၊ ပေလာက်မမို့၊ ပုေလာမမို့နယ် ပုေလာ

၂၉ တပ-၆၂၀ မနငှ်ဵ ယမဳုေထွဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၁၃၂၉၉ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ကကည် ဝိပ္ဳပ
နတအ်မ်ိေထာငရ်ာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၃၀ တပ-၆၂၇ မဥမ္မောမုိဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၁၃၃၀၃ ဦဵရနန်ိုငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငပု်လဲရာွ၊ 

ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ



ဝိပဳ္ပ (မ)   (၃၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၃၁ တမ-၉၇၅ မအေိဆဇွငမုိ်ဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၉၈၈၆၅ ဦဵတငေ်အာငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ အေနာက်ေမာ်တနု်ဵ ရာွ၊ တနသောရမီမို့နယ် တနသောရီ

၃၂ တန-၅၆၇ မချ ို သဲမာ ၆/တသရ(နိုင)်၀၉၅၀၃၅ ဦဵစိုဵ ထိန် ဝိပ္ဳပ
သေဘာဴလိပ်ရာွ၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၃၃ တနတ-၅၀၁ မထက်ပမတေ်နွဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၇၇၀၇ ဦဵလွန်ဵ ကကည် ဝိပ္ဳပ
ေကျာက်စရစရ်ာွ၊ တကူေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၃၄ တကခ-၂၄၆ မယယုစိုဵ ၆/ခမက(နိုင)်၀၁၁၃၄၃ ဦဵစိုဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ ေအဵချမ်ဵသာေကျဵရာွ၊ ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ် ေကာဴေသာင်ဵ

၃၅ တကန-၄၃၃ မနငှ်ဵ နဒီ ၆/ကသန(နိုင)်၁၀၅၃၅၉ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
(၇)မုိငရ်ပ်ကွက်၊ ေရွှေပပည်စိုဵ ေကျဵရာွ၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၆ တက-၆၃၄ မစန္ဒာမုိဵ ၆/ကသန(နိုင)်၁၀၅၀၈၀ ဦဵမျ ို ဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဓူဝဳ(၃)လမ်ဵ၊ ေအဵရပ်ိမငမ်ိရပ်ကွက်၊

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၇ တမ-၅၀၁၀ မယနွ်ဵ ဂျူဵဂျူဵမုိဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၅၃၀၆၀ ဦဵခငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငပ်ဖူရငှလ်မ်ဵ၊ ေအဵပမကနသ်ာရပ်၊ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၃၈ တမ-၁၈၄၃ မဝိုင်ဵ ဝိုင်ဵ ဧပရယ် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၂၆၅၄ ဦဵေကျာ်ကုိလတ် ဝိပ္ဳပ
အလယမ်နရ်ာွ၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ

၃၉ တဘ-၄၉၂ မမျ ို ဵစန္ီဒေခတ် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၁၅၄၂ ဦဵေနမျ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
ေအဵချမ်ဵသာရပ်ကွက်၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တသ-၁၂၂၃ ေမာငဟိ်န်ဵ သူရေအာင် ၆/သရခ(နိုင)်၁၀၃၂၂၁ ဦဵထွန်ဵ လဴဲ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅၆)၊ ထာဵဝယ်-မမိတလ်မ်ဵ၊ 

သင်ဵ ကျွန်ဵ ရာွ၊ သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၂ တသဟ-၁၂၄၀ ေမာငအ်ာကာရှိန်ဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၂၀၂၇၁ ဦဵေဇာ်ေလဵ ဝိဇ္ဇာ
ရငရဲာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၃ တမမ-၁၃၀၇ ေမာငမ်င်ဵ ပုိငစ်ိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၅၂၆၆၂ ဦဵလွငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကလငဘ်န်ဵ ရာွ၊

 မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၄ တစ-၁၀၉၇ ေမာငဝ်င်ဵ ပမတသူ် ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၇၇၂၈ ဦဵဿာဏ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ယမဳုေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၅ တစဆ-၈၀၅ ေမာငအ်ဳဴမင်ဵ ခန့် ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၉၀၈၀ ဦဵသန်ဵ နိုငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊စခန်ဵ သစေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၆ တစ-၁၀၄၆ ေမာငန်ိုင်ဵ နိုင်ဵ စိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၇၈၈၉ ဦဵေအာငည်နွ့်စနိ် ဝိဇ္ဇာ
အညှင်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၇ တစဆ-၈၄၀ ေမာငလ်ဆန်ဵ ေအာင် ၆/ကစန(နိုင)်၁၅၁၄၄၉ ဦဵေအာငေ်ကျာ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊စခန်ဵ သစေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၈ တပဗ-၁၂၀၆ ေမာငသ်က်ပုိငဦ်ဵ ၆/ပလန(နိုင)်၁၁၅၃၈၉ ဦဵတငဝ်မ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက္ကာရာွ၊ ပုေလာမမို့နယ်
ပုေလာ

၉ တနတ-၁၄၁၁ ေမာငခ်န့်ကုိကုိ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၇၆၈၀ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝမ်ဵနာရာွ၊ တကူေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၁၀ တနတ-၁၃၉၂ ေမာငေ်ကျာ်ထွန်ဵ ေအာင် ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၉၆၅၀ ဦဵထွန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ပျဉ်ဵ ကတိုဵ ရာွ၊ သာရဘွငေ်ကျဵရာွ

အပ်ုစ၊ု တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)  ( ၁၁ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၁၁ တဘ-၁၃၃၇ ေမာငေ်အာငကုိ်လင်ဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျာ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ခမရ(၄၃၂)၊ 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ တရ-၁၂၀၄ မေမသဇငစ်ိုဵ ၆/ရဖန(နိုင)်၁၀၂၇၃၉ ဦဵကကည်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
လဲေရာှငရ်ာွ၊ နဘုလည် 

ေဒသ၊ ေရပဖူမမို့နယ်
ေရပဖူ

၂ တသဟ-၁၂၂၂ မပဖူပဖူေထွဵ ၆/သရခ(နိုင)်၁၃၇၅၂၆ ဦဵပဖူ ဝိဇ္ဇာ
ရငေဲကျဵရာွ၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၃ တသ-၁၂၀၁ မရသီဒ္ဒါထက် ၆/သရခ(နိုင)်၁၁၆၄၃၄ ဦဵေအာငလွ်င် ဝိဇ္ဇာ
ဆငပ်ဖူပပငရ်ပ်ကွက်၊ 

သရက်ေချာင်ဵ မမို့နယ်
သရက်ေချာင်ဵ

၄ တမ-၆၈၅၉ မေအဵသန့်မဖိုဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၁၆၄၄ ဦဵရှိနတ်င် ဝိဇ္ဇာ
၃၇၊ ဗုိလ်ဗထူဵ(၂)လမ်ဵ၊ ခရေုတာရပ်၊ 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၅ တမ-၆၇၇၅ မေမေမေဆာင်ဵ ၆/မမန(နိုင)်၂၅၀၂၅၀ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဇဝဲရာွ၊ တညက်ေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု 

မမိတမ်မို့နယ်
မမိတ်

၆ တစဆ-၈၂၃ မခိုငန်ငှ်ဵ ပွငဴ် ၆/ကစန(နိုင)်၁၄၅၃၄၉ ဦဵရေဲထွဵ ဝိဇ္ဇာ
စခန်ဵ သစေ်ကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၇ တစဆ-၈၃၀ မေအဵေအဵပမ ၆/ကစန(နိုင)်၁၃၉၁၇၄ ဦဵဝင်ဵ စနိ် ဝိဇ္ဇာ
ဝါဵေအာ်ရာွ၊

 ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၈ တစသ-၉၅၆ မသကကေနမုိ်ဵ ၆/ကစန(နိုင)်၁၀၃၄၄၇ ဦဵေအာငခ်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ဇငရ်ာွ၊

 ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၉ တစ-၁၀၇၃ မသင်ဵ သင်ဵ နိုင် ၆/ကစန(နိုင)်၁၆၁၄၈၈ ဦဵေအာငမ်င်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေဇဵကမိေကျဵရာွ၊ 

ကျွန်ဵ စမုမို့နယ်
ကျွန်ဵ စု

၁၀ တန-၁၃၀၅ မနိုနိုဝင်ဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၆၃၃၂ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လယေ်တာငယ်ာရာွ၊ 

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်-  ထာဵဝယ်

၁၁ တနတ-၁၃၁၄ မေသာ်တာစိုဵ ၆/တသရ(နိုင)်၀၈၈၂၃၅ ဦဵေကျာ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ကုိဵအငရ်ာွ၊ တကူေကျဵရာွအပ်ုစ၊ု

တနသောရမီမို့နယ်
တနသောရီ

၁၂ တကန-၁၃၀၅ မေကသွယထွ်န်ဵ ေလျှာက်ထာဵဆဲ ဦဵရထွဲဋ် ဝိဇ္ဇာ
(၉)မုိင၊်

ေကာဴေသာင်ဵ မမို့နယ်
ေကာဴေသာင်ဵ

၁၃ တဘ-၁၃၄၃ မယနွ်ဵ ေရွှေရည်ဝင်ဵ ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၄၅၂၄ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ခမုိဲင်ဵ ေကျဵရာွ၊

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ

၁၄ တဘ-၁၃၄၀ မဝင်ဵ မာလွင် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၆၁၁၈ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
စတနိေ်ကျဵရာွ၊ မွနစ်၊ု 

ဘုတပ်ပင်ဵ မမို့နယ်
ဘုတပ်ပင်ဵ


