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ရန်ကုန်တုင််းဒေသကက်း (၄၃၄)ဖွဲ့
၁။

ဝိသာခါဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
အမှတ်(၄၆)၊ ပြည်လမ်ေး(၁၁)ရြ်ကွက်၊ (၆)မိိုင်ခွွဲ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။ ဖ ါက်တာ - ဝင်ေးမင်ေးသစ် ( ိုန်ေး- ၀၉- ၅၀၀၅၅၂၅ )

၂။

အိတ်ခ ်အိိုင်ဗွဖ ာင်ေးဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၃) ရြ်ကွက်၊ အဖန ်ရထာလမ်ေး၊ ဖက ာက်ကိုန်ေး(၁၄)ရြ်ကွက်၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ါက်တာစိိုင်ေးဖပြမ ိ ေးဖက ာ် ( ိုန်ေး- ၀၉- ၄၄၉၀၀၂၈၉၉ )

၃။

ြွဲတင်သံပမန်မာဖ ာင်ေးဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၅၃၈)၊ ဖ ာတိကလမ်ေး၊ ၁၆/၁ ရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး ဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်စိုပမတ်ပမတ်ဘိုန်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၇၉၉၆၆၁၂၇၂ )

၄။

ပမန်မာနိိုင်ငံန ေးမကကာေးသူမ ာေး ွံြို့မ ိ ိိုေးတိိုေးတက်ဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၉၅/င)၊ ၃လာ၊ အခန်ေးဘ(၃)၊ သာယာဖအေးလမ်ေး၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖက ာ်ဖက ာ် ( ိုန်ေး-၀၉- ၉၇၆၈၈၂၉၉၈)

၅။

ကရင်အမ ိ ေးသာေးမ ာေးသဟာယအသင်ေး
အမှတ်(၇/စ)၊ ဘူတာရံိုလမ်ေး၊ နံံ့သာကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၇၉၉၇၃၄၉၁၉ )

၆။

ဖက ာက်မ က်လူမှိုဖရေးအ ွွဲြို့အစည်ေး
တိိုက်(၁၂)၊အခန်ေး(ဘ-၂၊ စ-၂)၊ အင်ေးစိန်လမ်ေးမ၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဖန ်ထက်ထက်ဖအာင် ( ိုန်ေး-၀၉၂၅၀၇၉၁၅၇၆ )

၇။

ပြည်တွင်ေးလူငယ်မ ာေးမိတ်ဿဟာယအသင်ေး
အမှတ်(၆-င်္)၊ တိိုက်(က)၊ နံသာနလမ်ေး၊ နံသာကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဂမ်မွန်ေး ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၂၅၅၈၁၈၅၇၄ )

၈။

သူရွဲဖကာင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
ိိုင်ေးမွန်ေးစင်တာ(E)၊ ြထမထြ်၊ ပြည်လမ်ေး၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ဖကသွယ်နှင်ေး ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၄၄၈၀၀၁၆၀၉ )

၉။

မငိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးဖမတတာအ ွွဲြို့
အမှတ်(၃-ဖအ)၊ တိိုက်-၁၄၃၊ ၄၅ လမ်ေး၊ အထက်ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးပမင့််ဖ

ွ ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၅၁၆၃၂၂၃ )
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၁၀။

ဂရိုဏာပြ မှိုလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၉၈၈)၊သာယာကိုန်ေးဖကေးရွာ၊လှည်ေးကူေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဦေးဖ ေးဗက်ကိုန်ေး ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၄၃၀၅၅၁၇၂ )

၁၁။

ဖကာ်လာေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၇၆၂)၊ ပဗဟမာစိိုရ်လမ်ေး၊ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊ ဖတာင်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖစာသယ်ဝါေး ( ိုန်ေး-၀၉ - ၇၃၁၂၇၈၉၂၁ )

၁၂။

ပ ြူစင်ဖသာနှလံိုေးသာေးြရဟိတအသင်ေး
အမှတ် ဂ/၄၅၃၊ နလာ(၄)လမ်ေး၊ ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးသိုြ်ေး ာနည်မ ိ ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၄၂၅၀၀၈၂၄၄ )

၁၃။

လူသာေးခ င်ေးစာန ဖထာက်ထာေးမှိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၂၁၇)၊ ြထမြတ်၊ ဗိိုလ်ဖအာင်ဖက ာ်လမ်ေး၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်လှလှသိန်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၂၅၀၅၀၃၈၉၀)

၁၄။

ဖ ေးဘက်

ိိုင်ရာ ဓာတ်ခွွဲစစ်ဖ

ေးသူြညာရှင်မ ာေး လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး

အမှတ(် ၁၃၁)၊ ြထမထြ်(ဘယ်)၊ (၁၆)လမ်ေး(အလယ်)၊ လမ်ေးမဖတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖ ာ်မင်ေး ( ိုန်ေး- ၀၉- ၅၄၀၅၀၁၁ )
၁၅။

သာကနွယ် ွာေးဓမမလူငယ်ကွန်ယက်အ ွွဲြို့
ြိနနွဲကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ သရိလမ်ေး၊ အမှတ်(၆၆၉)၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဟိဏ်ေးမင်ေးဖအာင် ( ိုန်ေး- ၀၉- ၄၅၀၀၆၀၅၈၈ )

၁၆။

မွန်ပမတ်ကရိုဏာရှင်မ ာေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်၊ သရိမဂဃလာလမ်ေး၊အမှတ်(၅၂/ခ)၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ိုန်ေး-၀၉ - ၈၅၉၅၁၁၆ )

၁၇။

ဖြါင်ေးစည်ေးဖဝ

ာပြည်ပမန်မာလူမှိုအ ွွဲြို့

အခန်ေး(၁၁၅)၊အဖ

ာင်(၁)၊ရန်ကိုန်ဟိိုတယ်၊ ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေး(၈)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေး မမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးမ ိ ေးမင်ေးရှိန် ( ိုန်ေး-၀၉ - ၄၂၀၂၆၆၉၀၃ )
၁၈။

ဖစတန ့်လိုြ်ငန်ေးလူမှိုဖရေးအသင်ေး
တိိုက်(ဖအ-၁)၊ထေးလိှိုင်ရှင်အိမ်ရာ၊က န်စစ်သာေးလမ်ေး၊(၈)ရြ်ကွက်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ခင်ဖအေးဖအေး ( ိုန်ေး-၀၉ - ၈၆၂၄၆၂၅ )

၁၉။

ဖမတတာဖရာင်ပခည် လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်(၁၉၁/၂၂၁)၊ လက်ယက်စမ်ေးဖက ေးရွာ၊ သန်လ င်-ဖက ာက်တန်ေးလမ်ေး၊

၂၀။

ကရင်အမ ိ ေးသမေးမ ာေး ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးအသင်ေး
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အမှတ်(၂၇)၊ ကရိုဏာရှင်လမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး ဖ သကကေး၊ ( ိုန်ေး-၀၉ - ၈၅၇၅၁၇၅ )
၂၁။

ထွန်ေးဖမတတာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၂၀)၊ြထမထြ်၊ တရိုတ်ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ သံတံတာေးရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ထွန်ေးခန်ခ
ံ့ န်ံ့လွင် ( ိုန်ေး-၀၉ - ၅၁၇၃၇၀၃ )

၂၂။

အိိုဖအစစ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
အမှတ်(၆၀၁)၊ ဖရွှေနှင်ေး

ကန်လမ်ေး၊ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖအာင်မင်ေးခန်ံ့ ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၅၅၃၄၃၃၄ )
၂၃။

ပမန်မာနိိုင်ငံအထူေးြညာဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၉)၊ ဖပမညထြ်၊ ဦေး လမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးအယ်လ်ဖ ာ် ိမ်ေး ၊ ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၉၇၄၉၅၂၇၅၇ )

၂၄။

ပမန်မာနိိုင်ငံလံိုေး

ိိုင်ရာတမလ်ဟိနဒြူဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး

အမှတ်(၁၁၁/၁၁၃)၊ (၅၄)လမ်ေး၊ (၄)ရြ်ကွက်၊ ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးသိန်ေးလွင် ( ိုန်ေး-၀၁-၂၉၆၃၂၃ ၊ ၂၉၈၉၆၂ )
၂၅။

ပမန်မာနိိုင်ငံကိိုယ်အဂဃါမသန်စွမ်ေးသူမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၅၁)၊ ဖညာင်တိုန်ေးလမ်ေး၊ စမ်ေးဖခာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖအေးကိိုကိို ၊( ိုန်ေး-၀၁-၅၁၈၄၁၀ )

၂၆။

ရတန သံိုေးြါေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး( TRI Foundation )
အမှတ်(၁၈)၊ ငိုဝါလမ်ေး၊ စမံကိန်ေးအြိိုင်ေး(၃)၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ (၅)ရြ်ကွက်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖက ာ်သဟ ( ိုန်ေး-၀၁-၅၁၂၇၀၀ ၊ ၅၁၂၈၉၉)

၂၇။

ကရိုဏာလူမှိုစည်ေးလံိုေးညညွတ်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ်၊(၂၉၂-က)၊ ပြည်လမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဝင်ေးထွန်ေးကကည် ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၀၆၅၆၃၁ )

၂၈။

ဖမတတာဂရိုဏာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
အမှတ်(၃၀)၊ ဖမင်္ဝတတိိုေးခ ွဲြို့(၇)လမ်ေး၊ ၁/၇ ရိြ်သာရြ်ကွက်၊ လှည်ေးကူေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးလံိုခွဲ ( ိုန်ေး- ၀၉ - ၂၅၀၂၅၈၇၇၄ )

၂၉။

ပမန်မာနိိုင်ငံဓာတ်ြံိုအသင်ေးဖထာက်အသင်ေး
တိိုက်(၉)၊အခန်ေး (၂၀၁)၊ ိုတိယထြ်(၃)လမ်ေး၊ ယို နဥယ ာဉ်မမိ ြို့ဖတာ်၊ (၉၄)ရြ်ကွက်၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ် ိြ်ကမ်ေးမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဖ ေါ်တာနိိုင်( ိုန်ေး-၀၉- ၄၂၀၀၇၆၅၉၇)

၃၀။

ကရင် ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးကွန်ယက်အသင်ေး
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အမှတ်(၃၉၆)၊ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေးလမ်ေး၊ လမ်ေးမဖတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးထွန်ေးဖအာင်ခ န
ိ ် ( ိုန်ေး-၀၁-၆၄၁၅၃၀)
၃၁။

ဘဝအလင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၂၂/ခ)၊ စံြယ်(၄)လမ်ေး၊ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးပမတ်ထွန်ေးဦေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၇၃၀၇၁၈၈၂ )

၃၂။

ြညာ ယဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၃၃၉)၊ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်
အခန်ေးအမှတ် ၁၄၀၂၊

န်ေးလမ်ေး၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊

ာကူရာတာဝါ၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးပြည့််ဝထွန်ေး ( ိုန်ေး-၀၁-၂၅၅၁၀၄ ၊ ၂၅၅၁၀၆ ၊ ၂၅၅၄၅၀)
၃၃။

ကရင်ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမိသာေးစိုလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊ ဝိ ဇာလမ်ေး၊ အမှတ်(၁၉/၁၉၂)၊ (၉)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးမာန်စိိုေးဟန် ( ိုန်ေး- ၀၉- ၆၈၁၈၇၈၀)

၃၄။

မိုတတမလူမှိုဖရေးနှင့်် ြညာဖရေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
တိိုက်အမှတ်(ဘ)၊ အခန်ေးအမှတ်(ဘ-၁)၊ ၁၄လမ်ေး

ံို၊ စက်မှို ံို(၃) ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးသိန်ေးဖ ာ် ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၁၄၉၂၇၈ )
၃၅။

ဖမခဖ

ာင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး

MIGA ရံိုေးခန်ေး၊ အမှတ်(၃၅-ဘ၊ ၁၅)၊ တကကသိိုလ်ရိြ်သာလမ်ေးအသစ်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဖ ါက်တာဖမာင်ဖမာင်စိိုေး( ိုန်ေး-၀၉၄၃၀၉၁၅၀၇၊၀၉၅၁၀၄၆၇၅)
၃၆။

ဖကတကွဲလ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(ဖအ-၄/ဖအ-၅)၊အဖန ်ရထာအိမ်ရာ၊ ပြည်လမ်ေး၊ (၂)ရြ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖဂ ာ်နသန်မ ိ ေးဖသာင်ေးဖက ာ် ( ိုန်ေး-၀၉- ၄၃၀၂၄၆၆၃)

၃၇။

ပမန်မာ့်စေးြွာေးစမံအမှိုဖ

ာင်မ ာေးအသင်ေး

အခန်ေးအမှတ်(၄၀၆)၊ ြန်ေးခခံတာဝါ၊ ဗာေးကရာလမ်ေးနှင့်် ဓမမဖစတလမ်ေးဖထာင့််၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးပမင့််ဖမာင်ထွန်ေး ( ိုန်ေး-၀၉၅၁၈၃၀၀၆ )
၃၈။

အွန်လိိုင်ေးမိသာေးစိုြရဟိတလူငယ်မ ာေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၈၃)၊(၈)လာ၊ ဖက ာက်ဖပမာင်ေးလမ်ေး၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးသူရနိိုင်ဝင်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၂၅၀၃၂၀၆၆၂ )

၃၉။

ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးလူမှိုအဖထာက်အကူပြ အသင်ေး
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အမှတ်(၁၀၄၈)၊ ခွာညိ လမ်ေး၊ (၁၉) ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ိုန်ေး-၀၉၄၃၀၈၈၈၇၅
၄၀။

ပ ြူစင်ဖစတန အသင်ေး
အမှတ်(၃၂/၆၉၄)၊ ဘိုရင့််ဖန င်လမ်ေး၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဖစာဖက ာ်ဖအာင် ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၀၉၃၀၆၄)

၄၁။

နိိုင်ငံတကာအဖရှြို့ဖတာင်အာရှလူငယ်မ ာေး သဖဘဃာခရေးစဥ်လူငယ် ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးအသင်ေး
အခန်ေး(၆၀၅)၊ တြင်ဖရွှေထေးအိမ်ရာ၊ လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးခင်ဖမာင်ရ ( ိုန်ေး-၀၉- ၂၅၀၂၂၂၀၃၃)

၄၂။

ဦေးနိုဖ ေါ်ပမရဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၄၂)၊ပြည်ဖထာင်စိုလမ်ေးသွယ်၊

ရာစံဖပမာက်၊ အဖန က်ရြ်ကွက်၊

ရာစံလမ်ေး၊

ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်သန်ေးနို ( ိုန်ေး-၀၉ - ၇၃၀၁၂၉၀၈)
၄၃။

ဝိတိိုရိယက န်ေးမာဖရေးဖထာက်ြံ့်ကူညဖစာင့််ဖရှာက်မှိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၆၈)၊ ဖတာ်ဝင်လမ်ေး(၉)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်တာဖအေးဖအေးစန်ေး ( ိုန်ေး-၀၁-၆၆၆၁၄၁)

၄၄။

ပမန်မာဖကွကာအသင်ေး
အမှတ်(၉၇)၊ ဓမမဖစတလမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးစန်ေးလွင် ( ိုန်ေး-၀၁- ၅၃၉၅၇၂)

၄၅။

သူရိယလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(ဖအ-၂)၊ အခန်ေး(၅၀၇)၊ ဗညာေး လလမ်ေး၊ ဘိိုေးလိန်ေးဖအာင်မဂဃလာရြ်ကွက်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးထွန်ေးလှဖအာင် ( ိုန်ေး-၀၉ - ၅၄၀၈၂၇၁ )

၄၆။

အခရာလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေး

ိိုင်ရာအကူအညဖြေးဖရေးအ ွွဲြို့

အမှတ်(၈)၊ (၇၂)လမ်ေးသွယ်၊ နဝဖ ေးဥယ ာဥ်အိမ်ရာ၊ လိှိုင်သာယာ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ထာေးထာေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၇၉၆၈၇၇၃၇၀)
၄၇။

ရခိိုင်အမ ိ ေးသာေးအသင်ေးခ ြ်
အမှတ်(၇၀၅)၊ ဖ ာတိကလမ်ေး၊ (၁၆/၄)ရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးစိိုေးဝင်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၀၄၆၁၆၇)

၄၈။

ြ ိုမမာဖစတန ဝန်ထမ်ေးလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၆/၁၁၆၇)၊ မင်ေးရွဲဖက ာ်စွာလမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်(အဖရှြို့ြိိုင်ေး)၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဝင်ေးသိန်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၀၆၈၉၁၂)

၄၉။

ဘဝမွန်ပမတ်(ခ)Better Life Organization လူမှိုဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
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အခန်ေးအမှတ်(၃)၊တိိုက်(၄-က)၊ ိုတိယအလာ၊ ြ ံလာေးတိိုက်(၁၀)ရြ်ကွက်၊ ဖခ ာ်တွင်ေးကိုန်ေး၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဟန် ာဖမာင် ( ိုန်ေး-၀၉-၄၂၀၁၇၈၃၂၁)
၅၀။

ဖနမင်ေးဖရာင်ပခည်အသင်ေး
အမှတ်(၄၅၀/၄၆၀)၊ အခန်ေး(စ)၊ ၄လာ၊ မဟာဗနဓ လလမ်ေး၊ ၃၁ လမ်ေးဖထာင့််၊
အမှတ်(၁၀)ရြ်ကွက်၊ြန်ေးဘွဲတန်ေး၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဖ ေါ်ဖအေးပမလိှိုင်( ိုန်ေး-၀၁-၃၈၄၁၇၀)

၅၁။

ဉာဏ်သစ်လင်ေးလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၁၉၆/၁၉၈)၊ ြထမထြ်၊ ၃၆ လမ်ေးအထက်၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးပမင့််ဖသာင်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၄၃၀၉၁၅၀၇)

၅၂။

ပမန်မာနိိုင်ငံစာရင်ေးအင်ေးြညာအသင်ေး
တိိုက် - ၂၊ အခန်ေး(၂၀)၊ ပမကန်သာအိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်တင်မမစိိုေး ( ိုန်ေး -၀၉- ၅၀၉၀၅၇၇)

၅၃။

ကကယ်စင်တိိုံ့ရွဲြို့ဖမ ာ်လင့််ခ က်(S4SK)အသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၅)၊ စတိုတထအလာ(၁၄၇)လမ်ေး၊ အရိိုေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ဖအေးဖအေးသင်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၇၉၈၁၄၆၈၉၅)

၅၄။

ဧ င်မသန်စွမ်ေးသက်ငယ်မ ာေး ပြ စိုရာရိြ်ခမံ အ ွွဲြို့
အမှတ်(၅၆)၊ဝါဦေး(၄)လမ်ေး၊ ဖ ာ့်ကန်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖစာမာဖဂကကေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၀၀၈၁၂၈)

၅၅။

ပြန်ကကာေးဖရေးနှင့်် ပြည်သူူ့
အမှတ်-၂၂/၂၄၊ ြန်ေး

က်

ံဖရေးဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး

ိိုေးတန်ေးလမ်ေး၊ တိိုက် -၃၊ အခန်ေး(၅၀၁)၊ ဖအာင်ခ မ်ေးသာအိမ်ရာ၊

အဖရှြို့ဖရွှေဂံိုတိိုင်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်တင်တင်ပမင့်် ( ိုန်ေး -၀၉- ၇၃၀၀၆၀၃၂)
၅၆။

ဖတာင် လြ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အခန်ေး(၂၆)၊ အခန်ေး(၂၁)၊ အင်ေးစိန်လမ်ေး၊ (၉)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သ ကကေး၊ ဦေးက ံ လှန်ဟူ ( ိုန်ေး- ၀၉- ၇၃၁၉၃၃၅၈)

၅၇။

ဖလေးဖတာင်နယ်အသင်ေး
အမှတ်(၂၉)၊ မာလာမမိ င်(၇)လမ်ေး၊ ြထမထြ်၊ အမှတ်(၁၆)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးသန်ေးဖ ( ိုန်ေး-၀၉- ၇၃၀၃၉၆ )

၅၈။

ပမန်မာနိိုင်ငံဂ ိ က်ကာြညာသင်ဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၃၃၉)၊

ာကူရာတာဝါ(၇)ထြ်၊ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေးလမ်ေး၊ အမှတ်(၁) ရြ်ကက
ွ ်၊

ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဦေးဖအာင် င်( ိုန်ေး-၀၉-၅၀၇၁၈၆)
၅၉။

ဖရွှေယမင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
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အမှတ်(၁၀၉)၊ ဖအ- ၁၊ ဓမမဖစတလမ်ေး၊ (၁၀)ရြ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ယမင်ေးသရိဖ ာ် ( ိုန်ေး-၀၉- ၅၁၅၁၅၈၅)
၆၀။

ပမန်မာဖရွြို့လ ာေးြညာဖရေးစမံကိန်ေး
အမှတ်(၇)၊ ဦေးဘဖက ာ်လမ်ေး၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ဖ ွ င်ထိိုက် ( ိုန်ေး-၀၉- ၇၃၁၅၇၇၇၅ )

၆၁။

ပမန်ပ ာဖက ေးလက်ဖ သလူူ့အရင်ေးအပမစ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးလိုြ်ငန်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်၊ ၂၉၂(ဖအ)၊ ပြည်လမ်ေး၊ Catholic Bishops Conference၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖက ာ့်မှြူေး ( ိုန်ေး- ၀၉- ၄၁၀၀၈၄၉)

၆၂။

င်နလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၃/က)၊ မစိိုေးရိမ်ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ (၉)မိိုင်၊ (၅)ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးနနဒ ဟိန်ေး ( ိုန်ေး- ၀၉- ၂၅၀၅၇၇၂၁၅)

၆၃။

ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြညာ့်ဖရာင်ပခည်အ ွွဲြို့
အခန်ေး(၁၀၅)၊ ိုတိယထြ်၊ တိိုက်အမှတ်(ဖအ-၁)၊ နှင်ေး

လမ်ေး၊

ယို နအဖဝေးဖပြေးအိမ်ရာ၊ (၆)ရြ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖ ာ်လင်ေးဖ ွေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၄၉၆၄၈၄၂၅)
၆၄။

ငငြိမ်းချမ်းရ ်းနှင့်ဖွံ့ငဖြိ ်းရ ်းလူမှုအဖွံ့အစည်း
အမှတ(၆၅)၊အခန်း(၁၀၃)၊သမာဓြိလမ်း၊ရမတတာညန့် ပကက၊တာရမငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦ်းလှိုင်ထန််းသန််း ( ဖုန်း-၀၉ - ၉၇၅၄၁၇၃၈၆)

၆၅။

အနြိှုင်းမ့်ရမတတာလူငယပ ဟြိတအသင်း
အမှတ(၆၁)၊ (၆)လမ်း၊စပပ ပကက၊သင်္ဃန်းကျွန်းငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းသူရထန််း ( ဖုန်း-၀၉ - ၂၅၀၂၈၅၄၄၃ )

၆၆။

ရမတတာပန်းခင်းပ ဟြိတလူငယမျာ်းအသင်း
အမှတ(၁၀၉)၊သ ြိမာလာလမ်း(၁၉) ပကက၊ေဂုငမြိ ွံ့သစရတာငပြိုင်း၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးသန်ေးဖ ာ်ဦေး( ဖုန်း -၀၉ - ၄၂၀၀၀၈၁၀၈)

၆၇။

သစဉလူမှုကူညရ ်းအသင်း
အမှတ(ရဂျ-၂၆)၊နှင်းဆ(၁)လမ်း၊ FMI City၊လြိှုငသာယာငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးဖအာင်ဝင်ေး ( ဖုန်း-၀၉ - ၇၉၇၉၂၉၉၁၉)

၆၈။

ရမတတာပျြိ ်းခင်းရဖာငရေ်း ှင်း
အမှတ(၉၃/၉၅)၊တတြိယထပ၊အရပေါ်ဘရလာကဗြိုလ လမ်း၊လသာငမြိ ွံ့နယ၊
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နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးရံိုေးမူ ( ဖုန်း-၀၉ - ၈၆၃၂၆၂၆ )
၆၉။

ဂရုဏာရကာင်းကငလူမှုရ ်းအသင်း
ဘု င့်ရနောငတာဝါ(၁)၊ရပမညထပ၊ဘု င့်ရနောငလမ်းမကက်း၊ကမာ တငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးဖစာသိန်ေးဖ ာ်ဦေး ( ဖုန်း-၀၉ - ၇၉၉၈၈၁၇၇၄)

၇၀။

သဂဃဟရဖာငရေ်း ှင်း
တြိုကအမှတ(၃၀)၊ရ ွှေပြိရတာက ြိပမနအြိမ ာ၊ဘု င့်ရနောငလမ်းမကက်း၊ရ ွှေပြိရတာက ပကက၊
ကမာ တငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးခ စ်ခိိုင်( ဖုန်း-၀၉ -၅၃၅၅၉၉၉)

၇၁။

စာတတရပမာကရ ်းနှင့်ရေသဖွံ့ငဖြိ ်းမှုကူညရ ်းအဖွံ့
အမှတ(၆၈)၊သုမဂဃလာ၃လမ်း၊သုမဂဃလာအြိမ ာ၊သင်္ဃန်းကျွန်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊
ဦေးမ ိ ေးသန်ံ့ ( ဖုန်း-၀၉ - ၇၉၉၆၇၀၉၁၄)

၇၂။

မဂဃလာပါ လူငယပ ဟြိတအသင်း
အမှတ(၆၃)၊ ေုတြိယအလာ၊ ဗြိုလဥတတမလမ်း ၊ ကကည့်ပမငတြိုငငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊
ဦ်းရေယျာထန်း ( ဖုန်း -၀၉ - ၇၉၉၆၇၀၉၁၄ )

၇၃။

ကမဘာငယရလ်း
အမှတ(င၂၀၅/၂၀၆)၊ ာလယလမ်း၊ေရပမာက ပကကရတာဝငရောတြိကကနေြို၊
သင်္ဃန်းကျွန်းငမြိ ွံ့ နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဖ ေါ်သရိဖနဝင်ေး ( ဖုန်း-၀၉ - ၅၁၁၇၇၀၅)

၇၄။

ပမနမာနြိုငငရ ှွံ့ရနအသင်း
အမှတ(၅၆၅/၅၆၇)၊အခန်း(၆၀၄)၊(၆)လာ၊ကုနသညလမ်း၊အမှတ(၂) ပကက၊
ရကျာကတတာ်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦေးအွဲလ်ဘတ်ဖ ာ်မင်ေး ( ဖုန်း-၀၉ - ၅၁၆၃၄၈၄)

၇၅။

ပမနမာနြိုငငဥပရေဘွံ့ သူမျာ်းအသင်း(Law GraduatesAssociation of Myanmar)
အမှတ(၁၈၉/၁၉၅)၊ပန်းဆြို်းတန်း၊ Officer Tower၊ (၁၀)လာ-ရအ၊ရကျာကတတာ်းငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦေးဖအာင်ဖ ေးဦေး (ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၀၉၀)

၇၆။

သအမတကက်းရေါကတာလှရမာင
အမှတ(၃၅၇/၃၅၉)၊(၆)လာ၊သြိမပဖြူလမ်း၊မဂဃလာရတာငညန့်ငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ရေါကတာလှရမာင ( ဖုန်း-၀၁-၃၈၂၆၅၇ )

၇၇။

ပမနမာတရုတနြိုငငတကာပူ်းရပါင်းရဆာင ကရ ်းနှင့်ဆကဆရ ်းဗဟြိုအသင်း
(Muanmar Chiness International Cooperation & Communication )
အခန်း(၄၃)၊အခန်း(၇)၊မြို်းရဆလမ်း၊ပမငသာ(၁၄) ပကက၊ရတာငဥကကလာပ
ငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦေးဖအေးမင်ေး( ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၅၈၈၈၊၀၉-၅၁၂၂၄၂၂ )

၇၈။

အရ ်းရပေါ်ကယဆယရ ်းနှင့်လူမှုအရထာကအကူပပ ဖွံ့ငဖြိ ်းရ ်းအသင်း
သမြိုင်းဘြို်းဘြို်းကက်းနတနန်းဝင်း၊အထကဗဟြိုလမ်း၊ (၂) ပကက၊
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မ မ်းကုန်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦ်းေ နြိုင ( ဖုန်း- ၀၉ - ၅၃၃၀၂၂၃ )
၇၉။

သုခပမနမာအဖွံ့
အမှတ(၂၇/၈)၊လြိှုငပမင့်မြို အြိမ ာ၊သုေြိတာလမ်း၊အမှတ(၁၀) ပကက၊
လြိှုငငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦေး

၈၀။

န်ေးလိိုက်(က်)ခိိုင်မိှို(ဖုန်း-၀၉-၃၁၀၅၆၂၆၇ )

ပညာအလင်းပင့်ပမနမာသုရတသနရဖာငရေ်း ှင်း
တြိုက(၃)၊အခန်း(ရအ-၃၀၅)၊သစစဥယျာဉအြိမ ာ၊ (၈) ပကက၊စကမှုေုန(၃)လမ်း၊
ရတာငဥကကလာပငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဖ ေါ်ပမတ်သွဲသနတ (ဖုန်း- ၀၁- ၈၅၆၂၄၃၉)

၈၁။

ရ ှွံ့သြို့်အတူတကတကလှမ်းပခင်းလူမှုရ ်းအသင်း
အမှတ(၆၆)၊ရပမညထပ၊လှည်းတန်း၊ တနောလမ်း၊ ကမာ တငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ( ဖုန်း-၀၉- ၄၂၀၃၀၄၅၉၇ )

၈၂။

ရအ်းချမ်းပမနမာအငစတကျြူွံ့
အမှတ(၄၃)(က)၊ (၃)လာ၊ (၉) ပကက၊အငစြိနလမ်း
လြိှုငငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ( ဖုန်း-၀၉ - ၇၉၈၂၉၈၂၅၂၈၃)

၈၃။

ပမနမာနြိုငငမနုဿရဗေအသင်း
အမှတ(၂၃)၊စလင်းအာ်းကစာ်းကင်း၊အထကကကည့်ပမငတြိုငလမ်း
ကကညပ့် မငတြိုငငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ( ဖုန်း-၀၉ - ၅၁၉၀၅၁၅ )

၈၄။

ပမနမာရေါင်းဆငေရုန်းအသင်း
တြိုက(၁-ဘ)၊အခန်း(၄၀၂)၊ပုဂအြိမ ာ၊အရနော ထာလမ်း
လမ်းမရတာငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ( ဖုန်း-၀၉ - ၄၂၀၇၂၅၀၇၉ )

၈၅။

ပမနမာအာရုဏသစပ ဟြိတလူမှုကူညရ ်းအသင်း
အမှတ(၁၀၀)၊ဘ-၆၊ (၉၁)လမ်း၊ကနရ ှွံ့ ပကက၊
မဂဃလာရတာငညန့်ငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ( ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၄၆၄၉)

၈၆။

ပမနမာအမျြိ ်းသမ်းမျာ်းလုပငန်းအခင့်အလမ်းဖွံ့ငဖြိ ်းတြို်းတကရ ်းအသင်း
တြိုက(ရအ)၊ အမှတ(၀၂)၊ (၁၀)လာ၊ ရ ွှေဂုတြိုငပလာောဝင်း၊ ရ ွှေဂုတြိုငလမ်းမကက်း
ငါ်းထပကက်းအရနောက ပကက၊ဗဟန်းငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဖ ေါ်ေါ်ဖကခိိုင်ဖအာင် (ဖုန်း-၀၁-၅၅၇၀၉၅၊၀၉-၄၂၀၂၂၁၅၄)

၈၇။

သဘာဝတ ာ်း ြိပသာ
သနလျငကျြိ ကရခါကဘု ာ်းနှငတ
့် ာဝတကကသုြိလကကာ်း၊ သနလျငငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဆ ာရတာ ဦ်းဥတတမသာ
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၈၈။

အြိနဂျယလူမှုပတဝန်းကျငကူညရ ်းအသင်း
အမှတ(၁)၊က-(၄)လမ်း၊ငမြိ ွံ့သစ(က+၁) ပကက ၊ အင်းစြိနငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ရေေါ်ရအ်းရအ်းကကည (ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၅၆၀ )

၈၉။

ပမနမာနြိုငငလူသာ်းချင်းစာနောမူအရပခခ၍မြိုင်းဆြိုင ာလှုပ ှာ်းမှုမျာ်းရ ှွံ့ရဆာငအဖွံ့
အမှတ(၂၆)၊ရအ-၉၊ရတ်းနုယဉလမ်း၊ (၇) ပကက ၊ မ မ်းကုန်းငမြိ ွံ့နယ
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းသန်းရော (ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၁၁၄၇ )

၉၀။

ထာဝ လူမှုဖွံ့ငဖြိ ်းရ ်းစမကြိန်းမျာ်း
( Forever Humanitarian & Development Project)
အမှတ(၁၄၁)၊ဆြိပကမ်းသာလမ်း၊ရကျာကတတာ်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း
ဖ ေါ်စိုစို (ဖုန်း-၀၉-၅၁၀၂၇၇၉ )

၉၁။

ရ ာငပခညသစ
အမှတ(၉)၊ပထမထပ၊ဦ်းစညန့်လမ်း၊စမ်းရချာင်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း
ဖ ေါ်ခင်လှ (ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၂၉၉၇၉၇၁)

၉၂။

ငငြိမ်းချမ်းမှုတညရဆာကရ ်းကန က
အမှတ(၅၃)၊ (၁၂၂)လမ်း၊ရ တင်းကုန်း ပကက ၊ မဂဃလာရတာငညန့်ငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊

၉၃။

ပမနမာတရုတချစကကညရ ်းအသင်း
အမှတ(၅၁)၊ချင်းတင်းလမ်း၊ဗဟန်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း
ဦေးစိန်ဝင်ေးဖအာင် ( ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၄၅၅၀)

၉၄။

အပဖြူရ ာငရမတတာလူငယပ ဟြိတအသင်း
အမှတ(၁၃၉)၊(၆)လာ၊လမ်း(၅၀)အထက၊အမှတ(၁၀) ပကက
ပုေနရတာငငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၀၇၉၈၄

၉၅။

ကရကာင်းပခင်း တနောပညာရ ်းရဖာငရေ်း ှင်း
အြိုလပစရဟာတယ၊အမျြိ ်းသာ်းရ ကူ်းကန၊ဦ်းဝြိော လမ်း ၊ ေဂုငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဗိိုလ်မှြူေးကကေး ဖအေးထွန်ေးဖရွှေ (ဖုန်း-၀၁-၂၄၃၁၃၀၊၀၁-၂၄၃၁၃၁)

၉၆။

ပမနမာနြိုငငလ်းု ဆြိုင ာတမ်းလအမျြိ ်းသာ်းမျာ်းအသင်းချ ပ
အမှတ(၂၁)၊ (၁၄၆)လမ်း၊ပထပ၊အန်းကုန်း ပကက ၊ တာရမငမြိ ွံ့နယ
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းသဟ (ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၇၂၃၃၈၅)

၉၇။

သုခရ ှွံ့ရဆာငရဖာငရေ်း ှင်း (Delight )
အမှတ(၃၅၀)ရအ၊ရ ွှေနှင်းဆလမ်းမကက်း(၈)မြိုငခ ၊ မ မ်းကုန်းငမြိ ွံ့နယ
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ (ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၀၀၇၇ )
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၉၈။

အာ ှကမဘာပ ဟြိတလူမှုရ ်းအသင်း
အမှတ(၆၁/၆၂)၊ဗဟြိုစညအြိမ ာ၊အမှတ(၇) ပကက ၊ လမ်းမရတာငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းစြိင
ု ်းပမင့်သြိန်း (ဖုန်း-၀၁-၂၂၅၂၇၁၊၂၂၅၉၈၂၊၂၂၅၁၈၄)

၉၉။

အနောဂတအလင်းရဖာငရေ်း ှင်း (Future Light Foundation)
အမှတ(၆)လာညာ၊ေမဗြူမဏ္ြိ လလမ်း၊ဗြိုလကညန့် ပကက ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦဂတငထန်း (ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၇၅၂၉၅)

၁၀၀။ ရန်းရထ်းလကအဖွံ့ ( Nwe Htwe Let Organization )
တြိုင(၂၇၆)၊ရအ(၃)၊ပပညသာယာလမ်း၊မာနရအာင ပကက ၊ တာရမငမြိ ွံ့နယ
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦ်းသြိန်းရဆ (ဖုန်း-၀၁-၅၄၁၁၄၂၊၀၉-၇၉၆၃၁၇၄၆၅ )
၁၀၁။ GLOCAL
အမှတ(၄၉၉)၊ပထပ၊ကုနသညလမ်း၊ရကျာကတတာ်းငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဖ ေါ်ဖခ ာအိဝင်ေးဖ ာ် (ဖုန်း-၀၉-၅၀၃၁၁၁၄ )
၁၀၂။ မအူပငငမြိ ွံ့နယအသင်း
အမှတ(၁၄/ခ)၊ပရေသာလမ်း၊ (၈) ပကက ၊ ကမာ တငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းသြိန်းရ ်း (ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၁၆၅၅ )
၁၀၃။ ေု- အုပရလာင်းအ ာ ှြိသငတန်း၊အမှတစဉ(၁၅)အသင်း
အမှတ(၃၂)၊ေဂုသ ြိလမ်း၊ရကျာကရပမာင်းကက်း ပကက၊တာရမငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းခန့် (ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၅၀၁၃ )
၁၀၄။ ရပါင်းစည်းလူမှုဖွံ့ငဖြိ ်းတြိ်းု တကရ ်းအသင်း
အမှတ(၂၈၃)၊ (၁၂) ပကက၊ေေဝါလမ်း၊ရ ွှေပပညသာငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်းသြိန်းဟနသူ (ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၈၉၈၉၄ )
၁၀၅။ အထူ်းစုစမ်းစစရဆ်းရ ်းဦ်းစ်း ာနဝနထမ်းရဟာင်းမျာ်းအသင်း
ဓမမာရု၊အာောနညလမ်း၊ကမဘာရအ်းဘု ာ်းလမ်းအန်း၊ရ တာ ှည ပကက
ဗဟန်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ဦ်းတငပမင့် (ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၇၅၄၅၅ )
၁၀၆။ ပရေသာမြို်းလူမှုရ ်းအဖွံ့
အမှတ(၆/ခ)(၈)လာ၊ပမဝတလမ်း၊ရပမနကုန်း၊အရနောကရပမာက ပကက
စမ်းရချာင်းငမြိ ွံ့နယ၊ နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ဦေးဖ ာ်ထက်ဖအာင်(ဖုန်း-၀၉၂၆၂၇၆၉၀၄၉)
၁၀၇။

နကုန-လြိုငောငငြိမ်းချမ်းရ ်းလမ်းရလ ာကအဖွံ့လူမှုရ ်းအသင်း
တြိုက(၈)၊အခန်း(၂)၊ရပမညထပ၊ဦ်းလူရမာငလမ်း ၊ ကကည့်ပမငတြိုငငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း ၊ ဦ်း နနြိုငထန်း (ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၆၈၉)
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ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၆၀၁၆၈၉
၁၀၈။ ဘာသာရပါင်းစုချစကကညညညတရ ်းအဖွံ့
ကမ်းနော်းလမ်း၊ COD လမ်း၊ (၅)ထပတြိုက ၊ ဗြိုလတစရထာငငမြိ ွံ့နယ၊
နကုနတြိုင်းရေသကက်း၊ ရေါကတာလှရမာင ( ဖုန်း-၀၁-၃၉၄၉၁၂ )
၁၀၉။

ရိှိုင်ေးဟိုြ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Shine Hope Foundation)
အမှတ်(၂၅)၊အခန်ေး(၂၀၈)၊ ိုတိယထြ်၊ဓမမဖစတလမ်ေး
ယို နစေးြွာေးဖရေးအဖ

ာက်အဦေး၊ဖပမနကိုန်ေး(ဖတာင်)၊စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၂၅၇၃၁
၁၁၀။ ဖကာင်ေးဖသာသိိုေးထိန်ေးပမန်မာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
Good Shepher Myanmar Foundation
အမှတ် (၁၁၂) ၊ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေးလမ်ေး၊ အမှတ်(၁၀)ရြ်ကွက်၊

ရန်ကိုန်ပြည်သူူ့ဖ ေးရံိုကကေးဖရှ၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၆၀၄၈၇၂၄၉
၁၁၁။ ဥြဖ ဖရေးရာကိုစာေးဖရေးအ ွွဲြို့(ပမန်မာ)
အမှတ်(၃၃)၊ ိုတိယထြ်၊ကျွန်ေးဖတာဖက ာင်ေးလမ်ေးစမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊
- ၀၉ - ၄၅၀၀၄၈၆၆၀
၁၁၂။

ဥ(ြ်)ြူေးခ င်ေးစာဖြနှင့််ယဥ်ဖက ေးမှိုဖကာ်မတဗဟိို-ရန်ကိုန်အသင်ေး
အမှတ်(၇၄/၂)၊ ကျွန်ေးဖတာလမ်ေး ၊ ကျွန်ေးလယ်ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ိုန်ေး-၀၉-၃၃၆၁၃၁၃၆၊

၁၁၃။ ထင်ေးရှြူေးဖတာင်လူမှိုဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၂၁)၊(၆)လာ၊၁၀၈လမ်ေး ၊ ဖတာင်ညန်ကံ့ ကေးရြ်ကွက်၊ မဂဃလာဖတာင်ညန်မံ့ မိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ိုန်ေး- ၀၉-၇၉၁၅၄၂၉၆၅
၁၁၄။

ရိန်ေးဘိိုေး ွံြို့မ ိ ေးမှိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၂၅)၊ ဖအ-၇လာ၊(၁၁၈)လမ်ေး၊ မဂဃလာဖတာင်ညန်ံ့မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၇၉၁၃၉၂၉၅၄ )

၁၁၅။ က ာေးမဖရေးရာတန်ေးတူညမ ဖရေးကွန်ရက်(Gender Equality Network)
အမှတ်(၄၈)၊အခန်ေး(၆-က)တကကသိိုလ်ရိြ်သာလမ်ေးသစ် ၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ိုန်ေး-၀၉-၄၂၁၁၄၄၃၉၄
၁၁၆။ သဂဃဟဂ ွဲန် ါအ ွွဲြို့အစည်ေး(Thingaha Gender Organization)
အမှတ်(၉-ဖအ)၊အဖန ်ရထာအိမ်ရာ၊အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် ၊ လှည်ေးတန်ေး
ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၇၃၁၉၀၈၈၂)
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၁၁၇။ က ာေးမဖရေးရာလူမှိုအ ွွဲြို့(အွဲန်ဂ အိိုဂ န် ါ)
အမှတ်(၉-ဘ)၊ဖပမနကိုန်ေးြလာ ာ ၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၄၉၃၂၄၅၄၄ )
၁၁၈။ ယူ ြအမိှိုက်ဖကာက်အသင်ေး
အမှတ်(၉၈)၊ဗဟိိုလမ်ေး(ဖအာက်)၊(၁၆)ရြ်ကွက်၊လိှိုင်မမိ ြို့နယ၊ ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၉၇၁၁၆၁၈၃၅ )
၁၁၉။ စေးယင်ေးခ င်ေးအသင်ေး
အမှတ်(၁၅၂)၊ဗိိုလ်ပမတ်ထွန်ေးလမ်ေး ၊ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊
ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၁-၂၉၇၈၅၄)
၁၂၀။ ဝါဏိ ဇဘွွဲြို့ရသူမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၃၇/၄၁)လမ်ေး၊(၅၀)ဖအာက်၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ိုန်ေး-၀၁-၆၆၄၅၆၂
၁၂၁။

ပမန်မာနိိုင်ငံဖရအာေးလ ြ်စစ်အသင်ေး
မှတ်(၁၁၀၈)၊(၁၁)ထြ်၊ယို နတာဝါ၊ဖရွှေဂံိုတိိုင်၊ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ိုန်ေး-၀၉-၂၀၃၁၉၄၆

၁၂၂။

အပ ြူဖရာင်မာတာဗို ဓဘာသာပမန်မာတိိုင်ေးရင်ေးသာေးခ ိ ြို့တွဲ့်သူမေး ွာေးမှိုကူညဖစာင့််ေါ်ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး
တိိုက်(၂၆၅)၊အခန်ေး(၇)၊အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်၊ရန်ဖအာင်လမ်ေး၊ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ( ိုန်ေး-၀၉-၄၃၀၆၆၂၆၀ )

၁၂၃။

ထာဝရ-လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးစမံကိန်ေးမ ာေး
အမှတ်(၁၄၁) ိြ်ကမ်ေးသာလမ်ေး၊ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး

၁၂၄။

ိုန်ေး-၀၉-၅၁၀၂၇၇၉

ပမန်မာနိိုင်ငံရှိအိြ်ခ ်အိိုင်ဗြိိုေးပ င့််အသက်ရှင်ဖနထိိုင်ဖသာအမ ိ ေးသမေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၅၈၄)၊ ိုတိယထြ်၊သံသိုမာလမ်ေးမကကေး၊(၂)ရြ်ကွက်
ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၇၉၉၆၂၃၄၁၇ )

၁၂၅။ ယံိုကကည်သူမ ာေးအသင်ေး
တိိုက်(၁၆၄)၊ပြည်ခ မ်ေးသာလမ်ေး၊၄၈ရြ်ကွက်၊ မ/ ဂံို၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး( ိုန်ေး-၀၉-၅၁၆၀၆၃၆ )
၁၂၆။ လူထိုအဖရေးဖြေါ်နှင့်် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးမိတ်ဖ ွမ ာေးအသင်ေး
အခန်ေး(၅)၊အမှတ်(၂၆)ဘ၊ဖယာမင်ေးကကေးလမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၇၉၉၉၇၆၇၄၆ )
၁၂၇။ ဖတာ်ဝင်ခဖရ
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အမှတ်(၃၁၉)၊(၃)လာ၊က ိ ကက

ံလမ်ေး(က+ဂ)၊ဖတာင်ဖမွကကေးရြ်ကွက် ၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်သူ ာဝင်ေး ( ိုန်ေး-၀၉-၇၇၃၅၁၃၇၇၅ )
၁၂၈။ ြ ိုမမာကကာအသင်ေး
အမှတ်(၁၄၃/၁၄၄)၊ဘဖ

ာင်၊မို ိတာအိမ်ယာ၊အထက်ဗဟိိုလမ်ေးမကကေး

အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်၊မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ဦေးခ စ်ကိိုကိို ( ိုန်ေး-၀၉-၄၃၀၈၈၉၈၇)
၁၂၉။ Equity (သမစိတ်တူ)အသင်ေး
အမှတ်(၂၇/၁၊ဖပမည)၊အဖန က်ထန်ေးတြင်လမ်ေး၊ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊(၃)ရြ်ကွက်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေးဖ ေါ်နိိုင်နိိုင်ရ ၊ ( ိုန်ေး-၀၉-၂၅၂၂၄၀၄ )
၁၃၀။ ပြည်ကကေးခင်အသင်ေး
အခန်ေးအမှတ်(၂၀၆)၊ရန်ကင်ေးြန်ေးခခံဥယာဥ်အိမ်ယာ၊ စည်ြင်သစ်(၁)လမ်ေး၊
ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ခင်ဝင်ေး ( ိုန်ေး-၀၉- ၀၈၅၅၁၅၁၀)
၁၃၁။ ြန်ေးတဖန ်မမိ ြို့နယ်အသင်ေး
အမှတ်(၁၇၅)၊၃လာ၊ဖအာက်ကကည့််ပမင်တိိုင်လမ်ေး၊ ဖစာရန်ြိိုင်အဖရှြို့ရြ်ကွက်၊
အလံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ဦေးသန်ေးစိိုေး ( ိုန်ေး-၀၉-၅၀၈၈၈၅၆ )
၁၃၂။

ကန်ဘ
ံ့ လူမမိ ြို့နယ်အသင်ေး
အမှတ်(၁၇)၊ပမစ်သစ်(၁)လမ်ေး၊ဖက ာက်ဖပမာင်ေး၊အဖရှြို့တာဖမွ ၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ -ို ဗိိုလ်မှြူေးကကေး ဖအာင်သိန်ေး ( ိုန်ေး-၀၁-၀၇၂၇၈၃ )

၁၃၃။ ပမန်မာ့်သစ်လိုြ်ငန်ေးဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
ပမန်မာသစ်လိုြ်ငန်ေးကွက်ကွဲဖရေးရံိုေး၊အမှတ်(၁၃၆၀) ၊ သရ လမ်ေး၊(၃၄)ရြ်ကွက်၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေး၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ဦေးဖအာင်ညန်ံ့ ( ိုန်ေး-၀၉-၅၀၀၂၆၇၉ )
၁၃၄။ ခ င်ေးမငိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးနှင့်် ပြန်လည်သင့််ပမတ်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၆၂/၂A)အင်ေးစိန်လမ်ေး၊အမှတ်(၉)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးရမ်ေးကိုလ်က ံ ေး ( ိုန်ေး-၀၉-၄၀၁၆၀၁၅၂၄)
၁၃၅။ ပမန်မာ့်လူငယ်ကကယ်ြွင့််မ ာေး လူမှိုဖရေးအ ွွဲြို့အစည်ေး
အမှတ်-၂၄ ၊ လိှိုင်ရတန မွန်အိမ်ရာ (၂) လမ်ေး ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးမ ိ ေးသက်ဦေး ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၆၄၈၈၉၀၁ )
၁၃၆။ ဖအေးမငိမ်ေးဖမတတာ လူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၂၂၈) ြထမထြ် ၊သိုဓမမာလမ်ေးမကကေး ၊ (၃၁)ရြ်ကွက် ၊ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ ကကေး ၊ ဦေးတင်ကိိုကိို ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၀၁၀၄၀၉)
၁၃၇။

မငိမ်ေးခ မ်ေးမ တ လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့
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အမှတ် - ၆၁/ခ ၊ ဖပမညထြ် ၊သိုတ(၂)လမ်ေး (အထက် ) ၊ အမှတ် (၄)ရြ်ကွက်
ဖတာင်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေးဖ ေါ်ဖရွှေရည်ဝင်ေး( ိုန်ေး၀၉ - ၉၇၉၀၃၇၀၈၇
၁၃၈။

ဖရွှေပမန်မာ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၈၈) ရွာမတန်ေး၊ ဝက်ကိိုက်ဖက ေးရွာ ၊ ကွမ်ေးခခံကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးက င်သိန်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၄၃၇၅၃၄၁ ၊ ၀၉ - ၅၁၆၉၈၀၇ )

၁၃၉။

လူထိုအဖထာက်အကူပြ ြရဟိတ နှင့်် လူမှိုကူညဖရေးအ ွွဲြို့
ဖပမာက်ြိိုင်ေးခရိိုင် ၊ လှည်ေးကူေး မမိ ြို့နယ် ၊ စခန်ေးကကေးဖက ေးရွာအိုြ်စို ၊ ဘိုရာေးသံိုေး ူ
မငိမ်ေးခ မ်ေးသာယာကွက်သစ် ၊ ခ မ်ေးဖအေးသာယာ ၊ ိုတိယလမ်ေးမကကေး ၊
အမှတ်(၁)ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးမ ိ ေးခိိုင် ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၄၈၀၈၈၆၉ )

၁၄၀။ စိမ်ေးလန်ေးရိြ်ခမံ (ဖရ င်ေး)အသင်ေး
အမှတ် (၉၀၉/က)၊ ငါေးမာန်ဖအာင်ဘိုရာေးလမ်ေး ၊ (၃၃)ရြ်ကွက် ၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးသက်ခိိုင် ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၁၀၆၃၀ )
၁၄၁။ ဖရွှေြစ်တိိုင်ေးဖထာင် ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်-၂၆၉၊ ရာ ဓိရာ ်အိမ်ယာဝင်ေး၊ ဖအာက်ြို ွန်ဖတာင်လမ်ေး ၊ ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးကိိုကိို ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၀၀၈၈၇ )
၁၄၂။

အကကင်န စွမ်ေးအာေး လူမှိုကူညဖရေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် - ၁၁၅ ၊ ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်ဘိုရာေးလမ်ေး ၊ (၅)ရက်ကွက် ၊ ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်တင်တင်ခ ိ ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၅၃၂၀၅၄၈ )

၁၄၃။ ပမန်မာသက်ကကေးအ ွွဲြို့ခ ြ် (Myanmar Older People Federation)
ယာယ - အမှတ် (၂၅ဖအ/၁) တကကသိိုလ်ရိြ်သာလမ်ေးသစ်လမ်ေး၊

ရာစံရြ်ကွက်

ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဖထွေး င် ( ိုန်ေး - မရှိြါ။ )
၁၄၄။ ဓမမ ူတဖဝယ ာဝစစ လူမှိုဖရေးအသင်ေး
ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊ဖပမာက်ြိိုင်ေးခရိိုင်၊ဖအာက်ဝါေးနက်ဖခ ာင်ေးဖက ေးရွာ၊ ဓမမ ူတဖ တဝန်ဖတာရ
ဖ ကိနဒ ရာမဖက ာင်ေးတိိုက်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေးဦေးသိန်ေးထွန်ေး၊( ိုန်ေး-၀၉-၇၉၈၆၁၉၉၅၅)
၁၄၅။ ဧ င်ပမန်မာ
အမှတ် (၁၀၇) ၊ ိုတိယထြ် ၊ ဟိိုင်ေးဖဝေးကွန်ြလြ်(စ်)ကွန် ိို ၊ ဘိုရင့််ဖန င်လမ်ေးမကကေး
ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ဦေးဖစာသိန်ေးဖ ာ်ဦေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၂၃၉၅၁၁၀)
၁၄၆။ IGE မ ဖဝဖသာ လက်မ ာေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး ( IGE Sharing Hands Foundation )
အမှတ် (၂၇-ခ) ၊ ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေး ၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဖ ာ်ဝင်ေးနိိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၀၇၃၂၇ )
၁၄၇။ ဖရွှေမမိ ြို့ဖတာ် ဂရိုဏာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
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ရန်ကင်ေးလမ်ေး၊ ဖငွစာရင်ေးစစ်ရံိုေးဖဟာင်ေး ၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးမ ိ ေးမင်ေးသန်ံ့ ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၄၀၀၁၃၀ )
၁၄၈။ ြန်ေးြ ိ ေးလက်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (ကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေး)
အမှတ် (၂၀) ၊ ဖ ာတိကလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေးဖပမာက်ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ဖကသ ( ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၀၁၇၃၇ ၊ ၀၉- ၄၅၀၀၅၃၈၉၀ )
၁၄၉။ ဖစာနဂါေးဖလေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၈) ၊ သရိမမိ င်လမ်ေး ၊ (၁၃)ရက်ကွက် လိှိုင်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖက ာ်ထွန်ေးလင်ေး( ိုန်ေး ၀၉- ၅၁၇၇၆၄၆ ၊ ၀၉-၄၂၀၂၆၀၃၈၅ )
၁၅၀။ သက်တန်ံ့ဖရာင် လူမှိုဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၁)၊ (၁)လမ်ေး ၊ သဝန်ေးဖတာကူေးတိိုံ့

ိြ် ၊ ပမကန်သာဖက ေးရွာ ၊တွံြို့ဖတေးမမိ ြို့နယ် ၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးပမင့််သိန်ေးတင် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၀၉၆၄၂ )
၁၅၁။ စတာေး ြ်ပမန်မာအသင်ေး (Stardust Myanmar)
အမှတ် (၅/ဘ - ၆၄) ၊ နဝဖ ေးဥယာဉ်အိမ်ရာ ၊ (၆)ရက်ကွက် ၊ လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်မန်နှွဲမ်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၆၂၀၁၇၇၅၁ )
၁၅၂။ မ ိ ေး က်သစ်တိိုံ့အတွက် ဖမ ာ်လင့််ရာအသင်ေး
အမှတ် (၄၆) ၊ (၄)လာ ၊ ၈၉- လမ်ေး၊ ကန်ဖတာ်ဖလေးရြ်ကွက်၊ မဂဃလာဖတာင်ညန်ံ့မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဝင်ချွန်န ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၆၁၇၈၂၆၆၅ )
၁၅၃။ ဘာဖလ လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၄၆၇) ၊ ဓမမရံို(၁)လမ်ေး၊ (၁၁)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးမ ိ ေးသဟဖက ာ် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၃၀၉၁၀၈၁ )
၁၅၄။ ပမန်မာ့်အတွက် မဟာဗ ြူဟာ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Strategy for Myanmar Foundation)
အမှတ် (၈) ၊ ြန်ေးခခံတာဝါ၊ ဖပမညထြ်၊ ဓမမဖစတလမ်ေး နှင့်် ဗာေးဂရာလမ်ေးဖထာင့််
ဖပမနကိုန်ေးဖတာင်ရြ်ကွက် ၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဖအာင်ခ စ်ခင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၃၉၁၃၅
၁၅၅။ ကူညရိိုင်ေးြင်ေး ပမန်မာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (The Society of Vincent de Paul Myanmar Foundation )
အမှတ် (၂၈၉) ၊ (၁၀)ရြ်ကွက် ၊ ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊
(ဖ ါက်တာဦေးဖက ာ်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၇၉၈၄၃၁၃၇၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၂၀၀၃၇၉၂ )
၁၅၆။ သာသည့််ဖပမ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အခန်ေး(၉၀၂)၊ ဘိုရင့််ဖန င်တာဝါ(၂/က)၊ ဘိုရင်ဖန င်လမ်ေးမကကေးနှင့််
လှည်ေးတမ်ေးလမ်ေးဖထာင့်် ၊ (၄)ရြ်ကွက် ၊ ၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ် ၊
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ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဖကာင်ေးညွန်ံ့ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၅၈၆၅၉ )
၁၅၇။ Open Society
အမှတ် (၂၉၃) ၊ ဖရွှေတိဂံိုဘိုရာေးလမ်ေး ၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးစစ်နိိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၁၂၄၇၈ )
၁၅၈။

ိိုင်ေးနက် ( Chakma ) အသင်ေး
အမှတ် (၄၀၁) ၊ တိိုင်(ဘ) ၊ ဖရတာရှည်လမ်ေးသစ် (ဖခေါ်) အိုတ်လမ်ေး၊
ကကာေးဖတာရရြ်ကွက် ၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊
ဦေး ိိုေးနွယ်( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၄၄၄၄၀၄၀၊ ၀၉ - ၂၆၁၁၁၁၀၇၇)

၁၅၉။ နှလံိုေးလှ ဖမတတာရှင်မ ာေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၀၀၅) ၊ (၅)လာ (ဘယ်) ၊ မမိ ြို့ဖတာ်စည်ြင်ဘဏ် ၊ အဖ ာက်အဦ၊
အင်ကကင်ေးလမ်ေးနှင့််ငိုဝါလမ်ေးဖ ါင့်် ၊ ဘိုရင်ဖန င်ဂံိုေးဖက ာ်တံတာေးအနေး၊ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက် ၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးလှဖ ေးဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၇၈၁၀၂၃၉၁၂ )
၁၆၀။

မ ဖဝခံစာေး ကူညသူမ ာေး ြရဟိတအ ွွဲြို့
အမှတ် (၃၉၃-ခ) ၊ ဖအာင်ခ မ်ေးသာလမ်ေးမကကေး ၊ (၁၃)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဦေးဖက ာ်ဖက ာ်သန်ံ့( ိုန်ေး-၀၉- ၉၆၄၄၄၁၀၅၃၊ ၀၉-၂၅၉၉၅၂၅၀၂ )

၁၆၁။ ကန် ယ်လ်- ဖဗာ်လန်တယာ (Candle Volunteer )
အမှတ် (၃၂၇/၃၂၉) ၊ ၅(က) ၊ ဗညာေး လလမ်ေးမကကေး ၊ အရိိုေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ် ာပခည်ဝင့််( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၇၃၃၅၅၇၇၊ ၀၉ -၇၉၆၈၁၉၆၆၈)
၁၆၂။ ပမန်မာနိိုင်ငံ သံမဏိ လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေး အသင်ေး
အမှတ် (၅၆) ၊ ၅လာ ၊ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေး၊ (၇)ရြ်ကွက် ၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးစစ်တိိုင်ေးဖအာင် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၅၀၇၇၇ )
၁၆၃။ ဖမတတာအာေးမာန် အ ွွဲြို့
အမှတ် (၁၆) ၊ ြိဖတာက်လမ်ေး၊ ဖထာက်ကကန်ံ့ ဖတာင်ြိိုင်ေး ၊ မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ါက်တာမ ိ ေးဝင်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၄၃၀၈၆၀၅၆ )
၁၆၄။ ပြည်သူူ့ဖမ ာ်လင့််ခ က် လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၉၁-ခ) ၊ ခတတာလမ်ေး၊ (၅)ရြ်ကွက် ၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဖ ာ်လဖအာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၄၂၅၂၉၇၇၈၄ )
၁၆၅။ မ ဇိ မဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး ( Mizzima Foundation )
အမှတ် ၀၀၃ ၊ လိြ်ကန်တာဝါ ၊ (၇)ရက်ကွက် ၊ အထက်ြို ွန်ဖတာင်လမ်ေး ၊
ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးစိိုေးပမင့်် ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၄၂၁၀၁၀၁၀၀ )
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၁၆၆။ ကဖလေးတိိုံ့အတွက် အန ဂါတ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Future for Kids Foundation )
တိိုက် (၂၉) ၊ အခန်ေး (၂၀၁) ၊ လိှိုင်ပမစ်လမ်ေး(၅) ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်အိသူထွဋ် ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၃၉၉၆၁ ၊ ၀၁- ၅၃၀၀၂၀)
၁၆၇။ ခ မ်ေးဖပမ့်ဖရွှေပြည် ြရဟိတအသင်ေး
ကကေး(၅)ကကေး

ိုဖတာင်ေးပြည့််ဘိုရာေး ရင်ပြင်တိိုေးခ ွဲြို့ဓမမာရံို ၊ ဖရွှေတိဂံို ဖပမာက်ဘက်မိုခ်အနေး

ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊
ဦေးစိိုေးသန်ေးထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၃၇၇၇၃၇၇ ၊ ၀၉- ၉၆၆၆၇၅၆၆၆ )
၁၆၈။ ကိိုေးြင်ေးပမန်မာအသင်ေး
အမှတ် (၆၇၁) ၊ နိဗဗာန် လမ်ေးသွယ် (၁) ၊ နံသာကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးဖအာင်

န်ေးဦေး ၊ ( ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၂၃၃၇၅၇၉ )

၁၆၉။ စိတ် ဏ်ရာ ဖလ ာ့်ြါေးဖရေး ကူညမှိုအသင်ေး (EMDR Myanmar Association )
အမှတ် (၁က-၂၀၅/၂၀၆) ၊ ရွာလယ်လမ်ေး(ဖခေါ်) ဓမမာရံိုလမ်ေး ၊

ဖပမာက်ရြ်ကွက် ၊

ဖတာ်ဝန်ဖ ာ်တိကကွန် ိို ၊ သယဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်နွယ်နဝင်ေး (

ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၈၇၇၆၃ )

၁၇၀။ ဖရာင်ပခည်ဦေး အမ ိ ေးသမေးအ ွွဲြို့ (Dawn Action on Women Network )
တိိုက် (ဖအ - ၁ ) ၊ အခန်ေး (၉၀၃) ၊ ဖရွှေဂံိုသူကွန် ိို ၊ အာက်ကကည်ပမင့််တိိုင်လမ်ေး ၊
ကကည့််ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ် ၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဖ ေါ်က င်မမိ င် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၈၆၂၉၁၅၆ )
၁၇၁။ ရန်ကိုန်စက်မှိုတကကသိိုလ်၊ ရန်ကိုန်နည်ေးြညာ တကကသိိုလ် ဖက ာင်ေးသာေး/သူဖဟာင်ေးမ ာေးအ ွွဲြို့
(RIT . YIU .YTU . ALUMNI ASSOCIATION )
အခန်ေး (၂/၁-၁ )၊ ဖပမညထြ် ၊စာသင်ဖ ာင်(၂) ၊ ရန်ကိုန်နည်ေးြညာ တကကသိိုလ် ၊
ကကိ ြို့ကိုန်ေးအဖရှြို့ရြ်ကွက် ၊ ရန်ကိုန်အင်ေးစိန်လမ်ေးမကကေး ၊အင်ေးစိန်မမိ ြို့ ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ဦေးတင်လတ် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၈၅၁၅၁၁၂ ၊ ၀၉ - ၃၃၀၁၇၉၄၃ )
၁၇၂။ ဖရွှေအန ဂတ် ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၃၅၁/၃၅၅)၊ ရိှိုင်ေးတာဝါ ိုတိယထြ် ၊ သိမ်ပ ြူလမ်ေး ၊ကန်ဖတာ်ကဖလေးရြ်ကွက်၊
မဂဃလာဖတာင်ညွန်ံ့မမိ ြို့နယ် ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊( ဦေးဖက ာ်ပမင့််နိိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၃၂၂၄၈၁၁)
၁၇၃။ ဖမမငိမ်ေးခ မ်ေး အမ ိ ေးသမေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၄၈)၊ (၃)လာ(ခ) ၊ ၁၂၆ လမ်ေး ၊ သဖပြကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊မဂဃလာဖတာင်ညွန်ံ့မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဖ ေါ်မမကိို ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၅၀၇၀၁၃၉ )
၁၇၄။

ပမန်မ
ံ့ ာ့်ဘက်စံို ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
(Myanmar Comprehensive Development Foundation (MCDF)
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ခခံအမှတ် (၃)၊ ရတန

နှင်ေး လမ်ေး၊ ဖရွှေြင်လံိုအိမ်ယာအြိိုင်ေး ၊ (၂၇)ရြ်ကွက် ၊ မ/ ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ( ဦေးဝင်ေးဖမာ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၀၈၈၄၈၁၁ )
၁၇၅။ သနဓိစွမ်ေးရည်ပမြှင့််တင်ဖရေးအ ွွဲြို့ (Sandhi Govemence Institute)
အမှတ်(၃၁၇ ၊ ၆ လာ-ဘ ) ၊ Sea Green Towen ၊ မဟာဗနဓ လလမ်ေး နှင့််
ဗိလ
ို ်ဖအာင်ဖက ာ်လမ်ေးဖထာင့်် ၊ အမှတ်(၈)ရြ်ကွက် ၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးခိိုင်ဝင်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၄၅၄၇၉၅၅)
၁၇၆။ အနနတဖမတတာ ြရဟိတ မိသာေးစို လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၂၇၈- F ) ၊ မင်ေးကကေးလမ်ေး၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဦေးပမင့််စိိုေး ( ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၈၈၂၁၈)
၁၇၇။ မငိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးအတွက် က ာေး/မ တန်ေးတူညမ ဖရေး မဟာမိတ်အ ွွဲြို့
အမှတ် ( ၉၉- ဘ) (၆-လာ) ၊ ဖပမနိုကွန် ိို ၊ အခန်ေး (၆၀၈) ၊ ဖပမနိုလမ်ေး၊
စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ဖပမနကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( မိခင်ခင်ကကြူ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၅၂၉၉၆၀၁ )
၁၇၈။ ခ င်ေးလူမှိုဖရေးအသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ် ( ၁၂၃၇ /က) ၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊ ဦေး ိိုေးထွန်ေးလမ်ေး၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးကြ်ခင်ေးဖြါင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၂၅၂၂၉ )
၁၇၉။ လူမှိုဘဝဖြါင်ေးစြ်ညြှိနိှိုင်ေးမှို စင်တာ
အမှတ်(၈၃)၊ (၃)လာ၊ ပမန်မာ့်ဂိုဏ်ရည်လမ်ေး၊ မဂဃလာဖတာင်ညွန်ံ့မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊( ဖ ါက်တာခ စ်ရွဲဖ ာ် ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၇၇၅၅၉၁၂၈၁ )
၁၈၀။ လူဝင်မှိုကကေးကကြ်ဖရေးနှင့််ပြည်သူူ့အင်အာေးဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးလူမှိုကူညဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး
လူဝင်မှိုကကေးကကြ်ဖရေး ဓမမာရံို ၊ နဂါေးမင်ေးလမ်ေး ၊ (၃၆)ရြ်ကွက် ၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖ ာ်ထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ ၄၀၂၅၉၂၀၇၇ ၊ ၀၉-၈၅၉၁၈၃၁ )
၁၈၁။ ကဖလေးတိိုံ့အိမ်မက် ပမန်မာအသင်ေး (Child's Dream Myanmar )
အမှတ်(၂၅၆-၂၆၆)၊ အခန်ေး နံြါတ် (၅- င်္)၊

ိြ်ကမ်ေးသာလမ်ေး (အထက်ဘဖလာက်)

ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဖ ေါ်ခင်ခ ိ သိန်ေး၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၅၀၃၂၂၀၅ )
၁၈၂။ ပမန်မာနိိုင်ငံ စက်မှိုလက်မှိုအထက်တန်ေးဖက ာင်ေးသာေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
တိိုက်(စ) ၊ အခန်ေး(၂၁၀)၊ နှင်ေး လမ်ေး (၆)ရြ်ကွက် ၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးစိိုေးဟန် ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၂၀၂၂၀၈၉၁ )
၁၈၃။ ဖရွှေမမိ ြို့ဖတာ် ဂရိုဏာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
ရန်ကင်ေးလမ်ေး ၊ ဖငွစာရင်ေးစစ်ရံိုေးဖဟာင်ေး၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။
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ဦေးမ ိ ေးမင်ေးသန်ံ့ (၀၉ - ၂၄၀၀၁၃၀)
၁၈၄။ ြန်ေးကဖလေးမ ာေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး ( Flowers Foundation )
အမှတ် ၆၉၈ (ဂ) ၊ ဖဘာဂဗလလမ်ေး ၊ စာပ ြူစိုရွာ ၊ တြ်ကကေးကိုန်ေးရြ်ကွက်
ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးငွါေးရွဲ

၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၃၈၁၆၈၃၈ )

၁၈၅။ ပမန်မာနိိုင်ငံ ခရေးသွာေးသယ်ယူြိိုံ့ဖ ာင်ဖရေး လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေးအသင်ေး
အမှတ် (၄၅/စ) ၊ (၄)လာ ၊ လမ်ေး(၅၀) ၊ (၅)ရြ်ကွက် ၊ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဂလန်သာစတန် ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၅၁၆၈၂၂၆ )
၁၈၆။ ပမန်မာနိိုင်ငံ လံိုေး ိိုင်ရာ လ ူအမ ိ ေးသာေးဖရေးရာအ ွွဲြို့
အမှတ် (၂၇/၂၉) ၊ (၃)လာ ၊ ရန်ကင်ေးလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေး (ဖပမာက်) ၊စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဖအာင်သိန်ေး ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၂၅၇၅၇၀၉၁၂ ၊၀၉-၄၀၂၆၆၀၀၆၂ )
၁၈၇။ တိိုင်ေးရင်ေးသာေး လူမ ိ ေးမ ာေးဖရေးရာစင်တာ (ပြည်ဖထာင်စို ပမန်မာနိိုင်ငံ)အသင်ေး
တိိုက် (၂၂၀/က) ၊ အခန်ေး-၄(စ) ၊ ၄ လာ ၊ အဖရှြို့ပမင်ေးမြိ င်ကွင်ေးလမ်ေး ၊
မာန်ဖအာင်ရြ်ကွက် ၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊
ဦေးစိိုင်ေးညန်လ
ံ့ ွင် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၇၃၂၄၁၅၈၇ ၊ ၀၉- ၅၁၆၀၇၈၄ )
၁၈၈။ ရွဲရင်ဖသာဖခွေးမ ာေး အတွက်ြရဟိတအ ွွဲြို့ (FOR BRAVE DOG)
အမှတ် (၁၈၀) ၊ဖပမညထြ် ,(၃၅)လမ်ေးအလယ် ၊ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်။
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ဖ ေါ်ကကည်ပ ြူရှင် (၀၉- ၇၆၂၃၂၅၈၄)
၁၈၉ ။ အမ ိ ေးသမေးအ ွွဲြို့မ ာေး ကွန်ရက်ပမန်မာ
အမှတ် (၈) ၊ ိုတိယထြ် ၊ (၉)ရြ်ကွက် ၊ ရန်ကိုန်အင်ေးစိန်လမ်ေးမ ၊လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ဖန ်ထက်ထက်ဖအာင် ( ိုန်ေး - ၀၉- ၂၅၀၇၉၁၅၇၆ )
၁၉၀။ ဧ င်သစ်ဖမတတာ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၃၆၀- က) ၊ အဖန ်မာလမ်ေး၊ (၉၃)ရြ်ကွက် ၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ် ( ိြ်ကမ်ေး)မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊
( ဦေးခ န်ထာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၇၈၃၉၄၂၅၂၃ )
၁၉၁။ ဖယာလူငယ်အ ွွဲြို့ (Yaw Lu Ngal )
အမှတ် (၅၆၀/ဂ) မဂဃလာလမ်ေး၊ ရွာသစ်အဖရှြို့၊ ဖအာင်

န်ေးရြ်ကွက် ၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့

ဦေးဖ ေးလိှိုင် ၊ ( ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၀၁၃၆၁၄၄)
၁၉၂။ ပမတ်မိတ်ဖ ွ (Be my friend ) လူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၂၃၉) ၊ ြ ြူဖစာထေးလမ်ေး၊ ဖရွှေဖြါက်ကံ (၁၁/၂) ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးက ံ ဖထာင်က ွဲအိို ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၂၀၂၂၈၈၅၈ )
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၁၉၃။ ပမန်မာနိိုင်ငံ စမံကိန်ေးဖရေး ွွဲဖရေး ဦေးစေး ာန ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ် ၃၅၇/၃၅၉ ၊ Penthouse ၊ သိမ်ပ ြူလမ်ေး ၊မဂဃလာဖတာင်ညန်ံ့မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်လွဲ့်လွဲ့်သိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၇၆၆၆၀၅၅ )
၁၉၄။ သိုခရိြ်မငိမ် လူမှိုဘဝ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးနှင့်် န ဖရေးကူညမှိုအသင်ေး
ဖနှ ကိုန်ေးဖက ေးရွာ ၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
( ဦေးဖက ာ်ဖငွ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၀ ၀၁၃ ၄၀၃ )
၁၉၅။ လာအိိုသူ (Lautu) လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၆၆၃/၆၆၄) ၊ ပမဝတလမ်ေး၊ (၄၆)ရြ်ကွက် ၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ် (ဖပမာက်ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးခင် ာမန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၂ ၄၄၇၀ )
၁၉၆။ ြတတပမာေးလူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၄၆၁) ၊ သိ ဓိလမ်ေးသွယ် (၂) ၊ ြတတပမာေးမမိ ြို့သစ်
မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးဖက ာ်နိိုင် ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၇၃၁၂၆၃၉၃ )
၁၉၇။

ဘဝသစ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေး ြရဟိတ အသင်ေး
အမှတ် (၁၂၀၆) ၊ ြင်ေးယ(၁)လမ်ေး ၊ (၆)ရြ်ကွက်

ဂံိုမမိ ြို့သစ် ( အဖရှြို့ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးယိုယ(ခ) ဦေးသန်ေးနိိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၈၂၀၀၆၈၉၃ )
၁၉၈။ ဝါေးခယ်မမမိ ြို့နယ်အသင်ေးရန်ကိုန်
အမှတ် (၁၂) ၊ ြထမထြ်၊ စဉ့််အိိုေးတန်ေးလမ်ေး၊ လသာမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ( ဦေးသန်ေးဖ ေး ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၅၁၃၇၁၉၂ )
၁၉၉။ အိြ်ခ ်-ဗွ-ဖအစ-အာရ် လူမှိုဖရေးလိုြ်ကိိုင်သူမ ာေးအသင်ေး
အမှတ် (၆၃၃) ၊ ဗိိုလ်မင်ေးဖရာင်လမ်ေး ၊ (၄၀)ရြ်ကွက်

ဂံိုမမိ ြို့သစ် ( ဖပမာက်ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ( ဖ ေါ်စိုစိုဝါ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၃၀၈၉၄၁၃)
၂၀၀။ ပမန်မာနိိုင်ငံ လိိုင်စင်ရ ကန်ထရိက
ို ်တာမ ာေးအသင်ေး (MLCA)
အမှတ် (၄၂၀) ၊ ြထမထြ် ၊ ကိုန်သည်လမ်ေး၊ (၉)ရြ်ကွက် ဗိိုလ်တစ်ဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးတင်ဖမာင်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၃၄၂၇၁ )
၂၀၁။ ပမန်မာနိိုင်ငံ သဘင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Myanmar Theatrical Foundation )
ခခံအမှတ် (၁၂၁) ၊ ဓနသိနဓလမ်ေး ၊ ကမဘာဖအေးလမ်ေး ၊(၈)ရြ်ကွက် ၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး ။ဦေးသိန်ေးဖ ာ် (၀၉- ၄၃၁၇၉၂၁၁)
၂၀၂။

ပ ြူစင်ဖမတတာြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်(၇)၊ ဖအာင်သရ ူလမ်ေး၊ ဝါ ိိုရြ်ကွက် ၊ ဖ ါြံိုမမိ ြို့ ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ ဖ ေါ်ဖအေးစနဒ မင်ေး ( ိုန်ေး - ၀၉-၄၅၀၉၅၄၅၃၉)
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၂၀၃။ မဂဃလာ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၂၅၃/၆ဖအ) ၊ အင်ေးစိန်လမ်ေးမကကေး ၊ (၁၆)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ဦေးဗန်ဘ ( ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၀၂၅၆၀)
၂၀၄။ ပမန်မာနိိုင်ငံ က ာေး/မဖရေးရာဖလ့်လာဖရေးသိြပံ
(Myanmar Institute of Gender Studies- MIGS)
အမှတ် (၃၅) ၊ ြထမထြ်၊ ဦေး ေးလမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဖ ေါ်ခင်မမမ ိ ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၂၃၀၁၃၈၉ )
၂၀၅။ ရတန ့်ဖမတတာ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၄၀၆) ၊ ဖအာက်ြို ွန်ဖတာင်လမ်ေး၊(၃)ရြ်ကွက် ၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးပမင့််ဖ ွ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၆၃၂၂၃ )
၂၀၆။ ကမဘာဖပမဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Earth Foundation)
အမှတ် (၆) ၊ ပြည်လမ်ေး ၊ (၅)ရြ်ကွက် ၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်သန်ေးသန်ေးပမင့်် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၄၁၉၃၉၈ )
၂၀၇။ အပ ြူဖရာင်ဖမတတာ ြရဟိတအသင်ေး
မဂဃလာလမ်ေး၊ မဂဃလာသရိ ြရိယတတိစာသင်တိိုက် ၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖက ာ် င်လတ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၉ ၇၇၄၂ )
၂၀၈။ မငိမ်ေးခ မ်ေးဖရေး ဖရှြို့ဖ ာင်အမ ိ ေးသမေးမ ာေးအ ွွဲြို့ (WIN – Peace)
အမှတ်(၃၄) ၊ ြထမထြ် ၊ ာြံိုလမ်ေး၊ ကျွန်ေးဖတာ (အလယ်) ရြ်ကွက်၊
စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်သနတ တင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၄၁၈၁၉၇ )
၂၀၉။ ပမန်မာ့်အလင်ေးသတင်ေးစာမမိ ြို့နယ် သတင်ေးဖထာက်မ ာေး လူမှိုကူညဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၅၃) ၊ နတ်ဖမာက်လမ်ေးသွယ်(၁)လမ်ေး၊ ဗိိုလ်ခ ိ (၂)ရြ်ကွက် ၊
ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးစိိုေးဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၀၃၅၄၈၀ ၊ ၀၉-၇၉၉၄၄၅၁၆၁ )
၂၁၀။ ကဖလေးသူငယ်မ ာေးဘဝဖစာင့််ဖရှာက်ပမြှင့််တင်ဖရေး (Save Childhood Myanmar)
အမှတ်(၃၈၄) ၊ စြယ်လမ်ေးလမ်ေး၊ ြိုလွဲ(၃)ရြ်ကွက် ၊မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖ ာ်ဝင်ေးဦေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၉၇၃၇၄၆၁ )
၂၁၁။ ပမန်မာဖရှြို့ဖ ာင် န ေးမကကာေးအသင်ေး
အမှတ်(၈၇/ဖအ) ၊ နံသာကိုန်ေးရိြ်သာလမ်ေး၊ နံသာကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးသိန်ေး ာလ န် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၀၄၅၆၈၈၅)
၂၁၂။

ဗေးရှင်ေးပမန်မာ (Vision Myanmar)
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အမှတ်(၄၅/ခ) ၊ ဖအေးသတာလမ်ေးထိြ် ၊ အင်ေးစိန်လမ်ေးမကကေး၊ (၂)ရြ်ကွက် ၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( ဦေးလိိုင်ေးဟြိိုင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၆၈၉၅၃၃၇၂ )
၂၁၃။

နယူေးပမန်မာ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (New Myanmar Foundation)
အမှတ် (၃၅/၅လာ)၊ ြ ာေးရည်ကိုန်ေးလမ်ေး ၊ ြ ာေးရည်ကိုန်ေးရြ်ကွက်၊
တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
(ဖ ေါ်ပမနနဒ သင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၆၅၄၆၈၅၁၁)

၂၁၄။

ပမန်မာ- တရိုတ် ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
(Myanmar – China Development Foundation)
အမှတ် (၂၄- ) ၊ ဖအေးရိြ်သာ (၂)လမ်ေး၊ တကကသိိုလ်ရိြ်မွန်အိမ်ယာ၊
ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။ (ဦေးလှပမင့်် ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၀၅၁၂၈၉)

၂၁၅။ ဖခတ်သစ်လူငယ် ြရဟိတအသင်ေး (ရန်ကိုန်)
သိုခဖအေးခ မ်ေး ဓမမရံို ၊ဖအ (၇)လမ်ေး၊ (၉၄)ရြ်ကွက် ၊ ဂံို

ိြ်ကန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊

ယို န ဥယ ာဉ်မမိ ြို့ဖတာ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
(ဦေးပမင့််သိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၀၀၃၇၇၅၈)
၂၁၆။ ဖရွှေဖတာင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Shwe Taung Foundation )
အလံိုတာဝါ ၊ဖပမညထြ် ၊ ကမ်ေးန ေးလမ်ေး ၊ အလံိုမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ၊ (ဦေးရွဲပမင့်် ၊ ိုန်ေး - ၀၁-၂၃၁၄၆၂၂ )
၂၁၇။ ဥြဖ မိသာေးစို လူမှိုဖရေးအ ွွဲြို့ ( Law Family Welfare Association – LFWA)
အမှတ်(၄၄ ) ၊ ြထမထြ် ၊ ဖရွှေဂွန်ေးလမ်ေး၊ (၇)ရြ်ကွက် ၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖနဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၂၀၅၇၂ )
၂၁၈။ ဖ ွသဟာလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၁၂) ၊ ရံိုေးကကေးလမ်ေး၊ အိိုေးဘိိုရြ်ကွက် ၊ ကကည့််ပမင့််တိိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးမင်ေးဟန်ထူေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၈၈၃၆၁၂၃ )
၂၁၉။ တွွဲလက်ပမန်မာ (MOSAIC MYANMAR) အသင်ေးအ ွွဲြို့
အခန်ေး (၇- ) ၊ (၇)လာ ၊ ပမန်မာ့်ဂိုဏ်ဖရာင်ကွန် ိို ၊ ဖမတတာညန်ံ့ရြ်ကွက် ၊ သံသိုမာလမ်ေး၊
တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( ဖ ါက်တာစည်သူဖ သိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၈၈၃၉ )
၂၂၀။

မ ိ ေး က်လိှိုင်ေး (Generation Wave)
အမှတ်(၂၄ ) ၊ (၃)လာ ၊ မမိ ြို့သစ်(၃)လမ်ေး၊ ဖက ာက်ဖပမာင်ေးရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးသူရထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၉၂၃၈၂၂၀ )
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၂၂၁။

အလင်ေးသစ်ဦေးတည်ရာ မိဘမွဲ့်ကဖလေးမ ာေး ကူညဖထာက်ြံ့်ဖရေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
(New Light Direction Foundation)
အမှတ်(၁၀) ၊ ဖပမညထြ် ၊ ဖရွှေဘိိုလမ်ေး၊ ဖက ာက်/ထက်ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်ဖပမာင်ေး၊
တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးဖ ာ်ထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၃၁၅၁၇၇၀၄ )

၂၂၂။

ဖရအရင်ေးအပမစ် အသံိုေးခ ဖရေးဦေးစေး ာန၊ အမငိမ်ေးစာေးနှင့်် ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၃၅/H) ၊ ဖအာင်သိ ဓက
ိ ိုန်ေး၊ အဖရှြို့ဖရွှေဂံိုတိိုင်လမ်ေး၊
က ိ ကက

ံရြ်ကွက်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊

(ဦေးထွန်ေးဖအေးခ ိ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ ၅၁၈၃၉၁၅ )
၂၂၃။

ကကယ်စင်လင်ေးတန်ေး လူမှို ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေး ကူညမှို ြရဟိတအသင်ေး
တိိုက်အမှတ် (C-3)၊ အခန်ေး (၁၀၁)၊ (၄၈) ရြ်ကွက် ၊ ဗိိုလ်ဗထူေးလမ်ေး၊ ဗိိုလ်ဗထူေးအိမ်ရာ၊
ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ (ဖ ေါ်လွဲ့်လွဲ့်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၇၃၄၁၅ )

၂၂၄။

အမှတ်(၃)ဖ သဖကာလိြ်ဖက ာင်ေးသူ/ဖက ာင်ေးသာေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
(RC-3 Alumni Association)
ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ဟိိုင်ေးဖဝေးကွန်ြလက်စ်၊ အမှတ်(၆)ရြ်ကွက်၊ တိိုက်-စ အခန်ေး(၇)၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးဖမာင်ဖမာင်လွင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ ၅၁၃၈၂၃၃ )

၂၂၅။

ကန်ြက်လက်မမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ် (၇၄/၂)၊ကျွန်ေးဖတာအလယ်ရြ်ကွက် ၊ ကျွန်ဖတာလမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးပမင့််ဖ ွ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၀၅၉၅၁၈ )

၂၂၆။

ပမန်မာ့်ကဖလေးငယ်မ ာေး ကာကွယ်ဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး (Save Myanmar Children)
အမှတ် (၃၃-၄၉)၊ မဟာဗနဓ လြန်ေးခခံလမ်ေး၊ ၂- ရြ်ကွက် ၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးဝင်ေးတင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၄၁၉၇၇ )

၂၂၇။

ဖနမင်ေးလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၁၅၁)၊ ဖယာဂဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ (၁၂)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဖ ေါ်ဖအေးပမလိှိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၆၂၇၉၇၆၈၁၊ ၀၉- ၅၀၀၄၇၀၅ )

၂၂၈။

ဖြါင်မမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ် (၁၅၉)၊ ဖရွှေတိဂံိုဘိုရာေးလမ်ေး ၊ မွန်ဓမမာရံို ၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးမင်ေးဖရွှေသိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၁၅၄၇၅၃ )

၂၂၉။

ဖလပ တ်သူမ ာေး ကူညဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေးပမန်မာ
အမှတ် (၁၀၂၇)၊ ကညင်ြင်လမ်ေးမကကေး ၊ တာဝ ၊ ဘိုရာေးကိုန်ေးဖက ေးရွာအိုြ်စို
သန်လ င်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
ဦေးညညလိှိုင် ၊ ( ိုန်ေး - ၀၉- ၄၅၆၈၅၁၁၄၀ ၊ ၀၉-၇၇၈၄၉၉၂၂၆)
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၂၃၀။ မအူြင်ကိုန်ေးလမ်ေးက ယ် ြရဟိတ လူငယ်မ ာေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၁၈/ဖအ) ၊ ဖပမညထြ် ၊ မအူြင်ကိုန်ေးလမ်ေးက ယ် ၊ မအူကိုန်ေးရြ်ကွက် ၊
တာဖမွမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။
ဦေးခင်ဖမာင်ကကည် ၊ ( ိုန်ေး - ၀၉-၇၈၆၃၃၃၇၇၅)
၂၃၁။

နမမတူ- ဖဘာ်တွင်ေးမမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်မမိ ြို့)
အမှတ် (၆၄/၂)၊ ဗိိုလ်ဉာဏ(၂)လမ်ေး ၊ (၅) ရြ်ကွက် ၊ (၉)မိိုင်
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊
( ဦေး ဖအာင်ခမ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၉ ၂၇၅ ၈၃၉)

၂၃၂။

ဖမတတာဝရ ိန် ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
တြ်မဖတာ်ခ ည်မ င်နှင့်် အထည်စက်ရံို(သမိိုင်ေး)၊ (၁၂)ရြ်ကွက်
လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးလှဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၃၉၁၀၃၇၆၅)

၂၃၃။

ဖ (့် ့််)သည်အိြ်(ခ်)(Save The Aged)သက်ကကေးရွယ်အိိုဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးနှင့််ဖထာက်ြံ့်ဖရေး ြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်(၂၁၅၈၊ ၂၁၅၉၊၂၁၆၀ ၊ သံလွင်(၃)လမ်ေး ၊ (၁၄၆)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေး ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးဝင်ေးပမင့််စိိုေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၁၁၇၀၇၆၂ )

၂၃၄။

ခန်တဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၇၉၈)၊ ၃၅ ရြ်ကွက်၊ ဘိုရင့််ဖန င်လမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေး၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊

( ဖ ေါ်ယဉ်ယဉ်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၃၉၀၃၈)

၂၃၅။ ဖမ့်စွမ်ေးရည်အသင်ေး( Women Can Do It-WCDI)
အမှတ်(၁၉၂)၊ ြထမထြ်၊ ၂၈ လမ်ေးအထက်ဘဖလာက်၊ ြန်ေးဘွဲတန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊
၂၃၆။

( ဖ ေါ်ယဉ်ယဉ်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၃၉၀၃၈)

ပမန်မာနိိုင်ငံလံိုေး ိိုင်ရာဖဂေါ်ရခါေးအ ွွဲြို့ခ ြ်
အမှတ်(၂၁)၊ ရန်ဖပြ(၃) ရြ်ကွက်၊ ရန်ဖပြလမ်ေး(၂၀)၊ သာဖကတမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ (ဗိိုလ်မှြူေး အိြ်ခ ်ဗွခ တတရ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၄၆၁၀၂)

၂၃၇။ အက ဉ်ေးဦေးစေး ာန ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၇၄၉)၊ ဘိုရင့််ဖန င်လမ်ေး၊ ရွာမအဖန က်ရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးဖ ာ်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၁၀၂၇၇)
၂၃၈။ လူငယ်ြူေးဖြါင်ေးဖ ာင်ရွက်ဖရေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၂၆၁)၊ ဖအာင်ရတန လမ်ေး၊ (၁၂၄)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်(အဖရှြို့ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဦေးလ န်ေးမွင်ေးကိမ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၁၁၀၀၅၉)
၂၃၉။ ဥတတရကကယ်စင်အ ွွဲြို့ (NORTH STAR ORGANIZATION) (ကကည့််ပမင်တိိုင်)
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အမှတ် ၃ဂ ၊ ဖရွှေဂံိုသူအိမ်ယာ၊ဖအာက်ကကည့််ပမင်တိိုင်လမ်ေးမကကေး၊ ကကည့််ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး၊ ( ဖ ေါ်ဖမဖမခြံ ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၉၆၉၃၅)
၂၄၀။ ဖမ့်ဖြ ာက်မရနိိုင်ဖသာအ ွွဲြို့အစည်ေး
အမှတ်(၈၄)၊ ဖပမညထြ်၊ (၅၁)လမ်ေး၊ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး (ဦေးဖ သန်ေး၊ ၀၉-၅၁၄၉၀၅၆)
၂၄၁။

ဖ ေးမသူ (SBM) ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
အမှတ် - ၂၆၃၊ ၆- B ၊ ဗာေးကရာလမ်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးမန်

၂၄၂။

ွမ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၂၃၈၁၈)

ဖကဘစလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ် ၃၉၆၊ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေးလမ်ေး၊ အမှတ(် ၈)ရြ်ကွက်၊

လမ်ေးမဖတာ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ဖ ါက်တာဖစာရဖအေးလှ ၊၀၉-၅၁၇၁၀၇၁
၂၄၃။

ဝင်ေး-ဝင်ေး အသင်ေး
အမှတ် - ၅၁(ဖအ)၊ အင်ေးယာေးမမိ င်လမ်ေး၊ Golden Valley ၊ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်ဖကသဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၈၇၇၀၇)

၂၄၄။

အမ ိ ေးသမေးဖရှြို့ဖ ာင်ရြ်ဝန်ေးအ ွွဲြို့ (Women's Intiative Platform)
အမှတ်(၈၀/၈၁)၊ ၃၄ရြ်ကွက်၊ ြ ဉ်ေးကတိိုေးလမ်ေး၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖအေးနန်ေး ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၇၇၄၇၃၅၀၅၅)

၂၄၅။ ဘက်စံို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးမိတ် က်စင်တာအသင်ေး(Center for Inclusive Development Partnership)
အမှတ်(၆၀၁-A)၊ ြညာ့်ဝတကွန် ိို၊ ၅ ရြ်ကွက်၊ ဖမာရဝတလမ်ေး၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးလိန်ဂျွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၂၆၅၀၂၇၆)
၂၄၆။ ပမန်မာဘက်စံိုပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးအသင်ေး(Myanmar Holistic Care Association)
အမှတ်(၁၅၄)၊ ိုတိယထြ်၊ ဗိိုလ်ရွွဲလမ်ေး၊ အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ါက်တာလှလှဖအေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၅၄၂၁၁၂၈၁)
၂၄၇။ ကင်နက်တက်ပမန်မာအ ွွဲြို့
အမှတ်(၃၀၈)၊ ရတန အိမ်ရာ၊ ပြည်လမ်ေး၊ (၅)ရြ်ကွက်၊ (၉)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖထာင်ဟိုြ်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၈၂၁၂၃၈၇၀)
၂၄၈။ ပမန်မာနိိုင်ငံ ိုက န်ံ့ ကိုန်သည်ကကေးမ ာေးအသင်ေးခ ြ်၏ ြရဟိတလူမှိုဖရေးအသင်ေး
(Fujian General Chamber of in Commerce Myanmar)
အမှတ်(၁၃၁) အထက်ဗဟိိုလမ်ေး၊ (၂)ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်နိုင
ိ ်နိိုင်ဖရွှေ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၁၁၄၀၂)
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၂၄၉။ စက်မှိုသိြပံ(အင်ေးစိန်)ဖက ာင်ေးသာေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၂၇၀)၊ မဂဂင်ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုနေး် ရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖအာင်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၁၉၄၆)
၂၅၀။ ဖမတတာရှင်ရွဲြို့အဖစခံ ခရစ်ယာန်အခမွဲ့်န ဖရေးကူညမှိုနှင့်် လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၆၁၀)၊ ဖရွှေ ခိင
ို ်ညြှာလမ်ေးနှင့်် ြိုန်ေးညြှက်လမ်ေးဖထာင့််၊ (၄၁)ရြ်ကွက်၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
( ဦေးတူေးတူေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၉၃၁၅၄၅၄ )
၂၅၁။ ပမန်မာအာေးမာန်ြိိုေးလမ်ေးမအသင်ေး
အမှတ်(၃၀၂)၊ ဦေးဝိစာရလမ်ေး၊ အမ ိ ေးသာေးဖရကူေးကန်ဝင်ေး၊ အိိုလံြစ်ဟိိုတယ်၊
ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးမ ိ ေးနိိုင်(ခ)ဖကာ်ရှင်ေးလူ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၆၅၁၃၃၉၀၅)
၂၅၂။

လင်ေးလက်ဖမ ာ်လင့််ခ က်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး(Brighter Hope Foundation)
အမှတ်(၁၂၀)၊ လမ်ေး(၃၀)၊ ၄လာ၊ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်၊ြန်ေးဘွဲတန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဝင်ေးဖမာင်၊၀၉-၇၆၁၈၁၁၂၈၀၊၀၉-၂၅၄၀၄၉၄၆၈)

၂၅၃။ ခ င်ေးအမ ိ ေးသာေးလူမှိုကွန်ယက်အသင်ေး
အမှတ်(၂)၊ ခိိုင်ဖရွှေဝါလမ်ေး၊ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဖ ါက်တာစထန် ာဝင်ေး၊၀၉-၂၅၄၃၈၁၂၅၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၉၆၁၅)
၂၅၄။ ဖရွှေအိိုဖရာင်ြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်(၁၀)ရြ်ကွက်၊ ကင်မွန်ေးခခံလမ်ေး၊ အမှတ်(၅၀)၊ တတိယထြ်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသိန်ေးစိိုေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၀၃၁၇၀၁)
၂၅၅။ ပမန်မာနိိုင်ငံဖတာ်ဗဟိိုဘဏ်ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
(Central Bank of Myanmar Retirees Association)
အမှတ်(၂၉)၊ (၄)လာ၊ ကမဘာဖအေးဖစတလမ်ေးနှင့်် ဗဟန်ေး(၃)လမ်ေးထိြ်၊ မမိ ြို့မရြ်ကွက်၊
ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေးဖနဖအေး၊ ၀၉- ၄၂၀၇၄၇၄၂၀)
၂၅၆။ ပမန်မာနိိုင်ငံဓာတိုအင်ဂ င်နယာအသင်ေး
အမှတ်(၁၁၅)၊ ကဖန င်မင်ေးသာေးကကေးလမ်ေး၊ လိှိုင်သာယာစက်မှို ံိုအြိိုင်ေး(၁)၊
လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးစိန်ဖသာင်ေးဦေး၊ ိုန်ေး- ၀၉ - ၅၁၂၂၄၄၈)
၂၅၇။ အပမင်သစ်လူမှိုဘဝပမြှင့််တင်ဖရေးအသင်ေး (New Vision; Community Development Organization)
အမှတ်(၆၀)၊ ၆လာ(A)၊ မိိုေးမခလမ်ေး၊ မိုနလ
်ံ့ က်ဖ

ာင်ေးကိုန်ေး(ဖတာင်)ရြ်ကွက်၊

စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးရှင် ာနန်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၈၅၃၄၇၆၀၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၀၀၇၆)
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၂၅၈။ မသန်စွမ်ေးသူမ ာေးဘဝပမြှင့််တင်ဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၇-ခ)၊ (၁၃)ရြ်ကွက်၊ သရိမမိ င် ၅ လမ်ေး၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးသန်ဖ
ံ့ ာ်ဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၅၀၂၆၃၈၀၊ ၀၉-၄၂၇၂၇၄၃၁၁)
၂၅၉။ မငိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးနှင့်် အမှန်တရာေးဖ ာ်ဖ

ာင်ဖရေး ကွန်ရက်(ပမန်မာနိိုင်ငံ)

အမှတ်(၄၈၉/က)၊ ဖရွှေကံ့်ဖကာ် (၁) လမ်ေး၊ (၅၅)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ခင်ဖအေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၀၀၅၄၁၅)
၂၆၀။ နှလံိုေးသာေးမှ နှလံိုေးသာေး သိိုံ့ အွန်လိိုင်ေးြရဟိတအသင်ေး (Heart To Heart Online Donation Group)
အမှတ်(၁၂၄/ခ)၊ အဖန ်ရထာလမ်ေး၊ ကကေးြွာေးဖရေးရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ရရမ ိ ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၄၂၀၀၀၈၆)
၂၆၁။ အပြည်ပြည်

ိိုင်ရာ ာေးဖအာက်ဖတာရ အနိုဂဂဟဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအ ွွဲြို့

အမှတ်(၄၈၉)၊ ဖအေးရိြ်သာကွန် ိို၊ ဖအေးရိြ်သာ(၂)လမ်ေး၊
ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(အဂဂမဟာသရိသိုဓမမမဏိဖ ာတဓရဦေးရှိန်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၄၂၆၄၄၈၄၊ ၀၉-၅၁၉၇၄၇၄)
၂၆၂။

ပမန်မာအာေးမာန်လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေးအသင်ေး
Golden City Business Centre, CMA Old Building, ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။(ဦေးမ ိ ေးနိိုင်(ခ)ဖကာ်ရှင်ေးလူ၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၃၉၀၅)

၂၆၃။ ပမန်မာနိိုင်ငံ တမိလ်စာဖြ ပြန်ြ
ံ့ ွာေးဖရေး အ ွွဲြို့ခ ြ်
အမှတ်(၄၂)၊ (၄-လာ)၊ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေးလမ်ေး၊

(၁၀)ရြ်ကွက်၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးထိန်လင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၁၄၃၆၂၊ ၀၉-၅၁၃၄၆၃၃ )
၂၆၄။ အကကင်န ကိုသိုလ
ိ ်ပြ လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး (Given Kindness and Charity Organization)
အမှတ်(၈၉)၊ (၅)လမ်ေး၊ ဖ ယ ာသရိရြ်ကွက် ၊
ဖ ါြံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးလိှိုင်ဝင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၁၄၁၃၃၃၄ )
၂၆၅။ အဖ ာက်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ်(၁၁/၁၃)၊ သရ လမ်ေး၊ ဖစာရန်ြိိုင် အဖန က်ရြ်ကွက် ၊
အလံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖစာဖရွှေ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၈၁၇၁၇၂၁ )
၂၆၆။ ကာလာရိမ်ေးဘိိုေး (Colours Rainbow)
အမှတ်(၃၈၈/၃၉၈)၊ အခန်ေးအမှတ် (A1 မှ A5)၊ (၃)လာ၊
င်မင်ေးလမ်ေးဖထာင့််၊ ကကည်ပ့် မင့််တိိုင်ကမ်ေးန ေးလမ်ေး၊
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င်မင်ေးတာဝါ၊ အလံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ခင်မမဖအေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၀၄၂၈၇ )
၂၆၇။

"သူငယ်ခ င်ေးမ ာေး"လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့( Friends" Social DevelopmentOrganization)
အမှတ်(၁၄၁)၊ ဘ - ၁၊

ိြ်ကမ်ေးသာလမ်ေး၊ (၇)ရြ်ကွက် ၊ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ် ၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖကသွယ်သန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၂၈၅၈၃ )
၂၆၈။ ပြည်သူက
ူ့ န်ေးမာဖရေးစွနဦ
်ံ့ ေးစွမေး် ဖ ာင်သူမာေးြရဟိတအ ွွဲြို့(Public Health Professional Initiative Society)
အမှတ်(၇၈/ခ)၊ ဖ ာ်ဂ လမ်ေး၊ (၆)ရြ်ကွက် ၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးပမင့််နိိုင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၄၁၄၀၉၄၂ )
၂၆၉။ ြညာစမ်ေးဖရအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၂၇)၊ ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ (၁၄)ရြ်ကွက်၊ ကန်ဘ
ံ့ ွဲ့်၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖက ာ်ပမင့်် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၈၇၁၁၃)
၂၇၀။ ပမန်မာ့်လူူ့အ ွွဲြို့ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Muanmar Community Foundation)
အမှတ် (၇၀၉) ၊ ဖဘာဂဗလလမ်ေး၊ စာပ ြူစိုရွာ၊ တြ်ကကေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖသာင်ေး

(ခ)

ိိုင်မွန် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၀၄၁၀၅၈)

၂၇၁။ စအိိုင် တြ် ွွဲြို့ဝင်ဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ် (၃၅၈/၁) ၊(၉)လမ်ေးထိြ်၊ မဟာသိုခိတာလမ်ေးမကကေး၊ ကကိ ြို့ကိုနေး် အဖရှြို့ရြ်ကွက် ၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖမာင်ညိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁ ၄၉ ၀၉၈)
၂၇၂။

ထာဝရနှလံိုေးလှ လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၂၀၅)၊ သိုခမမိ င်လမ်ေး၊(၈)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးမ ိ ေးထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၂၈၂၂၀၆)

၂၇၃။ ဖဂ အမ်ဖအြရဟိတ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး (JMA)
အမှတ် (၆၁၆)၊ ဖအာင်သဖပြလမ်ေး၊ (၅၂)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်(အဖရှြို့ြိိုင်ေး)၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးက ာေးလ်လ ံဖ ာန ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈ ၂၀၀ ၈၀၂)
၂၇၄။ လူမှိုဘဝကူညပမြှင့််တင်ဖရေးကွန်ရက် (ပမန်မာနိိုင်ငံ)
ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေး၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေး၊ (ဦေးပမင့််သိန်ေး၊ ၀၉-၅၀၀၉၆၄၂)
၂၇၅။ ပမန်မာ-တရိုတ် ြရဟိတ လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
(Myanmar – Chinese Welfare Association)
အမှတ် (၂၆၂)၊ ရာ ဓိရာ ်အိမ်ယာ၊ ဖအာက်ြို ွန်ဖတာင်လမ်ေး၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်လွင်လွင်စွမ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၂၅၁၆ )
၂၇၆။ ဦေးညန်၊ံ့ ဖ ေါ်သန်ေးတင် ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး(U Nyunt, Daw Than Tin Foundation)
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အမှတ် (၁)၊ ငါေးထြ်ကကေးရိြ်သာလမ်ေး၊ ဗိိုလ်ခ ိ (၂)ရြ်ကွက်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ါက်တာသန်ေးညန်ံ့ ၊ ိုန်ေး - ၀၁ - ၅၁၃၅၇၁)
၂၇၇။ အန ကကေးနှင့််မသန်စွမ်ေးမှိုကာကွယဖ
် ရေးနှင့််ပြန်လည်ထူဖထာင်ဖရေးလိုြ်ငန်ေးအ ွွဲြို့ (ပမန်မာ)
အမှတ်(၁၂/ဖက)၊ ပြည်သူူ့လမ်ေး၊ (၆)ရြ်ကွက်၊ (၇)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။ (ဖ ါက်တာလှလှဖအေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၅၄ ၂၁၁ ၂၈၁)
၂၇၈။ ဧ င်သစ် လူမှိုြညာ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၄၃)၊ သ င်(၃)လမ်ေး၊ ရွဲစိုတိိုံ့ခ ွဲြို့ရြ်ကွက်သစ်၊ မင်ေးဖဘာ်စမ်ေး၊
ဘွတ်ကကေး၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
(ဦေးဖရာင်ယွမ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၆၄၄၇၈၈၁၆၊ ၀၉-၉၇၉၉၉၀၄၆၂)
၂၇၉။ ပမန်မာအနဓရ ဟိနဒြူ လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၉၃)၊ (၄-လာ)၊ ပမန်မာ့်ဂိုဏ်ရည်လမ်ေး၊ မဂဃလာဖတာင်ညန်ံ့မမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးဖကအက်စန
် ရိိုင်န ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၈၄၁၂၀ )
၂၈၀။ ဖမတတာြွာေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး Myettar Pwar Foundation (MPF)
အမှတ် (၁B/6-7) ၊ နဝဖ ေးအိမ်ရာ ၊လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေး င်လ န် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၁၉၉၉၈၈၈)
၂၈၁။ ဖကာ့်ဗင့််နန်ံ့ တိိုေးတက်ဖရေး အ ွွဲြို့ ( Covenant Development Institute )
အမှတ်(၂၇)၊ ြင်လံို(၁)လမ်ေး၊ ြင်လံိုနှင်ေး

အိမ်ယာ ၊ (၂၇)ရြ်ကွက်၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖ ေးအိိုလ န်ဖပြာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၁၀၈၃၁၉၂ )
၂၈၂။

ဦေးမိုန်ဖသာင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (FGA)
အမှတ်(၆၄၄)၊ အဖြေါ်

ံိုေးထြ် ၊ ကိုန်သည်လမ်ေး ၊ ြန်ေးဘွဲတန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး ။

(ဦေးဖြါင် ွဲလ်မန် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၂၈၉၂၇ ၊ ၄၂၈၂၀၀၈၀၂ )
၂၈၃။ ဖမတတာလမ်ေး လူမှိုဝန်ေးက င် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး (အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၁၂/)၊ စ/ဦေးဖစာဘဖလလမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေး ၊ ၀၉၂၈၄။ ဖလာကြါလတရာေးပမြှင့််တင်ဖရေးကွန်ယက် အသင်ေးအ ွွဲြို့ ( ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေး)
အမှတ် (၂၈၃)၊ ခွာညိ လမ်ေး၊ (၁၂)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေး ၊ ၀၉- ၄၃၀၄၉၃၁၃၊ ၀၉-၂၆၄၃၇၈၀၅၅
၂၈၅။ ပမန်မ
ံ့ ာအာေးမာန် လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေးအသင်ေး (ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ်)
ရန်ကင်ေး(အဖန က်ြိိုင်ေးခရိိုင်)၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး။
ဦေးမ ိ ေးနိိုင်(ခ) ဖ ာ်နှင်ေးလူ ၊ ၀၉-၉၆၅၁၃၃၉၀၅
၂၈၆။ ဗိိုလ်ခ ြ်ဖအာင်

န်ေး စိတ်ဓာတ်ပြန်ံ့ြွာေးဖရေး အသင်ေး (ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်)
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အမှတ်(၁၁)၊ အင်ေးယာေးမမိ င်လမ်ေး၊ ဖရွှေဖတာင်ကကာေး(၁)ရြ်ကွက်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးခ ိ င်သန်ေးဖအာင်၊ ၀၉- ၄၃၀၂၈၇၉၈၊ ၀၉-၄၅၇၇၉၈၄၉၂
၂၈၇။ မို ိတာ နှလံိုေးသာေးလူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး (ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၂၇၅)၊ ရတန ြန်ေးခခံ၊ ဗညာေး လလမ်ေး၊ (၆) ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးသိန်ေးနိိုင်၊ ၀၉-၂၆၁၉၃၃၃၃၉
၂၈၈။ ညဖန င်ဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး ( ဂံိုမမိ ြို့သစ်)
တိိုက် (၁၀၉၈)၊ ကန်သာယာ၊ (၂)လမ်ေး၊ ၃၅ ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးဗန်သွွဲဟိုြ်၊ ၀၉-၂၅၂၅၆၆၅၉၉၊ ၀၉-၅၁၆၀၇၈၄
၂၈၉။ ပမန်မာနိိုင်ငံ ဂရြ် စ်

ိုင
ိ ်ေးအ ွွဲြို့အစည်ေးအသင်ေးအ ွွဲြို့ (ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်)

အမှတ် (၂၈)၊ ဦေးဖရွှေဂွန်လမ်ေး၊ ြို ွန်ဖတာင်ရြ်ကွက်၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးပမင့််ဖမာင်ဖက ာ် ၊ ၀၉-၅၁၁၆၃၂၅/ ၀၉-၉၆၅၁၁၆၃၂၅
၂၉၀။ မာမာဖအေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Mar Mar Aye Foundation) (ဖတာင်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၄၀၄)၊ ၉လမ်ေး၊ (၁၀)ရြ်ကွက်၊ ဖတာင်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊
ဦေးတင့််လွင်ဖအေး၊ ၀၉-၅၁၆၄၃၅၈
၂၉၁။ ပမန်မာနိိုင်ငံ ပြည်သူူ့က န်ေးမာဖရေး ကကေးကကြ်အသင်ေး ( လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်)
တိိုက်(C)၊ ၁၀၈/ဘ၊ နဝဖ ေးလမ်ေး၊ ြမိိုေးနင်ေးလမ်ေး၊ အ

င့််ပမင့်် (၆)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးမင်ေးသန်ေးဝင်ေးထိိုက်၊
၂၉၂။

ပမန်မာနိိုင်ငံမမိ ြို့ပြနှင့်် အဖပခခံအဖ

ာက်အဦေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေး (လိှိုင်မမိ ြို့နယ်)

(Myanmar Development Association)
အမှတ်(၁၀၅)၊ ြါရမလမ်ေး၊ (၁၂)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊
ဦေးရွဲဖ ာ်ဝင်ေး၊ ၀၉-၄၈၈၇၉၉၉၉၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၁၁၆၉
၂၉၃။ ပမန်မာ-ဂ ြန်ညအကိိုမ ာေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Myanmar M.J Brothers Foudation)
အမှတ် (၁၆)၊ ဖြေါ်

န်ေးဖမွေးလမ်ေး၊ ၂၉ရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊

ဦေးဝင်ေးခိိုင်၊
၂၉၄။

ည်ေး ာဖရာင်ပခည် လူမှိုကူညဖရေး အသင်ေး (ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၆၅)၊ စွယ်ဖတာ် (၃)လမ်ေး၊ ဖပမတိင
ို ်ေး(၄၈)၊ (၁၉)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးဖက ာ်နိိုင်၊ ၀၉- ၂၅၀၂၅၃၈၃၂

၂၉၅။ ဦေးလှဖမာင် ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး ( ဂံိုမမိ နယ်)
အမှတ် (၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်ေး(၉၀၄)၊ ဖရွှေတိဂံိုဘိုရာေးလမ်ေး၊ဖယာမင်ေးကကေးရြ်ကွက်၊
ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေး၊ ဦေးထွန်ေးလှ၊ ၀၉-၄၃၀၀၈၂၅၅
D:\2021\WebPortal-Update\IR\CSO\1-Yangon.docx Page -31

32

၂၉၆။ ပမန်မာနိိုင်ငံ ဘိလြ်ဖပမ လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေး အသင်ေး
Myanmar Cement Association – MCA)
မင်ေးဓမမကွန် ိို(ဖအ)၊ Penthouse (၁) ၊ အခန်ေး (၅၀၃)၊ မင်ေးဓမမအိမ်ရာ၊ မင်ေးဓမမလမ်ေး၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေးသဟ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၀၀၁၀၉)
၂၉၇။ အရိှိုအမ ိ ေးသမေးမ ာေးအ ွွဲြို့အစည်ေး (Asho Women Organization) (AWO)
အမှတ်(၆၅၂)၊ ဖမယိုလမ်ေး ၊ (၆)ရြ်ကွက် ၊ အဖရှြို့ ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
(ဖ ေါ်မိိုင်ရိုသ်လွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၁၀၅၆၉၇၄ )
၂၉၈။ လယ်တဖမတတာြရဟိတကူညဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၃၀)၊ သာယာကိုန်လမ်ေး၊ (၂)ရြ်ကွက် ၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးသိန်ေးထိိုက်၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၅၀၀၅၃၉၅၆)
၂၉၉။ သံိုေးြန်လှအသင်ေး
အမှတ်(၁၈၈၁)၊ မနတဖလေးလမ်ေး၊ (၁၄) ရြ်ကွက်၊လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်သနတ ကိို၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၃၁၃၀၇၅၀)
၃၀၀။ ပမင့််မိိုရ်ဖမတတာ (ခိိုန ေးရာ) ြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်(၃/စ)၊ မင်ေးရွဲဖက ာ်စွာလမ်ေး၊ြွဲခူေးစိုရြ်ကွက်၊သန်လ င်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်ဖတာင်ြိိုင်ေးခရိိုင်။
(ဖ ါက်တာ ဦေးဝင်ေး ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၇၉၉၅၃၀၃၁ )
၃၀၁။ လူငယ်ြရဟိတ ကိုသိုလ
ိ ် လူမှိုဖရေးအသင်ေး (Y.S.G)
အမှတ်(၃၉၈)၊ (စ)ရြ်ကွက်၊ သနတ (၆)လမ်ေး၊ ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးမ ိ ေးသဟ ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၅၀၀၃၅၈၁၁ )
၃၀၂။ ပမန်မာ့်ဖပြေးခိုန်ြစ် လက်ဖရွေးစင်ဖဟာင်ေးမ ာေး လူမှိုဖရေးအသင်ေး
ဖပမာက်ဘက်ြွွဲကကည့််စင်ဖအာက် ၊ဖအာင်

န်ေးအာေးကစာေးမြိ င်ဝင်ေး၊ ဂဃလာဖတာင်ညန်မံ့ မိ ြို့နယ်၊

မရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖက ာ်ခင် ၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၄၉၉၃၃၁၉၆၊ ၀၁- ၂၅၃၇၂၉ )
၃၀၃။ ပမန်မာကိုခန်ေးစိတ်ြညာ ိိုင်ရာ ြူေးဖြါင်ေးအ ွွဲြို့ (Myanmar Clinical Pshchology Consortium "MCPC"
အမှတ် (၂၆၂-၂၆၄) ၊ ပြည်လမ်ေး၊ ဂိုန်စင်တာ-၁၊ ဘဖလာက်ဖအ၊ စတိုတတထြ်၊ အခန်ေးအမှတ်-၁၊
ဖပမနကိုန်ေး၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(Dr.ဖ ယ ာလွင်၊ ိုန်ေး ၀၉ - ၄၂၀၇၁၁၁၉၉)
၃၀၄။ လင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၃)၊ ြိုန်ေးညက်လမ်ေး၊ ဂူကကေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ ဖထာက်ကကန်မံ့ မိ ြို့၊ မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးထွန်ေးလင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂ )
၃၀၅။ လူမှိုဝန်ထမ်ေး ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
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အမှတ်(၅၉၅)၊ အင်ကကင်ေးလမ်ေး၊ (၃၄)ရြ်ကွက် ၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( ဖ ေါ်ဖအေးသိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၉၆၅၈၆၃)
၃၀၆။ ဘဝမေးအိမ် (Light of Life)
တိိုက်(၃)၊ အခန်ေး (၃၀၇) ၊ ဟိိုတယ်ရန်ကိုန၊် ပြည်လမ်ေး၊ (၈)မိိုင်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးသိုတ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၇၇၁၁၁၂၉၈ ၊ ၀၉-၉၇၇၁၁၁၂၉၂ )
၃၀၇။ အထက(၅) ဗိိုလ်တဖထာင်ဖက ာင်ေးသာေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
(Association of BEHS (5) Botahtaung Alumni)
အမှတ်(၁၆၈) ၊(၁၀)ရြ်ကွက်၊ အဖန ်ရထာလမ်ေး၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (Dr. ဖအာင်သိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၁၄၂၇၇ )
၃၀၈။ မိတထလာအသင်ေး(ရန်ကိုန်)
ဂ ြန်လမ်ေးရှိ City Golf Resot Hotel၊ ဖ ာ့်ကန်ရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( ဦေးဖသာင်ေးထိိုက်မင်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၆၁၁၈၈ )
၃၀၉။ ပမန်မာနိိုင်ငံအစာအိမ်၊အူလမ်ေးဖကကာင်ေးနှငအ
့်် သည်ေးဖရာဂါဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေး
အမှတ်(၄၅) ၊ ပြည်လမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
( ဦေးဖက ာ်စိိုေးထွနေး် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၈၀၉၀၇)
၃၁၀။ အမမွဲဖတာက်ြဖသာလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး(Ever Bright Community (EBC))
အမှတ်(၁၄)၊ အခန်ေး(၃)၊ လမ်ေး(၉၀)၊ မဂဃလာဖတာင်ညွနမ်ံ့ မိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
( ဦေးဂင်ခင်မန် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂၊ ၀၉ ၅၀၃၂၆၉၂ )
၃၁၁။ ဟသဃာတအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၁၈၄/၁၈၆)၊(၄၅)လမ်ေး(အထက်ဘဖလာက်)၊အမှတ်(၁၀)ရြ်ကွက်၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးပမင့််ဖ

ွ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၀၄၅၆၇၈၃ )

၃၁၂။ ပမန်မာခ စ်စရာ ကဖလေးမ ာေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ(် ၃၁၂)၊ မဂဂင်ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကက
ွ ်၊အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကန
ို ်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်မိိုေးမိိုေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၆၈၃၅၁၊ ၀၉- ၉၇၆၉၄၆၂၃၅ )
၃၁၃။ လိိုင်နတ်န လူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး (Lainatna Development Society ) (LDS)
အမှတ်(၂၆၁)၊ ဖအာင်ရတန လမ်ေး(၁၂၄) ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်(အဖရှြို့ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဦေးနန်ရှင်မိုန် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂၊ ၀၉-၄၂၅၂၉၂၈၉၇)
၃၁၄။ ဖလေးကျွန်ေးသူဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၃၃)၊ နဝဖ ေးလမ်ေး ၊ ဖယာမင်ေးကကေးရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(Dr.ပမသတာ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၃၃၀၀၇ )
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၃၁၅။ ပမန်မာ့်အလှအြ

ံြင်အသင်ေး (Myanmar Beauty Hair Association)

အမှတ် (၅၆ - ဘ)၊ ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေး၊ ရန်ကင်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
၃၁၆။ နွမ်ေးြါေးသူမ ာေးကူညမှို ြရဟိတအသင်ေး (PASSION FOR THE POOR MYANMAR -PFPM)
အမှတ် (၁၉၈၇)၊ နိဗဗန်(၃)လမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
( ဦေးမိိုင်ကယ်ဟရန်

မ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၉၆၇၂၂ )

၃၁၇။ မာမကွတ်ခိိုကိိုေးရာမွဲ့်ကိိုယ်ဝန်ဖ ာင်မာေးနှင့််ဖမွေးစကဖလေးငယ်မာေးကူညဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေး ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
ဖြါက်ကိုန်ေးကွင်ေးလမ်ေး၊ စစ်ြင်ဖတာင်ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ် (အဖရှြို့ြိိုင်ေး) မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ဖ ေါ်ပ ြူပ ြူမငိမ်ေးခ မ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၇၄၃၈၁၆၁)
၃၁၈။ ဖခတ်သစ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Khit Thit Foundation)
အခန်ေး(၇၀၁)၊ တိိုက်ဘ၊ မလိခကွန် ိို၊ ရတန လမ်ေး၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ြါဖမာကခဖ ါက်တာညွန်ံ့သိန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၆၄၄၄၄)
၃၁၉။ ပမန်မာနိိုင်ငံဖရဖကကာင်ေးလ ြ်စစ်အင်ဂ င်နယာအသင်ေး
အမှတ်(၂၆/၂၇) လယ်ယာ (၃) လမ်ေး၊ (၁၀) ဖပမာက်ရြ်ကွက်၊ သာဖကတမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးညွနဦ
်ံ့ ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၅၇၂၆၁)
၃၂၀။ ဖြ ာ်ဖြ ာ်ြါေးြါေးသင်ယူပခင်ေးြညာဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၅၂၄/E) သရိကွန် ိို၊ ပြည်လမ်ေး၊ (၄) ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဧရာဖမာင်ဖမာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၄၉၄၈၄၉၉)
၃၂၁။ ရန်ကိုနဘ
် ိတ်(ခ်)ဖဟာက်(စ်) (Yangon Bakehouse)
အမှတ်(၁၇/၁၈)၊ ပမသရိလမ်ေးသွယ်၊ ဖအဝမ်ေးလမ်ေး၊ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်၊ ၉မိိုင်၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ပ ြူပ ြူတင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ -၅၀၁၅၆၅၃ )
၃၂၂။

လူူ့အခွင့််အဖရေးကာကွယ်ပမြှင့််တင်သူမ ာေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၈၂) ြထမထြ်၊ နတ်စင်လမ်ေး၊ မက ေးတန်ေး အဖရှြို့ဖပမာက်ရြ်ကွက်၊
ကကည်ပ့် မင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးပမင့််ဖအေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၂၄၃၁၂၅)

၃၂၃။ ြါရမဝိ ဇာနှင့်် သိြပံြညာဖရေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
ဖရွှေဂံိုြလာ ာ (၅၂၁-ဘ) တတိယထြ်၊ ဖရွှေဂံိုတိိုင်လမ်ေးနှင့််
ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေးဖထာင့််၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ါက်တာဖက ာ်မိိုေးထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၂၄၀၉၃၄၅)
၃၂၄။ လိိုက်ပမန်မာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(R.10-A)၊ နှင်ေး

ပ ြူလမ်ေး၊ ခဖရမွန်အိမ်ယာ(၂)၊
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ခ စ်တေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖြါင်ခန်စ
ံ့ ိန်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၇၅၇၅၃၈၇/ ၀၉- ၅၁၆၀၇၈၄)
၃၂၅။ နိိုင်ငံသာေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအင်စတက ြူြို့ (Civic Development Institute – CDI)
အမှတ်(၆၀)၊ (၄) လာ၊ အင်ေးစိန်လမ်ေးမ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖစာပမ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၀၄၀၃၃၄၈/ ၀၉- ၈၉၈၁၂၈၉၆၀)
၃၂၆။ လူမှိုအခွင့််အလမ်ေး ကူညအကကံဖြေးဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၃၅)B ၊ ကံ့်ဖကာ်မမိ င်လမ်ေး၊ (၂၃)ရြ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖစာဟိန်ေးထက်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၁၉၉၀၆၀)
၃၂၇။ ဂွတ်မိုအသင်ေး (Good Move)
အခန်ေး (၄၀၁) ၊ B-12၊ ဖရွှေကမဘာအိမ်ရာ၊ ဖရွှေကမဘာ(၂) လမ်ေး၊ (၃) ရြ်ကွက်၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးစိိုေးမင်ေးဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၄၃၃၁၃)
၃၂၈။ ပမန်မာ့်လူငယ်အသက်ဖမွေးဝမ်ေးဖက ာင်ေးမှိုအသင်ေး (Myanmar Youth Vocational Institute)
အမှတ် ၄၃၉၊ အခန်ေး ဘ ၃ + စ ၃၊ ၁၁ ရြ်ကွက်၊
ဓမမာရံို (၁) လမ်ေး၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဝင်ေးဖရွှေဖမာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၀၈၄၉၉)
၃၂၉။ ကရင်ဥြဖ ြညာရှင်မ ာေးလူမှိုအဖထာက်အကူပြ အ ွွဲြို့(Karen Legal Social Service Association)
အမှတ်(၂၈၃/ခ)၊ က-၄လမ်ေး၊ မမိ ြို့သစ်(က+ခ) ရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေးဖစာတာကဖြါ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၈၀၀၃၃၂၄၊ ၀၉- ၇၉၉၇၈၉၁၁၈)
၃၃၀။ ပမန်မာနိိုင်ငံတရိုတ်ကိုန်သည်မ ာေးအသင်ေး (လူမှိုဖရေး)
အမှတ်(၁-၅)၊ ဖရွှေတိဂံိုဘိုရာေးလမ်ေး၊ (၇) ရြ်ကွက်၊လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးပမင့််ဖရွှေ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၀၁၄၄၁ )
၃၃၁။ ခ ယ်ရဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Cherry Foundation)
အမှတ်(၆၀)၊ (၄)လာ၊ အင်ေးစိန်လမ်ေးမ၊ (၉) ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေး

လိိုင်ေးက ွဲအိိုဘိခဖ
် ထာင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၉၄၀၈၇ )

၃၃၂။ ဖယာနယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန)်
အမှတ်(၂၀၂)၊ ိုတိယထြ်၊ လမ်ေး(၄၀)၊ (၉) ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖအေးဖမာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၃၀၂၆၃၆၆)
၃၃၃။ ရန်ကိုန် ိို ာေးလူငယ်ြရဟိတအသင်ေး (Yangon Zofa Thalai Pawl) (YZTP)
အမှတ်(၁၈၈)၊

ိြ်ကမ်ေးသာလမ်ေး၊ (၄)လာ၊ အမှတ် (၇) ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသိန်ေးလွင်(ခ) ဦေးြါခ ြူေးငါ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၂၇၀၅)
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၃၃၄။ ပမန်မာနိိုင်ငံလံိုေး ိိုင်ရာ ိို ာေးလူငယ်ြရဟိတအသင်ေး (Young Zofa Organization of Myanmar) (YZOM)
အမှတ်(၁၈၈)၊

ိြ်ကမ်ေးသာလမ်ေး၊ (၄)လာ၊ အမှတ် (၇) ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသိန်ေးလွင်(ခ) ဦေးြါခ ြူေးငါ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၂၇၀၅)
၃၃၅။ ဖြါင်ေးစည်ေးဖမတတာလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၆၄)၊ (၅) လာ၊ လမ်ေးသစ်လမ်ေး၊ (၄) ရြ်ကွက်၊ လမ်ေးမဖတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးပမင့််ဖ

ွ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၁၉၆၅၅)

၃၃၆။ ဖမ ာ်လင့််ပခင်ေးဖတာင်ြံမ ာေးအသင်ေး (Wing of Hope Organization)
အမှတ် (၁ / ၁၃၈)၊ နဝရတ်လမ်ေး၊ စဉ့််ငူရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးလာလ်ရွဲမ်ေးထန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၉၅၁၇၁၃၁)
၃၃၇။ ပမန်မာနိိုင်ငံ နိိုင်ငံပခာေးဖရေးဝန်ကကေး ာန ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး
အမှတ်(၄၄)က ၊ အင်ကကင်ေးမမိ င်လမ်ေး၊ (၂၃) ရြ်ကွက်၊ သိုဝဏဏ၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖအေးဖက ာ်လွင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၈၃၁၅၆)
၃၃၈။ လူမှိုဘဝတိိုေးတက်ဖရေး ွံြို့မ ိ ေးဖစရန်ပြန်လည်ထူဖထာင်ဖရေးနှင့်် ဖြါင်ေးစည်ေးညြှိနိှိုင်ေး ဖ

ာင်ရွက်

ဖြေးသူမ ာေးအ ွွဲြို့ (RAIN MAKER)
အမှတ် (၆၅၉)၊ အခန်ေး (၀၀၂) ဖပမညထြ်၊ ရတန ြံို (၈)လမ်ေး၊ (၁၀) ရြ်ကွက်၊
သာဖကတမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။

(ဖ ေါ်ဖအေးသနတ ဖအာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၀၆၆၂၂၂)

၃၃၉။ ပမန်မာနိိုင်ငံတရာေးဖရေး အရာရှိဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး (The Association of Former Judicial
Officers) (AFJOM)
အမှတ် (၂၀၆)၊ တိိုက်-ဖအ၊ လမ်ေး (၅၀)၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖအာင်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၃၈၃၂၂)
၃၄၀။ ဖအ အသင်ေး (Another Development)
အမှတ် (၆၂)၊(၅)လာ၊ ဖညာင်တိုန်ေးလမ်ေး၊ ကျွန်ေးဖတာဖတာင်ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖန ်ကယ်ရယ်မမ
ိိုံ့ ဖ
ိိုံ့ အေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၆၆၁၅၀၈)
၃၄၁။ ဖနွေးဖထွေးအိမ် လူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၂၄)၊ (၂)လမ်ေး၊ လိှိုင်ရတန မွန်အိမ်ရာဝင်ေး၊ (၁၂)ရြ်ကွက်၊
လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်စနဒ ဖအေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၈၀၃၇၆၀၂)
၃၄၂။ ဖကာင်ေးဖသာမ ိ ေးဖစ့်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အကွက်အမှတ် (၅၉၉)၊ ဗိိုလ်ဖတ ြန်ေးခခံ(၂)လမ်ေး၊ (၈)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေး ူရွဲ

ာ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၁၄၄၃၂၅၃၊ ၀၉ - ၇၇၇၃၆၄၆၇၇)

၃၄၃။ ကတိအမ ိ ေးသမေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၁၂၄/၁၂၆)၊ ြထမထြ်၊ လမ်ေး(၅၀)၊ အလယ်ဘဖလာက်၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊
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ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသွင်လင်ေးဖအာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၀၇၉၅၉၁၅)
၃၄၄။ ဖမာင်ဖတာမမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
မဏ္ဍာလာကံယံိုဖက ာင်ေးတိိုက်၊ ဖရတာရှည်လမ်ေး၊ ကကံ့်ဖတာရရြ်ကွက်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဘလှဖမာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၁၅၁၈၉၊ ၀၉ - ၅၂၁၄၀၂၄)
၃၄၅။ ဗေးရှင်ေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး (Vision Development Charity)
အမှတ်(၆၇၇)၊ စံရိြ်မငိမ်လမ်ေး၊ (၄၆)ရြ်ကွက်၊

ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဘူလိမ်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂၊ ၀၉ - ၄၂၂၆၈၈၄၂၅)
၃၄၆။ ဝင်ေးဖမတတာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Win Love Foundation)(WIF)
အမှတ်(၈၃)၊ ြတတပမာေး(၃)လမ်ေး၊ (၁၀)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်အဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးစဘ ေးလစ်ထန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂၊ ၀၉ - ၇၉၆၇၇၅၀၂၇)
၃၄၇။ မ ဖဝအသိဖြေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး (Financial Literacy Association)
အမှတ်(၁၅/၆၅)၊ ဖတာ်ဝင်လမ်ေး၊ (၃)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးကိိုကိိုကကေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၈၂၀၀၈၀၂၊ ၀၉ - ၉၆၄၃၂၂၅၅၉)
၃၄၈။ ဂရိုစိိုက်ဖသာလူငယ်ြရဟိတအ ွွဲြို့ (Care Teen)
အမှတ် (၃၀)၊ အခန်ေး (၆၀၁)၊ ဓမမ ါနလမ်ေး (၅၀)၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးရွဲရွဲဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၀၀၀၆၀၆၆)
၃၄၉။ ရှင်သန်ပခင်ေးပမန်မာအ ွွဲြို့
အမှတ် (၄၇)၊ အဖန က်သရက်ကိုန်ေးလမ်ေး၊ တြ်ကကေးကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးငွန်မန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၀၇၂၈၆၊)
၃၅၀။ ပမန်မာရြ်ဝန်ေး ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးအသင်ေး (Myanmar Community Development Association)
အမှတ် (၁၆၉ / D)၊ (၉)မိိုင်၊ ပြည်လမ်ေးနှင့်် ယိေးို ယာေးလမ်ေးဖထာင့််၊ (၅)ရြ်ကွက်၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေးတင်ဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၄၄၅၅၅၊ ၀၉-၅၄၀၇၃၃၅)
၃၅၁။ အမိှိုက်ဖကာက်သူရွဲဖကာင်ေးပမန်မာအသင်ေး (Trash Hero Myanmar)
အမှတ် (၆၂၃)၊ ပြည်လမ်ေး၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေး ိုန်ေးဖက ာ်မိိုေးပမင့််၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၈၂၄၂၇)
၃၅၂။ သဘာဝအလင်ေးဖရာင်ဖသွေးကွန်ယက် (Thabarwa Alinyaung Thwe Kuanyat Organization)
သဘာဝတရာေးရိြ်သာ(သန်လ င်)ဝင်ေး၊ဖလေးထြ်တရာေးဖ

ေးရံို၊ ဘိုရာေးကိုန်ေးဖက ေးရွာ၊ သန်လ င်

မမိ ြို့နယ်၊ ဖတာင်ြိိုင်ေးခရိိုင်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဝင်ေးပမင့််၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၅၈၄၀၄၂၈)
၃၅၃။ လူမှိုကူည ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၃၄၈)၊ ဗညာေး လလမ်ေး၊ ဖက ာက်ဖပမာင်ေးရြ်ကွက်
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တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖက ာ်စန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၁၅၀၁၉၄၃)
၃၅၄။ စံ ိိုဉာဏ်လင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Sandow Nyan Lin Foundation)
အမှတ် (၂၄/၂၆)၊ ၇-လာ၊ ဖတာင်ပမင်ေးမြိ င်ကွင်ေးလမ်ေး
တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ယိုယိုလင
ွ ်၊ ိုန်ေး - ၀၉ -၅၅၄၄၅၄၄)
၃၅၅။ ဖထာင်စိုနှစ် လူမှိုဝန်ေးက င် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအ ွွဲြို့ (Millennium Community Development Association)
အခန်ေး R-2 အမှတ်(၄၄၉၊ ဘ)၊ ြထမထြ်၊ တကကသိိုလ်ရိြ်သာလမ်ေးသစ်၊
ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးရွဲရန်ဖအာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၁၁၆၂၅၄၁)
၃၅၆။ ပမန်မ ာ အတက်ဖရာဂါ ဖ ေးမကူည ဖရေးအသင်ေး
အခန်ေးအမှတ် (၀၄-၀၅) ၊ ဖရွှေခ မ်ေးသာအဖ

ာက်အဦေး၊ ခ မ်ေးသာဂိုဏ်ဖရာင်ကွန် ိို၊

ဖမတတာညွန်ံ့ရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ါက်တာခင်နှင်ေးဖ

ွ ၊ ၀၉-၅၀၈၇၉၄၀)

၃၅၇။ ပမန်မာနိိုင်ငံမိသာေးစိုြထမြရဟိတအသင်ေး(Family First Myanmar)
အမှတ်(၁၂)၊ အင်ေးဖလေးရိြ်သာ၊ (၆)ရြ်ကွက်၊ ပြည်လမ်ေး၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဂျွန်တွန်ဟရွဲထန်၊ ိုန်ေး-၀၉၄၅၀၀၁၄၁၄၂၊ ၀၉၇၆၄၅၁၄၁၄၂)
၃၅၈။

ိနဝိဟာရြရဟိတလူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
ဓမမာရံို၊ ိနဝိဟာရဖက ာင်ေးတိိုက်၊ ဖြေါ်ဖတာ်မူလမ်ေး၊ (၂၀)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိင
ို ်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးထွန်ေးထွန်ေး၊ ိုန်ေး-၀၉၇၈၆၆၆၆၄၄၃)

၃၅၉။ ကိိုယ်ထက
ူ ိိုယ်ထအမ ိ ေးသမေးကူညြံ့်ြိိုေးပမြှင့််တင်ဖရေးအသင်ေး
ိတ်ကိုန်ေးဖတာင်ြိိုင်ေး၊ တိိုေးခ ွဲြို့ဖက ေးရွာ၊ ထန်ေးတြင်မမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်သန်ေးသန်ေးဝင်ေး၊ ိုန်ေး-၀၉၄၄၇၉၃၆၃၈၂)
၃၆၀။ ဂရိုဏာရှင်ဉယ ာဉ် (Mercy Garden) ကဖလေးသူငယ်ပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးနှင့််ဘက်စံို ြို့ွံ မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၂၁၃)၊ ဘိုရာေးဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ တ/၁၅ ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖန ်တာမလာစိိုေး၊ ိုန်ေး-၀၉၄၂၁၁၅၁၈၂၄)
၃၆၁။ ဂဖရစ့််ဉြဖ ြညာရှင်မာေးလူမှိုအဖထာက်အကူပြ အ ွွဲြို့(Grace Legal Social Services Association)
အမှတ် (၂)၊ သံတမန်လမ်ေး၊ ပြည်လမ်ေး၊ အဖန က်ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ဝင်ေးဝင်ေးကကည် ၊ ိုန်ေး-၀၉၅၁၈၈၇၃၅)
၃၆၂။ ဖရာင်ပခည်ဦေးလိုြ်သာေးလူမှိုဘဝ ွံြို့မ ိ ေးတိေးို တက်ဖရေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၂၄၃)၊ ငိုဝါလမ်ေး၊ ၅/၆ ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေး င်လင်ေးဖထွေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၀၄၉၉၇၃)
၃၆၃။ အနနတဖမတတာလူသာေးအက ိ ေးပြ အသင်ေးအ ွွဲြို့ (Ananda Myittar Welfare of others Work
(Payahita) Human Effects Association)
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အမှတ် (၁၄၀၁ / ဘ)၊ ဖ ဝ ဟ (၃၉) လမ်ေး၊ ဖတာင်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးရွဲတင့််၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၁၂၀၄၀၇၈)
၃၆၄။ ပမန်မာအင်တာကိိုလူမှိုဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ် ၂၀(G)၊ ြထမထြ်၊၅၄-လမ်ေး၊ (၂)ရြ်ကွက်၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးလွင်ဖအာင်ဦေး၊ ိုန်ေး-၀၉၃၆၃၂၁၁၁၁၊ ၀၉၃၆၃၁၅၅၅၅)
၃၆၅။ ပမန်မာနိိုင်ငံမှန်နှင့််အလူမနယမ်လိုြ်ငန်ေးရှင်မ ာေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်-၁၉၊ အဖရှြို့ပမင်ေးမြိ င်ကွင်လမ်ေး၊ ဗိိုလ်စိန်မှန်ရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖအာင်မိိုေး၊ ိုန်ေး-၀၉၄၀၈၃၈၃၃၀၃)
၃၆၆။ ဂနတဝင်ပ ြူစင်ြရဟိတအသင်ေး
အမှတ်-၁၇၊ ဖပမည၊မဂဃလာလမ်ေး၊ စမ်ေး/ဖပမာက်ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်သိန်ေးခင်၊ ိုန်ေး-၀၉၄၅၀၀၀၉၆၉၀၊ ၀၉၆၉၂၃၀၁၆၅၁)
၃၆၇။ ကိုမိုပ ာလူမှိုဘဝရှင်သန်ကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ်-၁၂၁ (ဖပမညထြ်)၊ အဖ

ာင်(C) ၊ မို ိတာအိမ်ယာ(၁)၊ အလယ်ဗဟိိုလမ်ေး၊

မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖနလင်ေး၊ ိုန်ေး- ၀၉၄၂၁၁၃၈၆၇၂)
၃၆၈။ ကကယ်တံခွန်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၃၈၈/၃၉၈) ၊ ကမ်ေးန ေးလမ်ေး၊

င်မင်ေးရြ်ကွက်၊ အလံိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဝင်ြိန်စ၊ ိုန်ေး-၀၉၅၀၀၈၀၂၆)
၃၆၉။ အနဓရ ဖတလူဂူ ဟိနဒြူဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (ဗဟိို) အသင်ေး
အမှတ် (၃၁/၃၇)၊ (၅၄)လမ်ေး၊ (၈)လာ၊ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖက ာ် ိုန်ေး၊ ိုန်ေး-၀၉၇၈၅၀၅၇၇၇၄)
၃၇၀။ အမိဖပမလူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
မဓရွာ၊ ဖရကာတာြတ်လမ်ေး၊ ၅၂- ရြ်ကွက်၊

ဂံိုမမိ ြို့သစ်အဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးနွန်လိန်ေး(ခ)ဖ ေးဗစ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၇၇၄၃၀၉၈၅)
၃၇၁။ ဟံသာဝတဦေးဝင်ေးတင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်၁၂၂(၃လာ)၊ လမ်ေး(၅၀)၊ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်၊
ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖက ာ်ဖအာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၂၆၄၅၀)
၃၇၂။ မစ်ကသတာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၂၇၇)(B) ၊ဖအာင်ဖမတတာ(၆)လမ်ေး၊ (၁)ရြ်ကွက် ၊ လိှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်သတာ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၆၅၉၅၅၅၀၁)
၃၇၃။

င်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၁၀/ခ) ၊ ငါေးထြ်ကကေးဘိုရာေးလမ်ေး၊ ဗိိုလ်ခ ိ (၁)ရြ်ကွက် ၊
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ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ် င်လွဲ့်လွဲ့်ခိုင
ိ ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၉၇၉၂၇၇၉)
၃၇၄။ ပမန်မာ့်နှလံိုေးသာေးဖမ ာ်လင့််ခ က် လူမှိုအက ိ ေးပြ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
(Hope Charity Myanmar Foundation)
အမှတ် (၄၈၅) ၊ ဖအာင်သဖပြ(၂) လမ်ေး၊ သွြ်ဝိိုင်ေးကကေးရြ်ကွက် ၊
သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးထိိုက်ထိိုက်(ခ) ဦေးခ စ်ထိိုက် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၃၄၂၄၆၂၆)
၃၇၅။ လပြည့််ဝန်ေး မိသာေးစိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Fullmoon Family Foundation) (FMFF)
အမှတ် (၆၅၆) ၊ ခဝွဲခခံ(၂) လမ်ေး၊ ကကိ ြို့ကိုနေး် အဖန က်ရြ်ကွက် ၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖန ်န

က်တင်ထူေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၁၆၆၁)

၃၇၆။ မလွင်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၉/ဘ) ၊ ခ င်ေးတွင်ေးလမ်ေးနှင့််ဖမခလာလမ်ေးဖထာင့်် ၊
ဖမခအိမ်ယာ၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်လွင်လွင်ဖအာင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၇၈၁၂၀၈၀၉၈)
၃၇၇။

ွံမ ိ ေးမှိုမိတ် က်အ ွွဲြို့ (ပမန်မာ) အသင်ေး
အမှတ် (၅၀၃) ၊ တိိုက် (၄) ၊ (၉) ရြ်ကွက်၊

ကမဘာဖအေးအိမ်ယာ၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖအာင်ကိိုကိို ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၃၇၀၁၀၆၅)
၃၇၈။ ခ င်ေးဖတာင်ကိုန်ေးမိသာေးစိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (CHIN HILL FAMILY FOUNDATION)
အမှတ် (၁၀၀၇) ၊ ဖအာင်ဖ ယ လမ်ေး ၊ (၄၀)ရြ်ကွက် ၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်တလွဲတလ်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၉၈၁၁၆၈၆၉ ၊ ၀၉-၇၈၂၀၀၆၈၉၃)
၃၇၉။ ဖမ ာ်လင့််ပခင်ေးသစ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (New Hope Foundation)
အမှတ် (၁၇၄) ၊ ဖအာင် ြါလမ်ေး ၊ (၂၈)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ါက်တာ နွဲခိိုလာလ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၄၁၁၆၂၂)
၃၈၀။ ကကယ်စင်လင်ေးလက်လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး
အမှတ်(၁၂၅) ဖပမညထြ်၊ လမ်ေး(၅၀)အလယ်ဘဖလာက်၊ (၁)ရြ်ကွက် ၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးမင်ေးလိှိုင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၀၀၁၁၄၄၅)
၃၈၁။ ဖ ာဝေး အမ ိ ေးသမေးဘက်စံို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၁၇၃) ၊ ဦေးဖအာင်မင်ေးလမ်ေး (ကွင်ေးြိိုငေး် ) ၊ (၂) ရြ်ကွက်၊ ဖအာင်ဗဟိိုလမ်ေးကကာေး၊
ခဝွဲခခံ မ က်မပမင်ဖက ာင်ေးအနေး၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ဖန ်ြိုလွဲ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၄၁၂၈၂၀၊ ၀၉-၇၉၆၉၃၆၁၂၃)
၃၈၂။ ဖမွေးဖမ့်ဖမတတာကရိုဏာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Mwei Mei Myittar Foundation)
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အမှတ်(၁၈၂)၊ (၇)ဘ၊ ဗိိုလ်တဖထာင်ဘိုရာေးလမ်ေး၊ ြို ွန်ဖတာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖနမင်ေးထက် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၄၄၈၆၈)
၃၈၃။ လင်ေးသန်ဖ
ံ့ မတတာကဖလေးကင်

ာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေးအသင်ေးအ ွွဲြို့

အမှတ်(၇)၊ အခန်ေး(၄၀၆)၊ ဝါေးတန်ေးကွန် ိို၊ ကလရိြ်သာလမ်ေးသွယ်၊ ဝါေးတန်ေးလမ်ေး၊
လမ်ေးမဖတာ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ါက်တာဝင်ေးမာဟန်၊ ိုန်ေး- ၀၉ -၅၁၉၆၈၇၅ )
၃၈၄။ ြိုလွဲ ွံြို့မ ိ ေးဖရေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ်(၆၀၈)၊(C ဖ

ာင်) ၊ သမိိုင်ေးမို ိတာ(၂) ရြ်ကွက်၊ လယ်ဗဟိိုလမ်ေး၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်မိိုင်ဖအမခ စ်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၅၈၄၃၉၂၀၈/ ၀၉- ၇၈၉၉၂၈၃၇၈)
၃၈၅။ နိိုေးရို ် ခ င်ေးလူသာေးခ င်ေးစာန မှို

ိိုင်ရာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး

(No Roads Chin Humanitarian Foundation)
အမှတ်(၅၈၃) ၊ ပြည်ဖထာင်စိုလမ်ေး၊ (၄၆)ရြ်ကွက် ၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်(ဖပမာက်ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဦေးဖ ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၁၆၈၃၇ / ၀၉- ၇၇၁၂၅၀၇၇၈)
၃၈၆။ သဘင် + ဖအေးပမ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး အသင်ေးအ ွွဲြို့
တိိုက်အမှတ်(၁၁၉/၁၂၁) ၊ သတတမထြ်၊ လသာလမ်ေး၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။

(ဖ ေါ်ခင်ကကည်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၅၀၀၁၂၆)
၃၈၇။ ြိုဂံဖညာင်ဉေးမမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ် (၂၅၉-၁၅၂)လမ်ေးနှင့်် က ိ ကက

ံလမ်ေးဖထာင့််၊ ဗ ိ င်ေးဖရအိိုေးစင်ရြ်ကွက်၊

တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးပမင့််လွင် ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၃၀၈၄၃)
၃၈၈။ ပမန်မာဂရိုဏာ ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Myanmar Kindness Foundation)
အမှတ်(၂၂) ၊ (၉) မိိုင် ၊ ပြည်လမ်ေး၊ (၅)ရြ်ကွက်၊မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။( ဖ ေါ်ခင်မာလာ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၅၀၀၁၄၄၂)
၃၈၉။ ပမန်မာ့်

ိြ်ကမ်ေးအာဏာြိိုင် ဝန်ထမ်ေးဖဟာင်ေးမ ာေးအသင်ေး

အမှတ် (၅၃) ၊ စံပြ (၂) လမ်ေး၊ သမမတကမ်ေးဖပခရြ်ကွက် ၊ လမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးစိန်လှ ၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၉၆၇၅၉၄၅၈၃)
၃၉၀။ လူမှိုဘဝကူညပမြှင့််တင်ဖရေးကွန်ရက် (ပမန်မာနိိုင်ငံ)
အမှတ် (၄၈၉/တ) ဖရွှေကံ့်ဖကာ်(၁)လမ်ေး၊ (၅၅ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး။ ဖ ေါ်ခင်ဖအေး၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၅၄၁၅
၃၉၁။ ပမန်မာနိိုင်ငံလေးံို

ိိုင်ရာ လ

ူအမ ိ ေးသာေးဖရေးရာအ ွွဲြို့

အမှတ် (၂၇/၂၉) ၃)လာ၊ ရန်ကင်ေးလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေးဖပမာက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေး။ ဦေးဖအာင်သိန်ေး၊ ၀၉-၂၅၇၅၇၀၉၁၂
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၃၉၂။ ဖမရတန ကိိုယအ
့်် ာေးကိိုယ်ကိိုေးအမ ိ ေးသမေးအ ွွဲြို့( ဂံိုမမိ ြို့နယ်)
အမှတ်(၁၄၀)၊ ပြည်ဖထာင်စိုရိြ်သာလမ်ေး၊ ပြည်လမ်ေးအဖရှြို့ရြ်ကွက်၊

ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ယဉ်ယဉ်ဖမာ်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၀၁၉၀၆၇၁)
၃၉၃။ ပမန်မာနိိုင်ငံဂတြညာရှင်မ ာေးအသင်ေး(တာဖမွမမိ ြို့နယ်)
နတ်ဖခ ာင်ေးရြ်ကွက်၊ ဓမမ ါနလမ်ေး၊ အမှတ်(၂)၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးနိိုင်ဖ ာ် ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၁၀၄၃၂)
၃၉၄။ သို ာတာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး(Thuzartar Foundation) (ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၆၁၅/D)၊ ပြည်လမ်ေး၊ (၂) ရြ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ခင်စံြယ်ကကည်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၉၆၅၀၁၄၆၄၄)
၃၉၅။ မ ဖဝခံစာေးကမ်ေးလင့််လက်မ ာေးန ဖရေးကူညမှိုအသင်ေး(လှည်ေးငိုတ်ဖခ ာင်ေး)(ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်)
မှတ်တိိုင် (၃၄/၁)မိိုင်၊ ရန်ကိုန-် ပြည်လမ်ေးမဖဘေး၊ ဖအာက်ခ ိ င်ေးလမ်ေး၊
လှည်ေးငိုတ်ဖခ ာင်ေးဖက ေးရွာအိုြ်စို၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖအာင်ဖ

ွ ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၈၆၀၃၁၈၀၊ ၀၉-၄၂၁၀၅၉၉၄၈)

၃၉၆။ ဖမတတာဂရိုဏာဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး(လှည်ေးကူေးမမိ ြို့နယ်)
အမှတ်(၃၀)၊ ဖမင်္ဝတတိိုေးခ ွဲြို့(၇)လမ်ေး၊ (၁/၇)ရိြ်သာရြ်ကွက်၊လှည်ေးကူေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ ( ိုန်ေး-၀၉-၄၃၀၈၈၅၀၅)
၃၉၇။ ပမတ်ကိုသိိုလ်လမ
ူ ှိုကယ်

ယ်ဖရေးအသင်ေး(မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်)

အမှတ် (၅၄)၊ (၁၂) လမ်ေး၊ (၁) ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသန်ေးဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၀၃၈၃၅၇)
၃၉၈။ စိတ်ဖကာင်ေးဖစတန ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး(GoodwillFoundation)အသင်ေးအ ွွဲြို့(မဂဃလာဖတာင်ညွနံ့်)
အမှတ်(၄၈)၊ ိုတိယထြ်၊ လမ်ေး (၁၃၀)၊ သဖပြကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ မဂဃလာဖတာင်ညွနမ်ံ့ မိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးစိိုေးသန်ေးထွန်ေး ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၂၉၂၅၈၈၇)
၃၉၉။ နှလံိုေးလှြရဟိတလူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး( ဂံိုမမိ ြို့သစ်(ဖပမာက်ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်)
အမှတ် (၁၃၃)၊ (၆) လာ၊ လက်ဝွဲသိုနဒလမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးသက်ခင
ိို ်စိိုေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၉၅၇၆၇၅၁၁၀)
၄၀၀။ ပမင့််မိသာေးစိုဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၂၁)၊ ဖ ေါ်နလမ်ေး၊ စ-သိုမဂဃလာရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန်ေးကျွန်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးပမင့််သိန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၄၅၆၀၄၊ ၀၉-၉၇၅၂၈၈၈၅၄)
၄၀၁။ အလင်ေးသက်ဖသြရဟိတလူမှိုဖရေးအသင်ေး (Light Witness Social Organization)
အမှတ် (၃/၃၀၄)၊ နဝဖ ေးဖ ေးလမ်ေး၊ ဖရဥကကံရြ်ကွက်၊ လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်နင
ှ ်ေးဖဝထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၇၆၇၀၅၀၇၆)
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၄၀၂။ ပမတ်ဘဝဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Precious Life Foundation)
အမှတ် (၁၀၇၉)၊ ဖရတွင်ေးကိုန်ေး(၂)လမ်ေး၊ ဖရတွင်ေးကိုန်ေးကကေးဖက ေးရွာ၊
လှည်ေးငိုတ်ဖခ ာင်ေးဖက ေးရွာအိုြ်စို၊ ဖမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ခင်ခင်ခြံ ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၄၀၆၄၃၆၅)
၄၀၃။ ပြည်သူူ့မိတ်ဖ ွအ ွွဲြို့ (Genuine People’s Servants)
အမှတ် (၄၅)၊ အခန်ေးအမှတ် (၅၀၄)၊ လယ်ယာဖရွှေဖပမအိမ်ရာ၊
မစိိုေးရိမ်လမ်ေးနှင့်် လယ်ယာဖရွှေဖပမလမ်ေးဖထာင့််၊ ဖမတတာညွနရ
်ံ့ ြ်ကွက်
တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဖ ေါ်ခင်စံြယ်ကကည်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၉၆၅၀၁၄၆၄၄)
၄၀၄။ ပမစ်ရွမ်ေးကိိုယ့််အာေးကိိုယ်ကိိုေးလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေးအ ွွဲြို့
အမှတ်(၄၆/၄၈)၄- /စ၊ရှမ်ေးကိုန်ေးလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေး(ဖပမာက်)ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်

ိိုင်ေးဖခါန်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၄၈၀၁၄၀၃၄)

၄၀၅။ မ ဈ ိမသိုခဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
ဗန် ါြင်မှတ်တိိုင်၊ လိြ်ပြာကန်ဖက ာင်ေးတိိုက်၊ ဗဟန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖက ာ်ဟိန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၅၄၅၂၂၂၂၂၊ ၀၉၄၅၀၀၂၂၂၂၂)
၄၀၆။ အသက်မိုန်ံ့အိမ်ခမ်ေးသာကကွယ်ဝဖစပခင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (The Bread House Enrichment Foundation)
အမှတ် (၄/၀၀၁)၊ ြိုလွဲကန်လမ်ေး၊ (၆၅)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖတာင်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေး
၄၀၇။

ွင် မိုန် ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၈၄၂၄၇၀၄၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၁)

င့််နစ်ပမန်မာအသင်ေးအ ွွဲြို့
၁၃၆၄/ဘ၊ ဖနမ ိ ေးသူရလမ်ေး၊ ဖမတတာညွနရ
်ံ့ ြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး
(ဦေးပမင့််သန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၇၄၂၁၇၇၅၅)

၄၀၈။ ြိုဂံဖသွေးြရဟိတဖသွေးလှြူရှင်မ ာေးနှင့်် လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး (ရန်ကိုန)်
အမှတ် (၁၁၃/ဂ)၊ (၈)လမ်ေး၊ (၁) ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးခင်ဖမာင်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၉၉၈၄၀၁၄၁)
၄၀၉။ သတင်ေးအခ က်အလက်

က်သွယ်ဖရေးနည်ေးြညာ သင်ကကာေးဖလ့်က င့််ဖရေးစင်တာဖ ာင်ဖ ရှင်ေး

(မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်)
အမှတ်(၆၄)၊ ကမဘာဖအေးဘိုရာေးလမ်ေးနှင့်် ြါရမလမ်ေးဖထာင့်် ဖခ ာ်တွင်ေးကိုန်ေး၊ (၉)ရြ်ကွက်၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။

(ဖ ါက်တာဦေးတင်ညွန၊်ံ့ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၁၁၇၆၃၈)

၄၁၀။ ညညွတ်ဖရေးမိတ်ဖ ွမ ာေးအ ွွဲြို့
အမှတ် (၄၂)၊ (၃) လာ၊ ကမ်ေးန ေးလမ်ေး၊ ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ါက်တာသင်ေးမာဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၀၀၇၅၅၅၅၇၊ ၀၉-၅၂၆၁၁၂၆)
၄၁၁။ မ ိ ေး

က်သစ်ြင် အမ ိ ေးသမေးလူမှိုဖရေးအ ွွဲြို့

အမှတ် (၂၈) ၊ ြထမအထြ်(ဖပခရင်ေး)၊ ဖြေါ်ဖတာ်မူဘိုရာေးလမ်ေး၊(၂)ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊
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ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖ

ွမာဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၄၁၃၇၆၅၂)

၄၁၂။ ဂလိိုဘယ်(လ်)ြရဟိတလူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး (G.C)
အမှတ် (၇)၊ ဖအာင်

န်ေးသူရိယလှဖသာင်ေးလမ်ေး၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ခင် ာနို၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၁၅၉၅၅၁၊ ၀၉-၇၈၉၇၃၀၇၀၈)
၄၁၃။ မရမာကကေးတိိုင်ေးရင်ေးသာေး လူမှို ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၆၂၇)၊ ိုတိယထြ်ညာ၊ မင်ေးဖစတလမ်ေး၊ ရွာမအဖန က်ရြ်ကွက်၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖဝခင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၁၄၆၄၆)
၄၁၄။ အဂဂဖြ လူမှိုဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး (Agape Charity Organization)
တိိုက်(၂)၊ အခန်ေး (၃၀၂)၊ ဗဟိိုလမ်ေး၊ အဖန က်ကကိ ြို့ကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖအာင်နိိုင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၆၂၁၆၉၂၆၃)
၄၁၅။ ဖရွှေဘံိုသာ ဖငွဘံိုသာ လူမှိုဘဝပမင့််မာေးဖရေးအသင်ေး
ဖရွှေဘံိုသာဖငွဘံိုသာတိိုေးခ ွဲြို့ဓမမာရံို၊(၂)ရြ်ကွက်၊ဖရွှေဓမမာ(၁)လမ်ေး၊လိှိုင်သာယာ(အဖရှြို့ြိိုင်ေး)မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဝင်ေးနိိုင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၃၁၃၈၈၀၀)
၄၁၆။ “မာစ”ေါ်လူမှိုဘဝ ွံြို့မ ိ ေးတိေးို တက်ဖရေး ြရဟိတအသင်ေး (ပမန်မာ)
အမှတ် (၅၀)၊ ဖမတတာ (၁) လမ်ေး၊ ဖရတွင်ေးကိုန်ေးဖက ေးရွာ၊ ထန်ေးတြင်မမိ ြို့၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်နန်န
ံ့ နဒ ဖအေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၀၂၅၈၅၁၄)
၄၁၇။ လက်ကမ်ေးကကမယ်ြရဟိတအသင်ေး (Giving Hands Social Organization)
ဖအာင်ဖ ယ အိမ်ယာ၊ တိိုက်(၁၂) ၊ အခန်ေး (၂၀၃)၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖစာလင်ေးထိိုက်ဖအာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၉၉၅၉၉၃၅၄)
၄၁၈။ အနိှိုင်ေးမွဲ့်ကရိုဏာရှင် (အခမွဲ့်) အဖရေးဖြေါ်လူန တင်ယာဉ်အသင်ေး
ယာယ (၃၃၇/ခ)၊ လိှိုင်ရတာန လမ်ေး၊ (၁၃)ရြ်ကွက်၊ လိှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးတင်ဖအာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၅၀၃၃၁၁၅)
၄၁၉။ ြ ိ ေးကကွဲသူဖရှေးဦေးကဖလေးပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၅)၊ ဦေးဘအိိုလမ်ေး၊ ၂ ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်မာမာကကည်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၉၇၁၈၂၄၂၃၄)
၄၂၀။ ဖမတတာအိမ်ြရဟိတလူမှိုဖရေးအသင်ေး
(Lovely Home Child to Child Charity Association)
အမှတ် (၁၀၃၇) ၊ သမာဓိ(၁)လမ်ေး၊ ည/(၁၁)ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်ဖစာ

ိမ်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၃၃၃၈၈၉၁)

၄၂၁။ မွန်ပမတ်စိတ်ထာေးတွယ်ရာမွဲ့်အဘိိုေးအဘွာေးမ ာေး ဖစာင့််ဖရှာက်မှိုအသင်ေး
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ဘိုမမာ (၁၇) လမ်ေး နှင့်် ဧရာ (၁၉) လမ်ေး၊ ဖပမာက်ဥကကလာြမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနမ် မိ ြို့။
(ဦေးလှကကိ င်၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၄၀၁၅၀၅၂၇၅)
၄၂၂။

အဟံ (က န်ေးမာဖရေးဝန်ဖ

ာင်မှိုအဖထာက်အကူပြ အ ွွဲြို့ )

အမှတ် (၁၃)၊ ဗိိုလ်တဖထာင်လမ်ေးသွယ် (၂)၊ (၄) ရြ်ကွက်၊
ဗိိုလ်တဖထာင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးမင်ေးလွင်၊ ိုန်ေး - ၀၉- ၇၆၅၀၅၃၀၃၆၊ ၀၉-၅၀၅၃၀၃၆)
၄၂၃။

ြ်( ်) ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး (Dove Development Association) (DDA)
အမှတ် (၁၂၉၈)၊ ကကိ ေးကကာ (၂) လမ်ေး၊ (၆) ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်အဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးရမ်ေးခိိုလ န်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၅၁၈၃၃၁၆၃၊ ၀၉-၇၈၂၀၀၆၈၉၃)

၄၂၄။ အံ့်ကသလူမှို ွံြို့မ ိ ေးတိေးို တက်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၁၃၄) ၊ ခဖရြင်လမ်ေးသွယ် ၉ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖအာင်ြိိုင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၇၀၀၁၂၉၄၉)
၄၂၅။ တမလ်စာဖြယဉ်ဖက ေးမှို ွံြို့မ ိ ေးတိိုေးတက်ဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၇၀)၊

ရာစံလမ်ေး၊ စက်ဖပမရြ်ကွက်၊ လမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖမာင်ဖမာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၇၅၁၅၇)
၄၂၆။ ခိိုကိိုေးရာမွဲ့်အ ိိုေးအ ွာေးမ ာေးဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးနှင့်် လူမှိုကူည ကယ်

ယ်ဖရေးအသင်ေး

မင်ေးဖက ာင်ေးကကေးဖက ာင်ေးတိိုက်ဝင်ေး၊ ရန်ကိုန်-ပြည်လမ်ေး၊
အိိုေးတန်ေးရြ်ကွက်၊ တိိုက်ကကေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖ ာ်မ ိ ေးထက်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၀၅၈၃၅၇)
၄၂၇။ ဖဗဿနိလူမှိုဖရေးအသင်ေး
အမှတ် (၇၇) ၊ စနဒ (၉)လမ်ေး၊ ကိုကကိ ဖတာင်ဖက ေးရွာ၊ လှည်ေးကူေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးမ ိ ေးဖက ာ်လင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၀၉၃၀၉၆၀၀)
၄၂၈။ ဦေးဖမာင်ဖမာင်ြါဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (U Mg Mg Par Foundation) (UMMPF)
အမှတ် (၁၀၇၂) ၊ ထိြ်တင်မှတ် (၁)လမ်ေး၊ (၁) ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်အဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးဖမာင်ဖမာင်ြါ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၀၃၉၁၅၁၆)
၄၂၉။ ဖအာင်ပမင်ပခင်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (Victory Foundation)
အမှတ် (၄၁၀-၄၁၁)၊ ဓမမာရံိုလမ်ေး၊ အ ွဖတတာဖက ေးရွာအဖန က်ြိိုင်ေး၊
ဖရွှေဖြ ာက်ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်တန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဂျွန်အွဲလ်ဘတ်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၄၆၁၁၇)
၄၃၀။ ဗဟိိုစက်ဝန်ေးလူမှိုဖရေးအသင်ေး (Rotary Club of Central Yangon)
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အမှတ် (၄၀) ၊ နတ်ဖမာက်လမ်ေး၊ နတ်ဖမာက်ရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးခင်ဖအာင်ထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၀၀၀၁၆၄)
၄၃၁။ အန ဂတ်ဖရာင်ပခည်ြရဟိတလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးအသင်ေး
(Future Light Social Development Association)
အမှတ် (၄၉/က)၊ တန်ေးပမင့််ဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊ အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်စန်ေးစန်ေးဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၂၄၂၀၉၄၄)
၄၃၂။ ခ င်ေးဖတာင်တန်ေးဖ သအသင်ေး (Chin Hills Institute)
အမှတ် (၁၄)၊ (၅) လာ၊ သိုခလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေး (ဖပမာက်) ရြ်ကွက်၊
စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးနန်ရှန်ေးထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၄၀၆၁၀၆၄၆)
၄၃၃။ သာသန ့်ြ ိ ေးဥယ ာဉ်ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး (ပမန်မာပြည်)
အမှတ် (၅၁ / ဂ -၇)၊ ဖတာ်ဝင်လမ်ေးသွယ်၊ ဖတာ်ဝင်ြိုလွဲအိမ်ယာ၊ ြင်ဖရွှေဖညာင်လမ်ေး၊
တာဖမွဖလေးရြ်ကွက်၊ တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးတင်ဖမာင်ဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၉၅၀၀၃၃၀၀)
၄၃၄။ ပမန်မာစာဖရေး

ရာကလြ်

အမှတ် (၁၇၃/ ၁၇၅)၊ အခန်ေး (၆၀၂)၊ (၇) လာ၊ ြန်ေး

ိိုေးတန်ေးလမ်ေးမ(အလယ်)၊

ဖက ာက်တံတာေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖကာင်ေးသန်၊ံ့ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၆၄၉၄၃၊ ၀၉-၈၈၈၇၅၀၁၆၇)
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၄၂၀။ သက်တန်ံ့ဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၂၄၃) ၊ စိမ့််စမ်ေးလမ်ေး၊ အ ွဖတတာဖက ေးရွာ၊
ဖရွှေဖြ ာက်ရြ်ကွက်၊ ဖက ာက်တန်ေးမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ဦေးလိိုခ

ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၆၁၄၁၀၈၃၈)

၄၂၄။ အန ဂတ်ဘဝသစ်ြရဟိတလူမှိုဖရေးအသင်ေး (Future New Life Charity Organization)
အမှတ် (၂၅၉) ၊ လိှိုင်သတာလမ်ေး၊ (၃၁) ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ်က ံ ေးနယ်ကိမ်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၁၆၈၃၀၈)
၄၂၈။ ဖပမာက်ဦေးမမိ ြို့နယ်အသင်ေး (ရန်ကိုန်)
အမှတ် (၁၀၂/၄) ၊ ဖအာင်မဂဃလာလမ်ေး၊ ဖက ာက်ဖပမာင်ေးကကေးစံပြရြ်ကွက်၊
တာဖမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးလှစိန်ဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၉၀၀၄၉၀၉)
၄၃၁။ ဝိိုလ်ေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
အမှတ် (၂၆)၊ ဧရာဝတလမ်ေး၊ ာနရြ်ကွက် ၊

အလံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။

(ဖ ေါ်လှလှဝင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၄၉၁၃၂)
၄၃၄။ ဂရိုဏာလူငယ်မ ာေးပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးြရဟိတအသင်ေး(Grace Children Nurturing Society)
အမှတ် (၈၃)၊ဖတာ်ဝင်ြတ်လမ်ေး၊၃/၁၅ ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဗွဲလ် ရှာေးမ်မာ၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၄၁၁၆၀၂)
၄၃၆။ အလင်ေးဖရာင်ကဖလေးလူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး (SHINE Child Development Center)
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အမှတ် (၅၃၇/ခ)၊ ြိုလွဲဖငွဖရာင်လမ်ေးမ၊ (၅၃) ရြ်ကွက်၊ ဖတာင် ဂံိုမမိ ြို့နယ် ၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ် င့််ဖဟာက်ဝိုန်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၈၇၀၇၅၃၄၅)
၄၃၇။ မငိမ်ေးခ မ်ေးဖသာကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(Peaceful Chindren Development Society)
အမှတ် (၈၂၁)၊ ရတန သိုခလမ်ေး၊ (၄၆) ရြ်ကွက်၊ ဖပမာက် ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေးဂ င်မဗ က်လှယ်ထန်ေး၊ ိုန်ေး-၀၉-၄၂၀၁၃၁၉၈၆၊၀၉- ၄၅၇၃၃၂၆၇၇)
၄၃၈။ မာရာနသာြရဟိတ ကဖလေးပြ စိုဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးအသင်ေး (Maranatha Child Care Centre)
အမှတ် (၁၇/၄၃)၊ ဖရွှေနှင်ေး

လမ်ေး၊ ကိုန်ေးတလဖြါင်ေးဖက ေးရွာ(ဖပမာက်ြိိုင်ေး)၊

မဂဃလာ ံိုမမိ ြို့နယ် ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဖ ေါ် ဘက ံ ေးက င်အင
ွဲ ်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၃၁၄၇၆၂၈)
၄၃၉။ ြညာအလင်ေးတန်ေးကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(Knowledge Wave Child Development Center)
အမှတ် (၁၄၀၇)၊ ဖရွှေအင်ကကင်ေးလမ်ေး၊ ၇၉ရြ်ကွက်၊ ဂံို

ိြ်ကမ်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးက င့််လ န်မန်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၇၁၃၈၂၆၁)
၄၄၀။ အနနတဖမတတာကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(Deeply Love Child Development Center)
အမှတ် (၃၉၉)၊ သ င်လမ်ေး၊ (၇၈) ရြ်ကွက်၊ ဂံို

ိြ်ကမ်ေးမမိ ြို့နယ်၊

ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။(ဦေး မ်ခန်က
ံ့ ြ်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၈၀၇၉၀၈၀၂)
၄၄၁။ ဖက ေး ူေးနှင့််ဖမတတာ လူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(Grace and Love Children Development Organization)
အမှတ် (၉၈၂)၊ ဦေးြိုညလမ်ေး၊ (၃၅)ရြ်ကွက်၊ ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးလာလ်မှငှိက်ဖြွေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၀၆၇၈၅၈၊ ၀၉- ၂၅၀၇၀၄၂၇၈)
၄၄၂။ ဖတာင်တန်ေးဖ သအသင်ေး (Frontier Institute)
အမှတ် (၁၄)၊ (၅) လာ၊ သိုခလမ်ေး၊ ဖပမနကိုန်ေး (ဖပမာက်) ရြ်ကွက်၊ စမ်ေးဖခ ာင်ေးမမိ ြို့နယ်၊
ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။ (ဦေးနန်ရှန်ေးထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၄၀၆၁၀၆၄၆)
၄၄၃။ သက်စမ်ေးဖရကဖလေးသူငယ်ပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးြရဟိတအသင်ေး (River House)
အမှတ် (၁၂၄)၊ ပြည်နဝဖ ေးလမ်ေး၊ (၁) ရြ်ကွက်၊
ဖရွှေပြည်သာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဝင်ေးမမိ င်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၆၀၆၂၀၉၀၈)
၄၄၄။ ကကံတိုင
ိ ်ေးဖအာင် လူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(Dream Try Success Youth Development Society)
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အမှတ် (၉၉၇)၊ ဖအာင်မဂဃလာလမ်ေး၊ ရွာမအဖရှြို့ရြ်ကွက်၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေး

ွဲန်မှိုန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၅၀၅၂၀၅၇၂)

၄၄၅။ “ညအစ်ကိိုမ ာေး”ေါ်ကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေး ြရဟိတအသင်ေး (ပမန်မာ)
BROTHERS CHILDREN DEVELOPMENT SOCIETY (MYANMAR)
အမှတ် (၄၄၇)၊ ြိဖတာက်လမ်ေး၊ (၁၃၈)ရြ်ကွက်၊
အဖရှြို့ ဂံိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးရာလ်ထြ်ဟရန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၀၀၀၉၇၈၈၊ ၀၉-၈၆၈၆၈၇၂၀၀)
၄၄၆။ လူငယ်အဝိိုင်ေးအဝန်ေးအသင်ေး (Youth Circle Organization)
အမှတ် (၅၄၃-က)၊ အဖဝရာလမ်ေး၊ နံံ့သာကိုန်ေးရြ်ကွက်၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖစာဖက ာ်လင်ေးထွန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၇၇၆၇၃၅၈၇၆၊ ၀၉-၂၅၂၆၀၆၈၉၂)
၄၄၇။ ဝမ်ေးဖပမာက်ပခင်ေးြရဟိတအသင်ေး (Joy Charity Society)
အမှတ် (၆၀၈)၊ စိန်ြန်ေးမမိ င်လမ်ေး၊ (၁၃၆) ရြ်ကွက်၊
ဂံိုအဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးရွန်ဖထာင်ေးလ န်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၁၇၄၆၆၅)
၄၄၈။ မိခင်ရင်ခွင်ကဖလေးမ ာေး ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(MOTHER’Sေါ်BOSOMေါ်CHILDRENေါ်DECELOPMENTေါ်SOCIETY)ေါ်(MYANMAR)
အမှတ် (၁၅၄ / ၁၃၄)၊ စွယ်ဖတာ်ြန်ေး (၁) လမ်ေး၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ်အဖရှြို့ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးထန်ေးနိိုင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၃၁၄၄၉၁၈၊ ၀၉- ၇၈၄၄၄၀၅၄၉)
၄၄၉။ ရတန နှလံိုေးသာေး လူမှိုအက ိ ေးပြ အ ွွဲြို့
အမှတ် (၆၅၃/၆၉၉)၊ ကိုန်သည်လမ်ေးနှင့်် ဖရွှေဘံိုသာလမ်ေးဖထာင့််၊
အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်၊ ြန်ေးဘွဲတန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးကိိုကိိုဖအာင်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၀၂၂၄၀၇)
၄၅၀။ ခ စ်ညကိို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတအသင်ေး
အမှတ် (၁၂၇၄)၊ မင်ေးကိုန်ေးဖက ာင်ေးလမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဗန်ေးလာေးအင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၂၁၁၆၁၁၅၊ ၀၉-၅၂၀၀၇၂၈၈၅)
၄၅၃။ အဖ ့်ရင်ခင
ွ ်ကဖလေးသူငယ် ွံြို့မ ိ ေးဖရေးြရဟိတ
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(Father’sေါ်Houseေါ်Childေါ်Developmentေါ်Centre)
အမှတ် (၂၄၉၆)၊ ပမနနဒ လမ်ေးသွယ်၊(၆၀)ရြ်ကွက်၊
ဂံို

ိြ်ကမ်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။

(ဦေးဖဂ ဖကရမ်ခလ
ိို ိန်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၄၈၃၁၁၉၁၊ ၀၉-၅၀၅၁၉၀၆)
၄၅၄။ မဂဃလာဘဝသစ်ြရဟိတအသင်ေး (Mingalar NewLife Charity)
အမှတ် (၃၇)၊ သာယာဖအေး(၂)လမ်ေး၊ ဖတာင်သူကိုန်ေးရြ်ကွက်၊
အင်ေးစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးလ ံ ဖထာင် ိုန်ေး - ၀၉-၄၀၀၄၇၃၄၂၇)
၄၅၅။ စံြယ်လူမှိုကူညဖရေးအသင်ေး (Jasmine Social Services Foundation)
အမှတ် (၅၉)ဖအ၊ ဦေးလွန်ေးဖမာင်လမ်ေး၊ (၇)ရြ်ကွက်၊
မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးသန်ေးနိိုင်လင်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၆၆၃၃၂၂၅၆)
၄၅၆။ စိုမ်ေးတူခ င်ေးလူမှို ွံြို့မ ိ ေးဖရေးဖ ာင်ဖ ေးရှင်ေး
(Sumtu Chin Social Development Foundation)
အမှတ် (၈၆)ဖအ၊ ဖအာင်သဖပြ(၄)လမ်ေး၊ တိိုင်ေးရင်ေးသာေးဖက ေးရွာ၊
ဖြါက်တန်ေးဖက ေးရွာအိုြ်စို၊ ထန်ေးတြင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးရွဲနိိုင်ဦေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊ ၀၉-၇၅၀၃၆၅၁၇၅)
၄၅၇။ ကင် ာဖဝ န ရှင်မ ာေးအတွက် ဖထာက်ကူပြ စိုဖြေးဖသာအသင်ေး (Padummar Foundation)
အမှတ်(၆)၊ Junction Square Compound ၊ (၇) ရြ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ အဖန က်ြိိုင်ေးခရိိုင်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်ခိိုင်ခိိုင်ပမင့််၊ ိုန်ေး - ၀၉-၅၁၀၈၂၈၇)
၄၅၈။ ဖြါင်ေးကူေး လူငယ်ပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေး ြရဟိတအသင်ေး(Bridge House Charity Society)
အမှတ်(၃၇)၊ အဖန ်ရထာလမ်ေး၊ (၁၆) ရြ်ကွက်၊
ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဖ ေါ်သန်ေးသန်ေးဖထွေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၅၂၂၄၄၇၈၄)
၄၅၉။ မွန်ပမတ်ဂရိုဏာ ကဖလေးလူငယ်ပြ စိုြ ိ ေးဖထာင်ဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(LOVE IN ACTION CHARITY SOCIETY)
အမှတ် (၄၀)၊ ရွာသစ်ကိုန်ေးလမ်ေး၊ ရွာသစ်ကိုနေး် ဖက ေးရွာ၊
တိိုက်ကကေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေး

လိိုင်ေး ဗ က်လာလ်၊ ိုန်ေး - ၀၉-၄၅၈၁၈၃၉၅၂၊ ၀၉-၉၆၅၅၅၉၂၂၁)
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၄၆၀။ ကကွယ်ဝဖသာ အသက်တာ ကဖလေးပြ စိုဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေးြရဟိတအသင်ေး
(ABUNDANT LIFE HOME CHARITY SOCIETY)
အမှတ် (၂၄၄)၊ ြညာတန်ဖ

ာင် (၃) လမ်ေး၊ (၄၃) ရြ်ကွက်၊

ဂံိုမမိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြိိုင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးဖထာင်ေးလှယ်

ွမ်ေး၊ ိုန်ေး - ၀၉-၂၆၂၄၆၈၃၉၃၊ ၀၉-၇၇၂၂၄၉၆၁၈၀)

၄၆၁။ ဘဝအလင်ေးဖရာင် ကဖလေးပြ စိုဖစာင့််ဖရှာက်ဖရေး ြရဟိတအသင်ေး
(LIGHT OF LIFE CHARITY SOCIETY)
အမှတ(် ၈၉၁)၊ ဂံိုသရိလမ်ေး၊(၄၃)ရြ်ကွက၊် ဂံမို မိ ြို့သစ်ဖပမာက်ြင
ိို ေး် မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုနတ
် ိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးြက်ဖလာမ်ထာရ်၊ ိုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၀၁၃၂၄၂၉၊ ၀၉-၂၅၂၁၇၂၈၁၃)
၄၆၂။ ဂလိိုဘွဲလ် လိုြ်ဖ ာ်ကိိုင် က်ဖ ာင်ဖ ေးရှွဲန်ေး
အမှတ် (၄၁)၊ ဖအာင်ဖမတတာလမ်ေး၊ (၂) ရြ်ကွက်၊ မရမ်ေးကိုန်ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ေးဖ သကကေး။
(ဦေးထန် ဂင်၊့် ိုန်ေး - ၀၉ - ၆၉၄၈၈၅၂၅၂၊ ၀၉-၄၄၅၅၄၂၂၂၁)
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