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အလပုသ်မာားညွှနက် ာားရ ားဦားစ ားဌာန တ ငုာ်းရေသက  ား/ ပပညန်ယန်ငှ  ်ခရ ငု/် မမ  ြို့နယရ် ာုးမ ာား၏ လ ပစ်ာနငှ  ်

ဖနုာ်းန ပါတမ် ာား စာ ငာ်း 

စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

၁။  ခ င်ပပညန်ယ ်  ခ င်ပပညန်ယရ် ုား 
(၃၄/၂-ခ)ဧ ာ ပ် ွ ်၊ ဂနဓမာလမ်ား၊  

ပမစက်  ားန ားမမ  ြို့ 

၀၇၄-၂၅၂၂၅၀၄ 

၂။  ပမစက်  ားန ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
(၃၄/၂-ခ) ဧ ာ ပ် ွ ်၊ ဂနဓမာလမ်ား၊  
ပမစက်  ားန ားမမ  ြို့ 

၀၇၄-၂၅၂၂၃၄၇ 

၃။  ဗန်ားရမာ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
(၃)မ ုင၊် ရ ွှေပပည်သာ ွ သ်စ်၊ 
ဗန်ားရမာ်မမ  ြို့ 

၀၇၄-၅၀၉၈၇ 

၄။  မ ုားညှင်ားမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရပမ ွ (်၃၂၅)၊အမတှ(်၆၄)န ားခါ ပ် ွ
 ်၊ မ ုားညှင်ားမမ  ြို့ 

၀၇၄-၆၀၆၁၄ 

၅။  ယာားပပည်နယ ်  ယာားပပည်နယ်ရ ုား 
အမတှ် (၃၁/ခ)ဦားသ   လမ်ား၊ 
ရေါဥခူ ပ် ွ ်၊ လွ  ငရ် ာ်မမ  ြို့ 

၀၈၃-၂၁၂၈၈ 

၆။  လွ  င်ရ ာ်မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ ် (၃၁/ခ) 
ဦားသ   လမ်ား၊ရေါဥခူ ပ်  ွ်၊ 
လွ  င်ရ ာ်မမ  ြို့ 

၀၈၃-၂၁၀၇၅ 

၇။  ဖာားရ ာင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား ဖာားရ ာင်ားရ  ား  ာအုပ်စုဖာားရ ာင်ားမမ  ြို့၊  - 

၈။   င်ပပည်နယ ်   င်ပပည်နယရ် ုား 
အမတှ(်၃) ပ်  ွ်၊ဗ ုလ်တ ဲုန်ား၊ဗ လ်ုခ  ပ်
လမ်ား၊  ဘာားအ မမ  ြို့ 

၀၅၈-၂၀၂၁၁၆၆ 

၉။  ဘာားအ မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၃) ပ်  ွ်၊ဗ ုလ်တ ဲုန်ား၊ဗ လ်ုခ  ပ်
လမ်ား၊ ဘာားအ မမ  ြို့ 

၀၅၈-၂၀၂၁၁၀၆ 

၁၀။  ပမဝတ မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၄) ပ်  ွ်၊ရအားခ မ်ားသာယာလ
မ်ား၊ ပမဝတ မမ  ြို့ 

၀၅၈-၅၀၂၂၃ 

၁၁။  ဘု ာားသ ုား ူမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ် (၃၄) ဇ ဇဝါ ွ ၊် အမတှ်(၃) 
 ပ် ွ ်၊ ဘု ာားသ ုား ူမမ  ြို့ 

- 

၁၂။ ခ င်ားပပည်နယ ် ခ င်ားပပည်နယ်ရ ုား 
ရ ားသစ် ပ်  ွ်၊ ဗ လ်ုခ  ပ်လမ်ား၊ 
ဟာားခါားမမ  ြို့ 

၀၇၀-၂၁၀၉၄ 

၁၃။  ဟာားခါားမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရ ားသစ် ပ်  ွ်၊ဗ ုလ်ခ  ပ်လမ်ား၊ 
ဟာားခါားမမ  ြို့ 

၀၇၀-၂၁၀၈၉ 

၁၄။  မင်ားတပ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အရ ြှို့ပပင် ပ်  ွ်၊ သ လ ငှ်ရ  ာင်ား 
လမ်ား၊ မင်ားတပ်မမ  ြို့ 

- 

၁၅။ မွန်ပပည်နယ ် မွန်ပပည်နယရ် ုား 
ရစ ားက    ပ်၊  ရ  ာ ်မ ားရသွားရ ုလမ်ား၊ 
ရမာ်လမမ  င်မမ  ြို့ 

၀၅၇-၂၀၂၇၀၇၉ 

၁၆။  ရမာ်လမမ  င်မမ  ြို့နယရ် ုား 
ရ ားက    ပ်၊ ရ  ာ ်မ ားရသွားရ ုလမ်ား၊ 
ရမာ်လမမ  င်မမ  ြို့ 

၀၅၇-၂၁၁၄၅ 

၁၇။       ်ထ ုမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရ ားရ ုလမ်ား၊ ဖ ကလ ပ်ရ  ား  ာအုပ်စု၊ 
     ်ထ ုမမ  ြို့ 

၀၅၇-၆၀၀၅၃ 
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စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

၁၈။ 

 

 သထ ုမမ  ြို့နယရ် ုား အ ွ ်အမှတ် ၂၂ လ ပ်အင်ား ပ် ွ ်၊ 
ခ စ်ယာန်သခ ခ င်ား ွ ်၊အမတှ်(၆)ဋ၊ရန
မ နဒ  ဘု ာားလမ်ား သထ ုမမ  ြို့ 

၀၅၇-၄၀၀၈၃ 

၁၉။  သ ပဖြူဇ ပ်မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အ ွ (်၁၅-ခ)၊ ဗ ုလ်ရနဝင်ားလမ်ား၊ 
ရ  ာင်ားပ ုင်ား ပ်  ွ်၊ သ ပဖြူဇ ပ်မမ  ြို့ 

၀၅၇-၇၉၀၃၀ 

၂၀။  ခ ုင်ပပညန်ယ ်  ခ ုင်ပပညန်ယရ် ုား ရမယုလမ်ား၊  နဲယွ်စု ပ် ွ ၊် စစရ်တွမမ  ြို့ ၀၄၃-၂၁၁၄၉ 

၂၁။  စစ်ရတွမမ  ြို့နယရ် ုား ရမယုလမ်ား၊  နဲယွ်စု ပ် ွ ၊် စစရ်တွမမ  ြို့ ၀၄၃-၂၁၀၂၁ 

၂၂။  ရ  ာ ရ်တာ် မမ  ြို့နယရ် ုား 
ဗ ုလ်ခ  ပ်လမ်ား၊ 
မမ  ြို့သစ် ပ်၊ပ ု ်သည် ပ်  ွ် 

၀၄၃-၇၁၂၅၄ 

၂၃။  ရ  ာ ်ပဖြူမမ  ြို့နယရ် ုား 
အ ွ ်၂(ခ)၊ ဗ ုလ်ငရမာ ်လမ်ား၊ 
အစ ုား  ပ် ွ ်၊ ရ  ာ ်ပဖြူ 

၀၄၃-၄၆၁၄၉ 

၂၄။  သ တွဲမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၅)၊ သစ်  ငု်လမ်ား၊ အမတှ် (၄) 
 ပ် ွ ်၊ သ တွမဲမ  ြို့ 

၀၄၃-၆၅၁၀၁ 

၂၅။  အမာ်းမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ဦားပ ုင်အမတှ် ၅၃/၁၈အ  ွ်၊ အမတှ(်၅-
၂) ရစ ားရတာင် ပ် ွ ်၊  အမာ်းမမ  ြို့ 

၀၄၃-၈၀၀၃၅ 

၂၆။  မ်ှားပပည်နယ ်  မ်ှားပပည်နယရ် ုား 
အ ွ ်က  ားအမတှ် (၅၁)၊ ရ  ာင်ားက  ားစ ု
 ပ် ွ ်၊ အရန  ်မမ  ြို့ပတ်လမ်ား၊ 
ရတာင်က  ားမမ  ြို့ 

၀၈၁-၂၁၂၁၂၈၃ 

၂၇။  ရတာင်က  ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
အ ွ ်က  ားအမတှ(်၅၁)၊ ရ  ာင်ားက  ားစ ု
 ပ် ွ ်၊ အရန  ်မမ  ြို့ပတ်လမ်ား၊ 
ရတာင်က  ားမမ  ြို့ 

၀၈၁-၂၁၂၁၁၂၆ 

၂၈။  လာားရ  ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရပမ ွ အ်မတှ(်၁၂)၊ ဘူတာရ ုလမ်ား၊ 
 ပ် ွ ်(၁)၊ လာားရ  ားမမ  ြို့ 

၀၈၂-၂၂၀၃၀၅၅ 

၂၉။      င်ားတ ုမမ  ြို့နယရ် ုား 
 ပ် ွ ်(၁) စရုပါင်ားရ ုားလမ်ား၊ ယန်ားခမ်ား 
 ပ်၊     င်ားတ ုမမ  ြို့ 

၀၈၄-၂၁၁၅၂ 

၃၀။  မူ ယ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
ခ/၂၀၆၊ခတတာလမ်ား၊ ခ စယ်ာန် ပ် ွ ်၊ 
ခတတာလမ်ား၊ မူ ယ ်

၀၈၂-၅၂၈၇၄ 

၃၁။  ရ  ာ ်မဲမမ  ြို့နယရ် ုား 
၄၄၊ (၁) ပ် ွ ်၊ ပင်လ ုလမ်ား၊ ပင်ရပါ 
ရလား ပ်၊ ရ  ာ ်မမဲမ  ြို့ 

၀၈၂-၄၀၀၆၂ 

၃၂။  လွ  င်လင်မမ  ြို့နယရ် ုား သဟာ လမ်ား၊  ပ် ွ ်(၁)၊လွ  င်လင်မမ  ြို့ 
၀၈၁-၃၁၀၇၆ 

၃၃။  တာခ  လ တ်မမ  ြို့နယ်ရ ုား 

အ မ်အမှတ် (၄/၉၂) (၄/၉၃)ခတတာလမ်ား၊ 
 န်  ုင်ား( ) ပ် ွ ်၊ အ ွ အ်မတှ် 
(၂၀) မယရ်ခါငတ် ု ရ်ပမာ ၊် 
ဉ ားပ ုင်အမတှ(်၁၅၁) တာခ  လ တ်မမ  ြို့ 

၀၈၄-၅၁၉၅၄ 

၃၄။  ရအာင်ပန်ားမမ  ြို့နယရ် ုား ရတာင်က  ားပပညရ်ထာင်စုလမ်ားမက  ားအန ား၊ - 
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စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

သာမ ုင်ားခမ်ားရ  ား  ာ၊  ွင်ား(၁၄၇) 
 ုန်ားလွင် ရတာင်  ာဦားပ ုငအ်မှတ(်၁၃/၈) 
ရပမ  ွ်အမှတ် (၆၅/၃၉၄) 

၃၅။ 
စစ်  ုင်ားတ ုင်ား 

ရေသက  ား 

စစ်  ုင်ားတ ုင်ား 

ရေသက  ားရ ုား 
နနဒဝန် ပ်၊ မ ု  ာမမ  ြို့ 

၀၇၁-၂၂၉၇၂ 

၃၆။  မ ု  ာမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အ ွ (်၂၁)၊ ဂါတတ်န်ားရ ုားက  ားလမ်ား၊ 
ရ ုားက  ား ပ် ွ ်၊ မ ု  ာမမ  ြို့ 

၀၇၁-၂၁၀၂၆ 

၃၇။  စစ်  ုင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
သာသန  ရ ာင်ပခည်လမ်ား၊ ပါ မ  ပ်၊ 
စစ်  ုင်ားမမ  ြို့ 

၀၇၂-၂၁၀၇၉ 

၃၈။  ရ ွှေဘ ုမမ  ြို့နယရ် ုား အမတှ(်၅)၊ မင်ား ပ်  ွ်သစ်၊ ရ ွှေဘ ုမမ  ြို့ ၀၇၅-၂၁၀၁၇ 

၃၉။   သာမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၄) ပ်  ွ်၊ ရ ားရ ုလမ်ား၊ 
 သာမမ  ြို့ 

၀၇၅-၂၀၂၅၀၆၄ 

၄၀။   ရလားမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရတာငဇ်လပ် ပ် ွ ်၊ 
  န်စစ်သာားလမ်ား၊  ရလားမမ  ြို့ 

၀၇၃-၂၂၂၁၇ 

၄၁။   ရလားဝမမ  ြို့နယရ် ုား 
စ ်ရ ုလမ်ား၊ အမတှ(်၁) ပ် ွ ်၊ 
 ရလားဝမမ  ြို့ 

၀၁၀-၄၁၉၅၄၀၅ 

၄၂။   န ်ဘလူမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၃) ပ်  ွ်၊ ဦားပ ငု်အမှတ(်၁)၊ 
 ွင်ားအမတှ်(၅၆၀)ရညာငအ် ငု် ွင်ား၊ န် 
ဘလူမမ  ြို့ 

၀၇၅-၂၇၇၃၀ 

၄၃။  ဟုမမလင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား ရန င်ပ  စရ်တာင်ရပေါ် ပ်၊ ဟုမပလင်ားမမ  ြို့ - 

၄၄။  တမူားမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရစာ်ဘာွားအင်ား ပ်  ွ်၊ အ ွ အ်မတှ် 
(၆၀)၊ ရဗာဓ  ုန်ား ပ်၊ တမူားမမ  ြို့                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- 

၄၅။ 
တနသသာ  တ ငု်ား 

ရေသက  ား 

တနသသာ  တ ငု်ားရေသက  ား

ရ ုား 
အ ွ ်အမှတ(်၂၄)   ပ် မ်ားသာလမ်ား၊ 
 န်ခ  တ ုားခ ဲြို့ ပ် ွ ၊် ထာားဝယ်မမ  ြို့ 

၀၅၉-၂၀၂၃၄၈၃ 

၄၆။  ထာားဝယ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အ ွ ်အမှတ(်၃၂၄/၃၂၅)  န်ားခ   
 ပ် ွ ်၊ ထာားဝယ်မမ  ြို့ 

၀၅၉-၂၀၂၁၀၄၂ 

၄၇။  မမ တ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၄၁)၊ ပမတ ်ာဇာလမ်ား၊ ရအားခ မ်ား 
သာယာ ပ် ွ ်၊ မမ တ်မမ  ြို့ 

၀၅၉-၄၁၀၇၂ 

၄၈။  ရ ာ ရသာင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၄၇)ရအား  ပ်မင မ် ပ်၊ ရတာ်ဝင ်
လမ်ား၊ ရ ာ ရသာင်ား 

၀၅၉-၅၁၉၈၂ 

၄၉။ 
ပဲခာူးတ ုင်ား 

ရေသက  ား 
ပဲခာူးတ ုင်ားရေသက  ားရ ုား 

၂/၁၆၊သမ န်ဗ မ်ားလမ်ား၊ ပ်  ွ်က  ား(၆) 
ဥဿာမမ  ြို့သစ်၊ ပဲခာူးမမ  ြို့ 

၀၅၂-၂၂၃၀၂၃၀ 

၅၀။  ပဲခာူးမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရပမတ ုင်ားအမတှ်(၂၄/ဌာန-၂)၊  ပ် ွ ် 
က  ား (၈)၊ ဥဿာမမ  ြို့သစ၊် ပဲခာူးမမ   

၀၅၂-၂၂၃၀၁၁၄ 

၅၁။  ပပည်မမ  ြို့နယရ် ုား 
(၇)လမ်ားထ ပ်၊ ရခတတ ာမမ  ြို့သစ်၊ ဘု င်  
ရန င်လမ်ားမက  ား၊ ပပညမ်မ  ြို့ 

၀၅၃-၂၀၂၈၀၀၉ 

၅၂။  ရတာငင်ူမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၉) ပ် ွ ်၊ ထ ားလ  င်လမ်ား၊ 
ရတာငင်ူမမ  ြို့ 

၀၅၄-၂၈၂၃၀၁၇ 

၅၃။  ရညာငရ်လားပင် မမ  ြို့သစ်(၃) ပ် ွ ်၊ ဗ ုလ်ထ န်ဝင်ား ၀၅၂-၂၇၅၀၀၄၅ 
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စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

မမ  ြို့နယ်ရ ုား  ွ သ်စ်၊ ရအားရမတတာလမ်ား၊ 
ရညာငရ်လားပင်မမ  ြို့ 

၅၄။  သာယာဝတ မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
မင်ားတဲလမ်ား၊ ရ ားပ ုင်ား ပ်  ွ် သာယာ 
ဝတ မမ  ြို့ 

၀၅၅-၂၂၃၀၃၂၈ 

၅၅။ 
မရ ွားတ ငု်ား 

ရေသက  ား 
မရ ွားတ ငု်ားရေသက  ားရ ုား 

(၉စ )တာပတ် ွင်ားရတာင်၊ စ ုားရ ာမင်ား 
 ပ်၊ မရ ွားမမ  ြို့ 

၀၆၃-၂၀၂၅၁၄၄ 

၅၆။  မရ ွားမမ  ြို့နယရ် ုား 
(၉စ )တာပတ် ွင်ားရတာင်၊ စ ုားရ ာမင်ား 
 ပ်၊ မရ ွားမမ  ြို့ 

၀၆၃-၂၀၂၅၀၁၉ 

၅၇။  ရခ ာ ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၁၄)ပ ဉ်ားမ ုန်ား ပ်၊ ရပမ ွ  ်
အမတှ(်၃၅)၊ ရခ ာ ်မမ  ြို့ 

၀၆၁-၂၀၀၇၉၆ 

၅၈။  မင်ားဘူားမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ(်၃၅)အမတှ(်၂) ပ်  ွ်၊ 
ဗ ုလ်ခ  ပ်လမ်ား၊ မင်ားဘူားမမ  ြို့ 

၀၆၅-၂၁၀၃၆ 

၅၉။  ပခု ကြူမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ(်၃) ပ်  ွ်၊ (၂)လမ်ားရထာင် ၊ 
ပခု ကြူမမ  ြို့ 

၀၆၂-၂၁၀၅၈ 

၆၀။  ရ န ရခ ာင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
 ွင်ားအမတှ်(၃၂) မမ  ြို့မရတာင်ရ ုား ပ်၊  
ရ န ရခ ာင်ားမမ  ြို့ 

၀၆၀-၈၈၂၁၀၁၇ 

၆၁။  ရအာင်လ မမ  ြို့နယရ် ုား စမ်ားရခ ာင်ား ပ်၊(၂၀)လမ်ား၊ ရအာင်လ မမ  ြို့ ၀၆၉-၂၀၀၀၁၁ 

၆၂။  ဂန ရ်ဂါမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အ ွ ်အမှတ် (၁၈၁) ၊ အမတှ် (၃) 
မမ  ြို့မ ပ် ွ ်၊ ဂန် ရဂါမမ  ြို့   

၀၆၂-၅၀၇၅၈ 

၆၃။ 
မနတရလားတ ငု်ား 

ရေသက  ား 

မနတရလားတ ငု်ား 

ရေသက  ားရ ုား 

အ ွ (်၁၆၈)၊(၈၃)လမ်ား၊(၂၃×၂၄)လမ်ား 
က ာား၊ ပပည်က  ား   ်သရ အရန  ်၊ 
ရအာငရ်ပမသာစ မမ  ြို့ 

၀၂-၄၀၃၆၉၄၃ 

၆၄။  
ရအာငရ်ပမသာစ  

မမ  ြို့နယ်ရ ုား 

(၈၃)လမ်ား၊  (၂၃×၂၄) လမ်ားက ာား 
ပပည်က  ား   ်သရ အရန  ်၊ 
ရအာငရ်ပမသာစ မမ  ြို့နယ်၊ 

၀၂-၄၀၃၉၁၉၁ 

၆၅။  
ခ မ်ားရအားသာစ  

မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
(၃၅) လမ်ား၊ ၈၉လမ်ားနှင် ၉၀ လမ်ားက ာား၊ 
ခ မ်ားရအားသာစ မမ  ြို့ 

၀၂-၄၀၂၁၁၅၀ 

၆၆။  
ပပည်က  ားတ ခွန ်

မမ  ြို့နယ်ရ ုား 

(၄၇×၄၈) လမ်ားက ာား၊   ရန င်မင်ားသာား 
က  ားလမ်ား၊ စ ်မ ဇုန ် (၂) ပပည်က  ားတ ခနွ် 
မမ  ြို့နယ်၊ 

၀၂-၅၁၅၂၁၉၅ 

၆၇။  မ တထ လာမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရအာင်သခုလမ်ား၊ 
ရအာငရ်ဇယ ာ ပ်  ွ်၊ မ တထ လာမမ  ြို့ 

၀၆၄-၂၃၀၄၈ 

၆၈။  ပမင်ားခခ မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၁၉)၊ စွန်ားလွန်ား ပ် ွ ်၊  
ပမင်ားခခ မမ  ြို့ 

၀၆၆-၂၀၃၀၄၈၈ 

၆၉။   မည်ားသင်ား မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
သ လဝ(၃) ပ်  ွ်၊ 
စာ င်ားရ ုားရတာင်ဘ အ်န ား၊  မည်ားသင်ား 

၀၆၄-၄၀၅၃၀ 

၇၀။  အမ ပူ မမ  ြို့နယ်ရ ုား မှန်တမ်ား၊   ွ သ်စ် ပ်၊ အမ ပူ မမ  ြို့ 
၀၂-၄၀၇၀၆၅၄ 



e:\website presentation\website presentation 11.3.22\ministry for website(dol)\contact address\office address.docx 

စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

၇၁။  ရ  ာ ် ည် မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရအာ ်ခ   င်ား ပ်၊ စုရပါင်ားရ ုားက  ားဝင်ား၊ 
ရ  ာ ် ည်မမ  ြို့ 

၀၆၆-၂၀၅၀၃၄၀ 

၇၂။  ပပင်ဦားလွငမ်မ  ြို့နယရ် ုား 
 ပ် ွ ်က  ား (၆) ရ ုားရပါင်ားစ သုစ်၊ 
မာလာလမ်ား၊ ပပငဦ်ားလွင်မမ  ြို့ 

၀၈၅-၂၀၂၁၄၉၆ 

၇၃။  ခ မ်ားပမသာစည်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၉၀၃)၇၈လမ်ား၊ သ တာရအား 
 ပ် ွ ်၊ ဘ ရု  ာရ်  ာင်ားတ ု  ်
အရ ြှို့ရပါ ်၊ ခ မ်ားပမသာစည်မမ  ြို့ 

၀၂-၄၀၂၁၁၂၄ 

၇၄။  ရညာငဦ်ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
 ုန်ားတန်ားက  ားရ  ား  ာအုပ်စု၊ 
ရညာငဦ်ားမမ  ြို့ 

- 

၇၅။ 
 န ်ုန်တ ငု်ား 

ရေသက  ား 
 န ်ုန်တ ငု်ားရေသက  ားရ ုား 

အမတှ(်၈/၁)နဂါားရ ုဘု ာားလမ်ား၊ ၅- ပ် 
 ွ ၊် မ မ်ား ုန်ားမမ  ြို့နယ်၊  န ်ုန်မမ  ြို့ 

၀၁-၆၆၇၆၄၄ 

၇၆။  အမတှ(်၁)နယရ်ပမရ ုား 
မင်ားက  ားလမ်ား၊ အင်ားစ န်စရုပါင်ားရ ုားဝင်ား 
အတငွ်ား အင်ားစ န်မမ  ြို့နယ်၊  န ်ုန်မမ  ြို့ 

၀၁-၆၄၀၂၅၀ 

၇၇။  အမတှ(်၂/၃)နယ်ရပမရ ုား 
အမတှ(်၈/၁) နဂါားရ ုဘု ာားလမ်ား၊ မ မ်ား 
 ုန်ားမမ  ြို့နယ်၊  န် နု်မမ  ြို့ 

၀၁-၆၆၀၅၉၅ 

၇၈။  အမတှ(်၃)နယရ်ပမရ ုား 
တ ု (်၁၂)၊ အခန်ား ၈၊ ၁၅၊၁၆ ပပည်  ပ် 
မွန်အ မ်ယာ(၆)  ပ် ွ ၊်  မာ  တ်မမ  ြို့ 

၀၁-၅၃၅၂၇၀ 

၇၉။  အမတှ(်၄)နယရ်ပမရ ုား 
စုရပါင်ားရ ုားဝင်ား၊ အမတှ် (၂) ပ် ွ ်၊ 
 န ်င်ားမမ  ြို့နယ၊် 

၀၁-၅၅၄၃၅၈ 

၈၀။  အမတှ(်၅)နယ်ရပမရ ုား 
တ ု (်၂)၊  အခန်ား(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ 
သ   မဂသလာအ မ် ာ၊ အလ ုမမ  ြို့နယ်၊ 
 န ်ုန်မမ  ြို့ 

၀၁-၂၂၁၅၈၁ 

၈၁။  
အမတှ(်၆/၁၁/၁၂) 

နယရ်ပမရ ုား 
၅/ရအ၊ ရညာင်ပငရ်လားရစ ား၊ Cရ ာင်၊ 
(၅)လွှာ၊ လမ်ားမရတာ် မမ  ြို့နယ ်

၀၁-၂၂၆၀၆၁ 

၈၂။  အမတှ(်၇)နယရ်ပမရ ုား 
အမတှ(်၃၁၅)၊ အထ ်၊ ပန်ား  ုားတန်ား 
လမ်ား၊ ရ  ာ ်တ တာားမမ  ြို့ 

၀၁-၃၇၇၅၅၈ 

၈၃။  အမတှ(်၈/၉)နယရ်ပမရ ုား 
(၄/၆)  နရ်တာ်က  ားတာဝါ၊ ရပမည ထပ်၊ 
     က  လမ်ား၊ တာရမွမမ  ြို့နယ ်

၀၁-၅၅၄၉၆၈ 

၈၄။  အမတှ(်၁၀)နယရ်ပမရ ုား 
အမတှ(်၇)၊ ရ ားလမ်ားမက  ား၊ (၇)  ပ် 
 ွ ၊် သာရ တမမ  ြို့နယ၊်  န် ုန်မမ  ြို့ 

၀၁-၅၅၆၇၉၈ 

၈၅။  
ေဂ ုမမ  ြို့သစ်(ရတာင်ပ ငု်ား) 

မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
၁၅၁၇၊ ရလှာ် ာားလမ်ား၊(၂၄) ပ် ွ ်၊ 
ေဂ ုမမ  ြို့သစ်ရတာင်ပ ငု်ားမမ  ြို့နယ၊်  န ်ုန်မမ  ြို့ 

၀၁-၅၉၁၄၂၇ 

၈၆။  ရ ွှေပပည်သာမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ် (၄) စစရ်တာင်ားလမ်ား၆  ပ် ွ ်၊ 
ရ ွှေပပည်သာမမ  ြို့ 

၀၁-၆၁၀၇၃၉ 

၈၇။  လ  င်သာယာမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရပမတ ုင်ား(၁၄)၊ ရသာင်ားက  ားရပမာ ်၊ 
ရပမ ွ အ်မတှ(်၄၇)၊(၈) ပ် ွ ၊်လ  င်
သာယာမမ  ြို့ 

၀၁-၆၄၅၀၂၆ 
၀၁-၆၈၅၁၃၀ 
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စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

၈၈။  လ  င်သာယာရ ုားသစ ်

တ ု အ်မတှ(်၁၀) အခန်ား(၀၀၁) ဗန်ားရမာ ်

အတငွ်ားဝန်လမ်ား၊ အမတှ် (၄)နယရ်ပမ၊ 

လ  င်သာယာစ ်မ ဇုန ်

 

- 

၈၉။  
ေဂ ုမမ  ြို့သစ်(အရ ြှို့ပ ုင်ား) 

မမ  ြို့နယ်ရ ုား 

အမတှ(်၁၂၄၅) မင်ား ဲရ  ာ်စွာလမ်ားနှင  ်

ဖ ုား ာဇာလမ်ားရထာင ်၊ ၄၃ ပ် ွ ၊် ေဂ  ု

မမ  ြို့သစ်ရပမာ ်ပ ငု်ား 

၀၁-၅၈၄၀၂၄ 

၉၀။  ရမှာ်ဘ မမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ်၂၂၅၊ တပ်က  ား ုန်ားရ  ား  ာ၊ 
အမတှ(်၄) လမ်ားမက  ားအန ားရမှာ်ဘ မမ  ြို့ 

၀၁-၆၂၀၀၄၀ 

၉၁။  သန်လ င်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၂၁)၊  ရအာငမ်ဂသလာလမ်ား၊ 
ရအာင်မဂသလာ ပ် ွ ် 
၊သနလ် င်မမ  ြို့နယ၊် 

၀၅၆-၂၁၀၄၀ 

၉၂။  မဂသလာေ ုမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
အမတှ(်၂၄/၂၅)၊ အမတှ်(၃)လမ်ားမက  ား၊ 
သင်္သန်ား ျွန်ားက  ားရ  ား  ာ၊ 
မဂသလာေ ုမမ  ြို့နယ ်

၀၁-၆၃၉၅၀၉ 

၉၃။  ေလမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရပမတ ုင်ား(၅)၊ ရပမ ွ အ်မတှ်(၁၃၀၀/F) 
ရညာင် ုန်ား ပ် ွ ၊် 
ရ ွှေလ လမ်ားမက  ားရဘား 

၀၁-၂၆၉၆၄၇ 

၉၄။ 
ဧ ာဝတ တ ုင်ား 

ရေသက  ား 

ဧ ာဝတ တ ုင်ားရေသက  ား

ရ ုား 
အမတှ် (၂)  မ်ားန ားလမ်ား၊ ရ  ာ င်ူ ပ်၊ 
ပုသ မ်မမ  ြို့ 

၀၄၂-၂၅၆၅၂ 

၉၅။  ပုသ မ်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ် (၂)  မ်ားန ားလမ်ား၊ရ  ာ င်ူ ပ်၊ 
ပုသ မ်မမ  ြို့ 

၀၄၂-၂၁၀၇၁ 

၉၆။  ရပမာင်ားပမမမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၂၇၅ခ)၊ ရ ုားရပါင်ားစ လုမ်ား၊ ဘု ာား 
ရခ ာင်ား ပ် ွ ်၊ 

၀၄၂-၇၀၃၁၆ 

၉၇။  မအူပင်မမ  ြို့နယရ် ုား 
အမတှ(်၁၁/၁၀)မမ  ြို့ရ ာှင်လမ်ား၊တလုပ်လ
ပ်အရန  ် ရ  ား  ာ၊ မအူပင်မမ  ြို့ 

၀၄၅-၃၀၆၈၈ 

၉၈။  ဖ ာပ ုမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ခရ ုင် ဲဝန်ားရ ြှို့၊ ေတု ယလမ်ား၊ (၁၂) 
 ပ် ွ ်၊ ဖ ာပ ုမမ  ြို့ 

၀၄၅-၄၁၄၅၉ 

၉၉။  ဟသသာတမမ  ြို့နယရ် ုား 
ရပမ ွ အ်မတှ(်၂၆၉)၊ ရညာင်ပင် ပ်၊ 
အလယ်လမ်ား၊ ဟသသာတမမ  ြို့ 

၀၄၄-၂၁၀၅၂ 

၁၀၀။  က  ခင်ားမမ  ြို့နယရ် ုား 
က   ခ ုငရ် ားလမ်ားနှင်  ဘု ာားက  ားလမ်ား 
ရထာင် ၊   ာသစ် ပ် ွ ၊် က  ခင်ားမမ  ြို့ 

၀၄၄-၄၀၀၁၈ 

၁၀၁။  လပွတတာမမ  ြို့နယ်ရ ုား 
ရပမ ွ အ်မတှ် (၈၅) ၃မ ုင်မမ  ြို့သစ၊် 
လပွတတာခရ ုင ်

၀၄၂-၂၀၈၃၀၉၂ 

၁၀၂။ 
ပပည်ရထာင်စု 

နယရ်ပမ 
ပပည်ရထာင်စုနယရ်ပမရ ုား 

အမတှ(်၀၀၉)၊  ေ ခ ဏသ    ပ် ွ ်၊  
ေ ခ ဏသ   မမ  ြို့နယ ်

၀၆၇-၈၁၀၆၃၀၀ 

၁၀၃။  ေ ခ ဏခရ ငု်ရ ုား 
အမတှ(်၀၁၅)၊ ေ ခ ဏသ    ပ် ွ ်၊ 
ေ ခ ဏသ   မမ  ြို့နယ ်

၀၆၇-၃၄၃၄၀၃၉ 

၁၀၄။  ဥတတ ခရ ငု်ရ ုား ၁၁၉၂၊ ခ ယ်  လမ်ား၊ ရပါင်ားရလာင်ား ၀၆၇-၈၀၂၂၁၂၅ 
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စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
ရ ာုးအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

တ ုားခ ဲြို့(၂)  ွ သ်စ်၊ ပ ဉ်ားမန ားမမ  ြို့ 

၁၀၅။  ခ ုင်ပပညန်ယ ်
ရ  ာ ်ပဖြူအထူားစ ားပွာား

ရ ားဇုန်ရ ုား 

ဗ ုလ်ငရမာ ်လမ်ား၊  အစ ာုး  ပ် ွ ်၊ 
ရ  ာ ်ပဖြူမမ  ြို့ 
 
 

- 

၁၀၆။ 
 န ်ုန်တ ငု်ား 

ရေသက  ား 

သ လဝါအထူားစ ားပွာားရ ားဇု

န်ရ ုား 
အမတှ(်၆၄၅/၁)မမ  င်သာယာရ  ား  ာ၊ 
ဂ ပန် ွန်  စ်လမ်ား၊ ရ  ာ ်တန်ားမမ  ြို့ 

- 

၁၀၇။ 
တနသသာ  တ ငု်ား 

ရေသက  ား 

ထာားဝယ ်

အထူားစ ားပွာားရ ားဇုနရ် ုား 

ရ ပဖြူမမ  ြို့နယ၊်နဘူားလယ် 
ရ  ား  ာ၊ထာားဝယ်ခရ ငု် 
(စုရပါင်ားရ ုားတငွ်ပူားတွဲဖွင် ထာားပါသည်။) 

၀၅၉-၂၃၄၈၃ 
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အလပုသ်မာားညွှနက် ာားရ ားဦားစ ားဌာန ဖငွ လ်စှမ်ပ ားသည  ်သငတ်နာ်းရ  ာငာ်းမ ာား၏ လ ပစ်ာနငှ  ်ဖနုာ်းန ပါတမ် ာားစာ ငာ်း 

စဉ ်
တ ငုာ်းရေသက  ား/ 

ပပညန်ယ ်
သငတ်နာ်းရ  ာငာ်းအမည ် လ ပစ်ာ ဖနုာ်းအမတှ ်

၁။  န် ုန်တ ုင်ားရေသက  ား 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား 
ရ  ာင်ား( န် င်ား) 

အမှတ်(၂၉၈)၊ ပမနနဒ လမ်ား၊ 
၁၃  ပ် ွ ်၊  န် င်ားမမ  ြို့ 
နယ် 

၀၁-၅၆၄၇၇၃ 

၂။ ။ 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား 
ရ  ာင်ား(ရပမာ ်ေဂ ု) 

(၄၃) ပ် ွ ်၊ မင်ား ဲရ  ာ် 
စွာလမ်ားနှင ် ဗ လု်မင်ားရ ာင် 
လမ်ားရထာင ်၊ ပင်လ ုခန်ားမ၊ 
ေဂ ု မမ  ြို့သစ်ရပမာ ်ပ ုင်ား 

- 

၃။ ဧ ာဝတ တ င်ုားရေသက  ား 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ားရ  ာင်ား(ပုသ မ)် 

အမှတ်(၁၃)၊  င်မလင်ား 
 ျွန်ား၊ အ ွ ်အမှတ်(၅၂) 
(၂-၂၂၁ မှ ၂၅၂အထ ) 

၀၄၂-၂၃၈၄၇ 

၄။ မွနပ်ပည်နယ် 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား ရ  ာင်ား(စ ်စဲ) 

စ ်စဲ မ်ားရပခ၊ စ ်စဲစ ပပ 
ရ  ား  ာ၊ သ ပဖြူဇ ပ်မမ  ြို့နယ် 

- 

၅။ မနတရလားတ င်ုားရေသက  ား 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား 
ရ  ာင်ား(မနတရလား) 

စ ်မ ဇုန် (၂)  ရန င်မင်ား 
က  ားလမ်ား၊ ပပညက်  ားတ ခွန် 
မမ  ြို့နယ်၊ မနတရလားမမ  ြို့ 

၀၂-၅၁၅၂၃၇၂ 

၆။   င်ပပညန်ယ် 
 ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား ရ  ာင်ား(ဘာားအ ) 

အမှတ်(ဌ၊၂၅၊၂၆၊၂၇) 
လှာ  ပမင်ရ  ား  ာအုပစ်ု၊ 
ဘာားအ မမ  ြို့ 

- 

၇။ ပဲခူားတ င်ုားရေသက  ား  ျွမ်ား  င်မ ရလ   င ်ရ ား 
သင်တန်ား ရ  ာင်ား(ပဲခူား) 

ဦားပ င်ုအမှတ် (၃၇/၂) ၆၅၃ 
ခ၊ အဝ ုင်ား  ာမ ွင်ား၊ အဝ ုင်ား 
ရ  ား  ာအုပစ်ု၊ ပဲခူားမမ  ြို့ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


