အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒအရ ခန့်အပ်ေသာ
ြမို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ
စဥ်

ရုးံ အမည်

၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
အင်းစိန်ြမို့နယ်
၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မရမ်းကုန်းြမို့နယ်၊
၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကမာရွတ်ြမို့နယ်၊
၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ရန််ကင်း ြမို့နယ်၊
၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှ
အရာရှိရုံး၊
အလုံြမို့နယ်၊
၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
လသာ ြမို့နယ်
၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဗိုလ်တစ်ေထာင် ြမို့နယ်
၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
တာေမွ ြမို့နယ်၊
၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သာေကတမ
ြ ို့နယ်
၁၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မဂလာဒု
င်္
ံ ြမို့နယ်ရုံး
၁၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေရွှြပည်သာမ
ြ ို့နယ်ရုံး
၁၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
လိှုင်သာယာမ
ြ ို့နယ်ရုံး

တယ်လဖီ နု း်
အမှတ်
၀၁-၆၄၀၂၅၀
၀၁-၆၆၀၅၉၅
၀၁-၅၃၅၂၇၀

၀၁-၅၅၄၃၅၈
၀၁-၂၂၁၅၈၁

၀၁-၂၂၆၀၆၁
၀၁-၈၆၁၀၁၆၇
၀၁-၅၅၄၉၈၆
၀၁-၅၅၆၇၉၈
၀၁-၆၃၉၅၀၉
၀၁-၆၁၀၇၃၉
၀၁-၆၄၅၀၂၆

၁၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဒဂုံေတာင် ြမို့နယ်ရုံး
၁၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဒဂုံေြမာက်ြမို့နယ်ရုံး
၁၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေမှာ်ဘီြမို့နယ်ရုံး

၀၁-၅၉၁၄၂၇

၁၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သန်လျင်
ျငြ် မို့နယ်ရုံး

၀၅၆-၂၁၀၄၀

၀၁-၅၈၄၀၂၄
၀၁-၆၂၀၀၄၀

လိပစ် ာ
စုေပါင်းရုံး ကီး၊အင်းစိန် ြမို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
(၈/၁)နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းြမို့ နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
တိုက်(၂)အခန်း(၁၆) ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်
ရာ၊(၆)ရပ်ကွက် ကမာရွတ် ြမို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ရန်ကင်းလမ်းမ၊စုေပါင်းရုံး၊ရန်ကင်း ြမို့ နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
တိုက်(၂)၊အခန်း(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊
သီရိမဂလာအိ
င်္
မ်ရာ၊ အလုံြမို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး့
အမှတ်(၄၅၁)၊ကမ်းနားလမ်း၊ လသာ ြမို့ နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လင်းစေဒါင်း ၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၄/၆၊ ကန်ေတာ်ကီးတာဝါ၊ကျိ
တာဝါ၊ကျုိ က္က ဆံလမ်း၊
တာေမွြမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၇)၊ေစျ
းလမ်းမကီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊
၊ေစျးလမ်
သာေကတမ
ြ ို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
ေဒသ ကီး
အမှတ်(၃)လမ်းမကီး၊သဃန်င်္ းကျွန်း ကီး ေကျးရွာ၊
မဂလာဒု
င်္
ံ ြမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး
အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊မဲေခါင်လမ်း
ေရွှြပည်သာမ
ြ ို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
ေဒသ ကီး
အမှတ်(၁၄)၊ေသာင်း ကီးေမ
ြ ာက၊်
ေမ
ြ ကွက်အမှတ်(၇၇)၊ လိငှု ်သာယာမ
ြ ို့ နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ေလှာ်ကားလမ်း၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံြမို့
သစ်ေတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
(၄၃)ရပ်ကွက်၊ပင်လုံခန်းမ၊ ဒဂုံ ြမို့သစ် ေမ
ြ ာက်ပိုင်း၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၄)လမ်းမကီး၊ေမှာ်ဘီ ြမို့
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၂၁)၊ေအာင်မဂလာလမ်
င်္
း၊ ေအာင်မဂလာ
င်္
ရပ်ကွက်၊ သန်လျျင်
င် ြမို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

2
စဥ်

ရုးံ အမည်

၁၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေအာင်ေ ြမသာစံ ြမို့နယ်ရုံး

တယ်လဖီ နု း်
အမှတ်
၀၂-၃၉၁၉၁

၁၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ချမ်း ြမသာစည် ြမို့နယ်ရုံး

၀၂-၂၁၁၂၄

၁၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ချမ်းေအးသာစံ ြမို့နယ်ရုံး

၀၂-၂၁၁၅၀

၂၀။ မှတ်
တပ် ုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြပည် ကီးတံခွန် ြမို့နယ်ရုံး

၀၂-၅၁၅၂၁၉၅

၂၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
အမရပူရ ြမို့နယ်ရုံး

၀၂-၇၀၆၅၄

၂၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မိတ္ထီလာမ
ြ ို့နယ်ရုံး
၂၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ရမည်းသင်း ြမို့နယ်ရုံး
၂၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြမင်း ြခံြမို့နယ်ရုံး

၀၆၄-၂၃၀၄၈

၂၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေကျာက်
ေကျာက်ဆည် ြမို့နယ်ရုံး

၀၆၆ -၅၀၃၄၀

၂၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ပျဥ်
ြ ို့နယ်ရုံး
ပျဥး် မနားမ
၂၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြပင်ဦးလွင် ြမို့နယ်ရုံး

၀၆၇-၂၂၁၂၅

၂၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ပဲခူး ြမို့နယ်ရုံး
၂၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေတာင်ငူခရိုင်ရုံး
၃၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြပည်ခရိုင်ရုံး

၀၅၂-၃၀၁၁၄

၃၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သာယာဝတီခရိုင်ရုံး

၀၅၅-၃၀၃၂၈

၀၆၄-၄၀၅၃၀
၀၆၆-၂၁၀၈၃

၀၈၅-၂၁၄၉၆

၀၅၄-၂၃၀၁၇
၀၅၃-၂၈၀၀၉

လိပစ် ာ
အကွက်(၁၆၈)၊(၈၃)လမ်း၊(၂၃x၂၄)
လမ်း ြကား၊ပ
ြ ည် ကီးကျက်သေရ၊ အေနာက်
ေအာင်ေ ြမသာစံ ြမို့နယ်၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၉၀၃)၊သီတာေအးရပ်ကွက်၊
ဘုံေကျ
ကျာ်ာ် ြကားအေရှ့ေပါက်၊ချမ်း ြမသာစည် ြမို့နယ်၊
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
(၃၅)လမ်း၊ရန်က
၊ရန် ကီးေအာင်လမ်းနှင့်လမ်း
(၉၀)ေဒါင့်၊ ြပည် ကီးေပျာ်ဘွယ်ရပ်ကွက်၊
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
(၄၇x၄၈)လမ်း ြကား၊ ကေနာင်မင်း ကီး
လမ်း၊ပ
ြ ည်က
ည် ကီးတံခွန် ြမို့နယ်၊
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ့
အံေသကပ်ေကျာ်ဘုရားအနီး၊နန်းေတာ်
ရာစံ ြပကွက်၊မှန်တန်းရပ်ကွက်၊အမရပူရ
ြမို့၊ မန္တေလးတိငု း် ေဒသကီး
ေအာင်သုခလမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်
ဇယျာရပ် ကွက၊်
မိတ္ထီလာမ
ြ ို့ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
သီလဝ(၁)ရပ်ကွက်၊စာရင်းရုံးေတာင်
ဘက်အနီး၊ရမည်းသင်း ြမို့၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၁၉)၊တိုးချဲ
ချ့ဲ ကွက်သစ်(ခ)၊ (၁၇၆/၁၇၇)
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
ေအာက်ချိုင့်ရပ်၊ဆူးကုန်းအုပ်စု၊ ေကျာက်ဆည်
ဆည်ြမို့
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
ချယ်
ချယရ် ီလမ်း၊ေပါင်းေလာင်းတိုးချဲ့(၂)၊
ကွက်သစ်၊ပျ
ဥ်းမနားမ
ြ ို့၊ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
ပျဥ်
အမှတ်(၅)ရပ်၊ ကွက်ကီး(၃)၊
မန္တေလး-လားရိှုးလမ်း၊ ြပင်ဦးလွင် ြမို့၊
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
(၂/၁၆)သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်
ဥဿာမ
ြ ို့သစ်၊ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
အကွက်အမှတ်(၂)ထီးလိှုင်အကွက် ၊
ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀)၊ေတာင်ငူ ြမို့၊ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ရွာဘဲနယ်ေ ြမ၊မီတာ(၄၀၀) အားကစား
ကွင်းနှင့်ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး ၊(၇) လမ်းထိပ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ရာပ
ြ ည့်လမ်း၊ ေဈးပိုင်ရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီ ြမို့
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

3
စဥ်

ရုးံ အမည်

၃၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေညာင်ေလးပင် ြမို့နယ်ရုံး
၃၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ပုသိမ်ခရိုင်ရုံး
၃၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မအူပင် ြမို့နယ်ရုံး

တယ်လဖီ နု း်
အမှတ်
၀၅၂-၅၀၀၄၅

၀၄၂-၂၁၂၇၀
၀၄၅-၃၀၆၈၈

၃၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဟသာတခရိ
င်္
ုင ်ရုံး

၀၄၄-၂၁၀၅၂

၃၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေမ
ြ ာင်း ြမခရိုင်ရုံး
၃၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကံခင်း ြမို့နယ်ရုံး
၃၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဖျာပု
ဖျာပုံ ြမို့နယ်ရုံး
၃၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ထားဝယ် ြမို့နယ်ရုံး
၄၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြမိတ်ြမို့နယ်ရုံး
၄၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေကာ့ေသာင်း ြမို့နယ်ရုံး
၄၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မေကွး ြမို့နယ်ရုံး
၄၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မင်းဘူးခရိုင်ရုံး

၀၄၂-၇၀၃၁၆

၄၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ပခုက္ကူခရိုင်ရုံး
၄၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေချာက်ြမို့နယ်ရုံး

၀၆၂-၂၁၀၅၈

၀၄၄-၄၀၀၁၈
၀၄၅-၄၁၄၅၉
၀၅၉-၂၁၀၄၂
၀၅၉-၄၁၀၇၂
၀၅၉-၅၁၉၈၂
၀၆၃-၂၅၀၁၉
၀၆၅-၂၁၀၃၆

၀၆၁-၂၀၀၇၉၆

၄၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေရနံေချ
ာင်း ြမို့နယ်ရုံး
ချာင်

၀၆၀-၂၁၀၁၇

၄၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေအာင်လံ ြမို့နယ်ရုံး

၀၆၉-၂၀၀၁၁

၄၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
စစ်ကိုင်းခရိုင်ရုံး

၀၇၂-၂၁၀၇၉

လိပစ် ာ
ြမို့မ(၃)ရပ်ကွက်၊ေအးေမတ္တ ာလမ်း၊
စုေပါင်းရုံးေမ
ြ ေနရာ၊ေညာင်ေလးပင် ြမို့၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၂)ကမ်းနားလမ်း၊ေကျ
ာက်ငူရပ်၊ ပုသိမ် ြမို့၊
၊ေကျာက်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ်(၈၇၉)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၉) ရန်ကုန်မန္တေလး ကားလမ်းေဘး၊ မအူပင် ြမို့၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ေမ
ြ ကွက်အမှတ်(၂၆) ဦးပိုင်အမှတ် (၂၁၈)
ေညာင်ေလးပင်ရပ်ကွက်၊ အလယ်လမ်း၊
ဟသာတမ
င်္ ြ ို့ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကွင်းအမှတ်(၁၇၅-ခ)ဘုရားေကျာင်
ားေကျာင်းေရှ့
ေမ
ြ ာင်း ြမ ြမို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ကံ့ခိုင်ေရးလမ်းနှင့်ဘုရားကီးလမ်းေထာင့်၊
ကံခင်း ြမို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ရဲဝင်းေရှ့၊ဒုတိယလမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဖျ
ာပုံ ြမို့
ဖျာပု
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဆန်းချ
ချီီတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊
ထားဝယ် ြမို့ တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး
ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ဆိတ်ငယ်ရပ်၊ ြမိတ် ြမို့၊
တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး
ေအးရိပ်ြငိမ်ရပ်ကွက်၊ေတာ်ဝင်(၁)လမ်း၊
ေကာ့ေသာင်း ြမို့၊ တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး
အကွက်(၁၂)၊အမှတ်(၉)စီတာ၊ပတ်ကွင်းလမ်း၊
မေကွး ြမို့၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ်(၃၅)၊ဗိုလ်ချုပ်
ျုပ်လမ်း၊ေဈးရပ်၊ မင်းဘူးြမို့၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီး
(၃)ရပ်ကွက်၊ရိပ်သာလမ်းနှင့်(၂)လမ်းေထာင်၊့
ပခုက္ကူ ြမို့၊ မေကွးတိုင်းေဒသ
က ီး
ေဒသက
အမှတ်(၁၅၂)တပင်ေရွှထီးလမ်း၊ေဈးရပ်၊ ေချာက်
ေချာက်ြမို့
မေကွးတိုင်းေဒသကီး
(၈)ရုံရပ်၊လမ်းမေတာ်၊ေရနံေချာင်း ြမို့
မေကွးတိုင်းေဒသကီး
စမ်းေချာင်းရပ်၊ ၂၁ လမ်း၊ ေအာင်လံ ြမို့၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီး
စည်းပုံ ကီးဘုရားေမ
ြ ာက်ဘက်၊ပါရမီရပ်ကွက်၊
စစ်ကိုင်း ြမို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
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၄၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မုံရွာခရိုင်ရုံး
၅၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေရွှဘိုခရိုင်ရုံး
၅၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကသာခရိုင်ရုံး
၅၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကေလးဝမ
ြ ို့နယ်
၅၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကေလးမ
ြ ို့နယ်
၅၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြမစ် ကီးနားခရိုင်
၅၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဗန်းေမာ်ခရိုင်
၅၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မိုးညှင်း ြမို့နယ်
၅၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
လွိုင်ေကာ်ခရိုင်
၅၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဘားအံခရိုင်
၅၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ြမဝတီခရိုင်
၆၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ဟားခါးမ
ြ ို့နယ်

တယ်လဖီ နု း်
အမှတ်
၀၇၁-၂၁၀၂၆

လိပစ် ာ

ရုံး ကီးလမ်း၊ရုံး ကီးရပ်ကွက်၊မုံရွာ ြမို့၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီး
၀၇၅-၂၁၀၁၇ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ဘုရားကီးကုန်းကွင်း၊ ေရွှဘို ြမို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီး
၀၇၅-၂၅၀၆၄ ရပ်ကွက်(၄)၊ေဆးရုံလမ်း၊ကသာမ
ြ ို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီး
၀၁၀-၄၁၉၅၄၀၅ ဗိုလ်ချုပ်
ျုပ်လမ်း၊ေရွှမုေဌာေကျာင်
ဌာေကျာင်းတိုက်ေရှ့၊
ပို့ေဆာင်ေရးရုံးအေပါ်ထပ်၊
ကေလးဝမ
ြ ို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
၀၇၃-၂၂၂၁၇ အမှတ်(၂၀၄/၅)ဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ဗိုလ်
ချုပ်
ြ တာတန်းရပ်ကွက်၊
ချုပ်လမ်း ြကား၊စမ်းြမို့နယ်၊ေမ
ကေလးမ
ြ ို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
ေဒသ ကီး
၀၇၄-၂၂၃၄၇ အမှတ်(၃၄/၂-ခ)ဧရာရပ်ကွက်၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊
ြမစ် ကီးနားမ
ြ ို့ ၊ ကချင်ြပည်နယ်
၀၇၄-၅၀၉၈၇ ဣတ္ထိေတာရပ်ကွက်၊ဗန်းေမာ်၊မံစီကတ္တ ရာလမ်းေဘး၊
ဗန်းေမာ် ြမို့၊ ကချ
င် ြပည်နယ်
ကချင်
၀၇၄-၆၀၆၁၄ သာစည်ရပ်ကွက်၊မိုးညှင်း ြမို့၊ ကချ
င် ြပည်နယ်
ကချင်
၀၈၃-၂၁၀၇၅
၀၅၈-၂၁၁၀၆
၀၅၈-၅၀၂၂၃
၀၇၀-၂၁၀၈၉

၆၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေမာ်လြမိုင်ခရိုင်

၀၅၇-၂၁၁၄၅

၆၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သထုံခရိုင်
၆၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကျိ
ကျုိ က်ထို ြမို့နယ်
၆၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သံ ြဖူဇရပ် ြမို့နယ်
၆၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
စစ်ေတွြမို့နယ်ရုံး
၆၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
သံတွဲြမို့နယ်ရုရံးု

၀၅၇-၄၀၀၈၃
၀၅၇-၆၀၀၅၃
၀၅၇-၇၉၀၃၀
၀၄၃-၂၁၀၂၁
၀၄၃-၆၅၁၀၁

အမှတ်(၃၁/ခ)၊ေဒါ်ဥခူရပ်၊ဦးသီရိလမ်း၊
လွိုင်ေကာ် ြမို့၊ ကယားပ
ြ ည်နယ်
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တဲလမ်း၊ ဗိုလ်ချျုပ်
ုပ်လမ်း၊
ဘားအံြမို့၊ ကရင် ြပည်နယ်
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ြမို့နယ်ကုန်သွယ် လယ်ယာရုံး
ေရှ့၊ ခ.ယ.ကရုံးလမ်း ၊ ြမဝတီြမို့၊ ကရင်ြပည်နယ်
ေဈးသစ်ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်
ျုပ်လမ်း၊
ချင်း ြပည်နယ်
ေဈးကိုရပ်၊ငန်းေတးလမ်း၊ေမာ်လ ြမိုင် ြမို့
မွန် ြပည်နယ်
အမှတ်(၆၉)၊ဘူတာလမ်း၊သထုံ ြမို့၊
မွန် ြပည်နယ်
ဖက္က လိပ်ေကျးရွာအုပ်စု၊သုံးအိမ်စုကွင်း ကျိုက်ထို ြမို့၊
မွန် ြပည်နယ်
အကွက်(၁၅-ခ)ေကျ
ာင်းပိုင်ရပ်ကွက် သံ ြဖူဇရပ် ြမို့၊
ေကျာင်
မွန် ြပည်နယ်
ေမယုလမ်းမကီးေဘး၊ ရဲနွယ်စုရပ်ကွက်၊ ေလယာဥ်
ကွင်းအဝင်လမ်းအနီး၊ စစ်ေတွ ြမို့၊ ရခိုင် ြပည်နယ်
သစ်ဆိုင်လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊သံတွဲ ြမို့၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
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၆၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေကျာက်
ြ ို့နယ်ရုရံးု
ေကျာက်ြဖူမ
၆၈။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေကျာက်
ေကျာက်ေတာ် ြမို့နယ်
၆၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
အမ်း ြမို့နယ်ရုရံးု
၇၀။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေတာင်
ကီးြမို့နယ်ရုရံးု
ေတာင်က
၇၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
လားရိှုး ြမို့နယ်ရုရံးု
၇၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ကျ
ကျိိုင်းတုံ ြမို့နယ်
၇၃။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
ေကျာက်မဲြမို့နယ်
၇၄။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
လွိုင်လင် ြမို့နယ်
၇၅။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
တာချီ
တာချလ
ီ ိတ် ြမို့နယ်
၇၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံး၊
မူဆယ် ြမို့နယ်

တယ်လဖီ နု း်
အမှတ်
၀၄၃-၄၆၁၄၉

လိပစ် ာ

ဗိုလ်ငေမာက်လမ်း၊အစိုးရရပ်ကွက်၊ ေကျ
ာက် ြဖူမ
ြ ို့၊
ေကျာက်
ရခိုင်ြပည်နယ်
၀၄၃-၇၀၂၅၄ ဗိုလ်ချုပ်
ြ ို့သစ်ရပ်၊ ေကျာက်ေတာ် ြမို့၊
ျုပ်လမ်း၊မ
ရခိုင်ြပည်နယ်
၀၆၅ -၂၁၄၈၀ မှ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ေရှ့၊မင်းဘူး-အမ်း လမ်းမကီး၊
အမ်း ြမို့၊ ရခိုင် ြပည်နယ်
၈၆ ထိ
လိငု း် ခွဲ- ၃၄၂
၀၈၁-၂၁၁၂၆ အကွက်က
် ကီးအမှတ်(၅၁)၊ေကျာင်
၊ေကျာင်း ကီးစု ရပ်ကွက်၊
အေနာက်ြမို့ပတ်လမ်း၊ေတာင် ကီးြမို့၊ ရှမ်းြပည်နယ်
၀၈၂-၂၃၀၅၅ ေမ
ြ ကွက်အမှတ်(၁၂)၊ဘူတာရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊
လားရိှုး ြမို့၊ ရှမ်းြပည်နယ်
၀၈၄-၂၁၁၅၂ (၁)ရပ်ကွက်၊ယမ်ခမ်းေဈးအနီး၊ေမ
ြ ကွက်
အမှတ်(၃၃)၊ ကျိုင်းတုံြမို့၊ ရှမ်း ြပည်နယ်
၀၈၂-၄၀၀၆၂ (၁)ရပ်ကွက်၊ပင်လုံလမ်း၊ေကျာက်မဲ ြမို့၊
ရှမ်း ြပည်နယ်
၀၈၁-၃၀၀၇၆ သဟာရမ
ြ ို့ပတ်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်လင် ြမို့၊
ရှမ်း ြပည်နယ်
၀၈၄-၅၁၉၅၄ ဝမ်းေကာင်းရပ်ကွက်၊ဒီပါေကျာ်
ါေကျာေ် ဈး အေပါ်ထပ်၊
အခန်းအမှတ်(ေအ ၁၄/၁၅) တာချီလိတ် ြမို့၊
ရှမ်း ြပည်နယ်
၀၈၂-၅၂၈၇၄
ကံ့ခိုင်ေရးရုံးဝင်း၊မူဆယ်ြမို့၊ ရှမ်း ြပည်နယ်

