
 

 

D:\2021\WebPortal-Update\IR\CSO\2-Mandalay.docx Page-1 

မန္တလ ေးတ ိုင ေးလေသက  ေး (၆၅)ဖ  ွဲ့ 

၁။  စေတနာ နာမှုကူညီစ ေးအသင်ေးနှင့််စေတနာအခမ ့်ကျန်ေးမာစ ေးစောင့််စ ှာက်မှုအသင်ေး 

  သံလျက်စမှာ်အစနာက်အကွက်အမှတ်(၃၈၃)၊ အ ာစတာ် ပ်၊ နန်ေးဦေးစေတီ၊  

  စ ွှေအ ုေး ဘု ာေးဝင်ေးအနီေး၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ 

  ဦေးတင် မင့််  ( ဖုန်ေး- ၀၉ - ၂၀၅၈၇၆ ) 

၂။  မဏ ေလလူမှုနာမူကူညီစ ေးအသင်ေး 

  ၃၅ X ၃၆ ကကာေး၊ ၈၅ X  ၈၆ ကကာေး၊  တနာဘုမမ အစနာက်၊ အကွက်(၅၃၇)၊  

  မဟာစအာင်စ မ မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊  

  ဦေးလှပ  ု( ဖုန်ေး-၀၉ - ၂၀၂၃၃၅၇ ၊ ၀၉ - ၇၉၂၀၂၃၃၅၇ ) 

၃။  ပ ဟ တ(အခမ ့်) လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 (၉)လမ်ေး၊ ၇၈ X ၈၀ လမ်ေးကကာေး၊ မတတ ာတ ုက်စကျာင်ေးဝင်ေးအတွင်ေး၊ အမ ဌာနီအစ ှြို့၊ 

 စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ ဦေးတင်စ ွ  ( ဖုန်ေး-၀၉ - ၂၀၁၈၁၈၃) 

၄။ စတာင်ဇလပ်နာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 အကွက်- ၅၁၄/၆ ဦေးပ ုင်၊ ၁၁၇(၁)၊ ၅၈ လမ်ေးနှင့်် ၅၉ လမ်ေးကကာေး၊ ၃၁ လမ်ေးသွယ်၊ 

 ကန်စကာက် ပ်ကွက်၊ စအေးချမ်ေးသာေံမမ  ြို့နယ်၊  မနတစလေး၊ ဦေးထန်မှုန်ေး ( ဖုန်ေး-၀၉ - ၃၃၀၃၂၃၉၅ ) 

၅။ န ုင်ငံတကာ က် ံစ ေးပညာဘာသာ ပ်စကျာင်ေးသာေး/သူစဟာင်ေးမျာေး၏လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 အမှတ်(၁၅/ခ)လမ်ေး(၄၀)၊ ၇၈ X ၇၉ လမ်ေးကကာေး၊ စဟမမာလာစတာင် ပ်ကွက်၊  

 မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးညီညီလွင်  ( ဖုန်ေး-၀၉- ၇၈၆၁၆၇၆ )  

၆။ ကရုဏာ ှင်နာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၁၀ X ၁၁ လမ်ေးကကာေး၊ ၈၁ လမ်ေး၊ အမ ဌာနီအစနာက် ပ်ကွက်၊  

 စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးသန်ေးစဌေး ( ဖုန်ေး- ၀၉ - ၇၉၈၆၃၂၉၉၃)  

၇။ အမ စ ွှေစဖာင်စတာ်လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 စ ွှေစညာင်ပင်လမ်ေး၊ စ ွှေစညာင်ပင်စကျာင်ေးတ ုက်၊ အ ုေးစတာ် ပ်ကွက်၊ အမ ပူ မမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးစအာင်မ ုေး  ( ဖုန်ေး-၀၉ - ၃၃၅၈၉၁၆၀ ) 

၈။ ကာယေ တတသုခလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ောတ ုေးစကျေး  ာ၊မမ  ြို့ ပင်စကျေး  ာအုပ်ေု၊ဇယမင်္ဂလာ  ာစ ှြို့စကျာင်ေးတ ုက်၊ 

 စတာင်တ ုင်ေးစဘေးလမ်ေး၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးချွန်ဦေး ၊  ( ဖုန်ေး -၀၉- ၂၀၀၃၆၆)  

၉။ အင်ေးစတာ်မမ  ြို့နယ်အသင်ေး 

 ဓမမ ကွ္ တအင်ေးစတာ်စကျာင်ေး၊ တမာတန်ေး၊ တံခွန်တ ုင် ပ်၊  ပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ 
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 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးတင်ဝင်ေးန ုင် ( ဖုန်ေး-၀၉- ၅၀၀၉၂၅၆) 

၁၀။ ချယ် ီ  ပ်စဖာင်စေေး ှင်ေး 

 အမျ  ေးသာေးကန်စတာ်ကကီေးဥယျာဉ်၊  ပင်ဦေးလွင်မမ  ြို့နယ်၊ 

  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးစမာင်လတ် ( ဖုန်ေး ၀၉-၂၀၄၄၁၀၀)  

၁၁။ ပတတ မာေးနီလာလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 မင်္ဂလာလမ်ေး၊ မီလာစေျေး၊ ေုတ ယထပ်၊  ပ်ကွက်အုပ်ချ ပ်စ ေးရုံေးအနီေး၊  

 စေျေးသေ် ပ်၊ မ ုေးကုတ်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊  ဦေးမ ုေးလွင် ( ဖုန်ေး-၀၉- ၆၅၃၇၆၀၃) 

၁၂။ အ ပ်ဖက်လူမှုစ ေးအဖွ ြို့အေည်ေးမျာေးပူေးစပေါင်ေးစ ာင်  က်စ ေးအဖွ ြို့ 

အမှတ်(၁/၄၈)လမ်ေး၊ (၆၀)နှင့်် (၃၄)လမ်ေးစေေါင့််၊ အမှတ်(၄၁၄)၊ နင်္ေါေး ပ်ကွက်သေ်၊  

ချမ်ေးစအေးသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေး မင့််ထွန်ေး ( ဖုန်ေး-၀၉- ၄၃၁၄၁၅၁၁)  

၁၃။ မနတစလေးပ ဟ တဟ ုတယ်သင်တန်ေးစကျာင်ေးအသင်ေး 

 အခန်ေးအမှတ်(င်္)၊ (၆၂) လမ်ေးနှင့်် (၆၀)လမ်ေးစထာင့််၊ အနှ ပ်စတာ် ပ်ကွက်၊ 

  စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးသက်လွင်ဦေး ၊ ( ဖုန်ေး-၀၉- ၂၅၈၀၈၉၉၉၁ )  

၁၄။ စမတတာ  ပ်လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

   ာစ မာက်ဦေးစကျာင်ေး၊ ကုက္  ခေါေးလှစကျေး  ာ၊ ဝမ်ေးတွင်ေးမမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးဝ သုတ ( ဖုန်ေး -၀၉ - ၄၂၅၂၉၈၈၃၁)    

၁၅။ မဇ္  မလမ်ေးပ ဟ တနှင့်် လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 စအာင်စဇယျ ပ်ကွက်၊  န်စအာင်စကျေး  ာ၊ စပျာ်ဘွယ်မမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးသက်ဝင်ေးမဖ  ေး ( ဖုန်ေး-၀၉ -၄၃၁၆၀၂၆၁ ) 

၁၆။ စဘာဇနေေါတာလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ယမုံကကီေးစကျာင်ေးတ ုက်၊  န်ကင်ေးစတာင်စကျေး  ာ၊ ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးစကျာ်လွင် ( ဖုန်ေး -၀၉- ၉၁၀၄၀၆၂၆)  

၁၇။ သယ်ယူပ ုို့စ ာင်စ ေးလုပ်ငန်ေး ှင်မျာေးဖံွြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်စ ေးအသင်ေး 

 အမှတ်(၃၉/ခ)စ သန်ို့ ပ်၊ တံခွန်တ ုင် ပ်ကွက်၊  ပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ စေေါက်တာသန်ေးထ ုက်ဦေး ( ဖုန်ေး-၀၉- ၂၆၁၇၀၈၆၀၇)  

၁၈။ မနတစလေးစေသစကာလ ပ်စကျာင်ေးသာေး/သူစဟာင်ေးမျာေးစဖာင်စေေး ှင်ေး 

 အခန်ေး ၁ ဘီ- ၃၊ ချင်ေးတွင်ေးစကာလ ပ်၊ ၃၀ X  ၃၂ လမ်ေး၊ ၇၇ X ၇၈ ကကာေး၊  

 ချမ်ေးစအေးသာေံ မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေး စေသကကီေး၊ ဦေးတင်လတ် ( ဖုန်ေး-၀၂-၇၂၁၇၉ ) 

၁၉။ ဟ ုမီယ ုပက်သေ်စ ေးပညာ ှင်မျာေးနှင့်် စအာ်တာစနေးတေ်စ ေးပညာ ှင်မျာေး၏လူထု ကျန်ေးမာစ ေး 

လူမှုဖံွြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်စ ေးနှင့်် စ ေးပညာဖံွြို့မဖ  ေးတ ုေးတက်စ ေးအသင်ေး 
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 အမှတ်(၃၉/ခ)၊ စ သန်ို့ ပ်၊ တံခွန်တ ုင် ပ်ကွက်၊  ပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ စေေါက်တာသန်ေးထ ုက်ဦေး ( ဖုန်ေး-၀၉- ၂၆၁၇၀၈၆၀၀)  

၂၀။ စမစမစဖာင်စေေး ှင်ေး 

 ညည-၈၁( ၈+၉)၊ ၄၉လမ်ေးနှင့်် စအာင် န်ေးလမ်ေးစထာင့််၊ သင်ပန်ေးကုန်ေး၊ မမ  ြို့သေ်၊ 

  ပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ စေေါ်ဇာဇာသန်ို့ ( ဖုန်ေး -၀၉ - ၇၈၀၀၈၀၀၂၅ ) 

၂၁။ စဖေးကူလက်မျာေး 

 သာသနာပ ုင်စတာင်ခွင်မင်ေးကကီေးတ ုက်၊  ှမ်ေးပွ စဇတဝန်စကျာင်ေး၊ ၈၆ X ၈၇ လမ်ေးကကာေး၊ 

 ၄၀X ၄၁ လမ်ေးကကာေး၊ စေေးဝန်ေးအစ ှြို့၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊  

 ဦေးစအာင်န ုင်တ ုေး ( ဖုန်ေး-၀၉- ၆၀၅၀၃၈၆၆ ) 

၂၂။ အ ဖြူစ ာင်နှလုံေးသာေးအွန်လ ုင်ေးပ ဟ တမ သာေးေုလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 အမှတ်(၄၁)၊ေ န်ပန်ေးလမ်ေးမစထာင့််၊အကွက်၉၃၉၄)၊သန်လျက်စမာ်စနာက်၊ 

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေးတင်စအာင် မင့်် ( ဖုန်ေး - ၀၉- ၉၆၀၅၀၃၈၆၆ ) 

၂၃။ ကရုဏာ ှင်နာစ ေးကူညီမှုအသင်ေး 

 ယင်ေးမာပင်စကျေး  ာ၊ သာေည်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊  

 ဦေးဝင်စကျာ်စဌေး ( ဖုန်ေး-၀၉ - ၄၀၂၇၅၄၁၂၇ ) 

၂၄။ ေကကာသာနာမှုအသင်ေး 

 (၇၅)လမ်ေး X  (၃၅) လမ်ေးစထာင့််၊ ေကကာနွယ်ေင် ပ်၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး၊ ဦေး မင့််ဦေး ( ဖုန်ေး-၀၉ - ၆၈၀၇၈၆၉ ) 

၂၅။ ကစနေေါေင်တာ စဖာင်စေေး ှင်ေး 

သနပ်ပင်  ာ ၊ ေီေးေုတ်ကုန်ေးစကျေး  ာအုပ်ေု ၊ စကျာက်ပန်ေးစတာင်ေးမမ  ြို့နယ်  

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ဦေးတင်နွယ်  ( ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၆၅၁၃၂၆၆  ) 

၂၆။ မွန် မတ်စသာ နှလုံေးသာေး ပ ဟ တ လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  

 စတာင်ငူေုဓမမာသာသနာ့် စကျာင်ေးတ ုက် ၊ စတာင်ငူေုစကျေး  ာ ၊ နနဒာစကျေး  ာအုပ်ေု ၊ 

  ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ် ၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးေ န်သန်ေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၆၂၆၆၃  ) 

၂၇။ စ ွှေစကကေးေည် လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

  န်ကင်ေးစတာင်စ ခ ၊ သ  ီမင်္ဂလာ သ က်စတာ စကျာင်ေးတ ုက် 

 ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ် ၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးစကျာ်သူ  ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၂၆၁၅၃  ) 

၂၈။ ပုပဖကာ ီ လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  

 ပည်ကကီေး န်လုံ ပ်ကွက် ၊ (၈၆)လမ်ေး ၊ ၁၅x၁၆ လမ်ေးကကာေး၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ် ၊ 

  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးစဌေးလွင်ဦေး  ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၂၂၄၁၃၂၂  ) 

၂၉။ စ ွှေမနတစလေးစင်္ေါက်သီေးရ ုက်အသင်ေး  



 

 

D:\2021\WebPortal-Update\IR\CSO\2-Mandalay.docx Page-4 

အမှတ်(၅၂)၊ ဥပုစတတာ် ပ်ကွက် ၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ် ၊   

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးတင်ထွန်ေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၀၅၈၅၉  ) 

၃၀။  စဖာင်စတာ်ဦေးပ ဟ တအဖွ ြို့ 

၃၁။     စအာင်မင်္ဂလာနာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  

 အကွက်(၅)၊ စညာင်ကွ  ပ်ကွက် ၊ (စအာင်စ မသာဇံမမ  ြို့နယ်) 

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးစအာင်မင်ေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၂၆၀၅၃၄၅ ) 

၃၂။ စအာင်သစ ပနာမှုကူညစီ ေးအသင်ေး  

 ၁၀x၁၁လမ်ေးကကာေး၊ ၈၇x၈၈လမ်ေးကကာေး၊ စအာင်စ မသာဇံမမ  ြို့နယ် 

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးက ုက ုစလေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၇၉၇၂၂၂၃၀၆ ) 

၃၃။  ဘု ာေးငေါေး ူလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 အကွက်(၂၁)၊ ဌာနီအစ ှြို့ ပ်ကွက်၊  စအာင်စ မသာဇံမမ  ြို့နယ် 

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးညွန်ို့ဝင်ေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၃၃၀၃၃၈၀၇ ) 

၃၄။ ဥယျာဉခ်ခံစ မလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ဥယျာဉက်ုန်ေး ပ်၊ ၁၉/ခဌာနီစ ှြို့ ပ်ကွက်၊ စအာင်စ မသာဇံမမ  ြို့နယ် 

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးမင်ေးန ုင် ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၂၅၅၅၅၆၆၀ ) 

၃၅။ သုခဘံ ုနာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 စေေါနဘွာေး၊ အကွက်(၁၃)၊ အုတ်ေက်၊ ၆၀x၆၂ လမ်ေးကကာေး(၁၄)လမ်ေး 

 စအာင်စ မသာဇံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ၊ ( ဦေးစဇာ်ဝင်ေး၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၂၉၂၄၈ ) 

၃၆။ န ုင်ငံစ ေးသ ပပံစကျာင်ေးသာေးစဟာင်ေးမျာေးအသင်ေး 

 အမှတ်(တ-၁/၃၀)၊ မမ  ြို့သေ်(၁)၊ ၆၅လမ်ေးနှင့်် သဇင်လမ်ေးစထာင့််၊ (တ) ပ်ကွက် 

 ချမ်ေး မသာေည်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။(စေေါက်တာလှေ ုေးညွန်ို့၊ ဖုန်ေး-၀၉ -၂၀၁၀၆၂၅ ) 

၃၇။ စ ွှေဘုန်ေးစေတနာလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  

 အကွက်(၄၁) ပထမစဝဠ ဝန်စကျာင်ေးတ ုက်အတွင်ေး၊ ဘုန်ေးစတာ်တ ုေး ပ်ကွက်၊ စအာင်စ မသာေံ 

 မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။(ဦေးသန်ေး မင့််၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၃၂၀၇၆၉၇၊ ၀၉-၂၅၇၂၂၆၂၃၇) 

၃၈။ စမတတာေံအ မ်စဖာင်စေေး ှင်ေးပ ဟ တအသင်ေး 

 အမှတ်(ေီ/ ၄၅၆)၊  ပ်ကွက်ကကီေး (၈)၊ ေွယ်စတာ်လမ်ေးထ ပ်၊ ပစေသာမမ  ြို့သေ်၊ 

  ပင်ဦေးလွင်မမ  ြို့၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး ။(စေေါ်စလွ ွမ်ေး င်၊ ၀၉-၂၀၄၆၁၂၆ ) 

၃၉။      မင့်် မတ်သူစေတနာစသွေးလှြူ ငှ်နှင့်် လူနာတင်ယာဉက်ူညီမှုအသင်ေး 

စညာင်ဦေးမမ  ြို့၊ တ ုက်ကုန်ေး ပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄)နယ်စ မ၊စညာင်ဦေးခရ ုင်၊ 

  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။  ( ဦေး   မင့််စအာင်၊  ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၄၂၈၇၂ ) 

၄၀။ "သုင်္တ မင်္ဂ"လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  
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အကွက်(၂၃၂)၊ သီ  စဟမာအစနာက်၊ ချမ်ေးစအေးသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။  

( ဦေးဘ ုနီ၊  ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၆၃၇၇၂၇၀) 

၄၁။ ကံ မန်မာအဖွ ြို့ 

အမှတ်(၂၅-က)၊ အကွက် (၆၉၃)၊လွင်အ မ်ယာ၊ တတ ယအလ ာ၊ (၇၁)လမ်ေးနှင့််(၇၂)လမ်ေးကကာေး၊ 

 (၃၉)လမ်ေးနှင့်် လမ်ေး(၄၀)ကကာေး၊ စ ာဓ ပင်ဓမမာရံုအနီေး၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးမမ  ြို့၊ 

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ ( ဦေးစောဇင်စမာင်ေ ုေး၊  ဖုန်ေး - ၀၉ -၇၉၈၉၉၃၆၈၈၃ ) 

၄၂။ စမတတာ စေတနာ ှင်မျာေး အသင်ေးအဖွ ြို့  

 အကွက်(၉၀၀) ပ်ကွက်၊ ဓမမပေါလစကျာင်ေးတ ုက်၊မူလ ီေးဘန်နီတ ုက် ၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊  

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ ( ေု  ုလ်မှြူေးကကီေး တင်စဇာ်ဦေး(မင မ်ေး) ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၄၀၁၄၄၄ ) 

၄၃။ ေ န်င်္ျွန်ေးလူမှုကူညစီ ေး အသင်ေး  

 (၃၆)လမ်ေး၊ ၆၀x ၆၁ လမ်ေးကကာေး၊ မဟာမမ  င်-၂၊  ေ န်င်္ျွန်ေးဘု ာေးစကျာင်ေးဝင်ေးအတွင်ေး၊ 

မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။( ဦေးစကျာ်စကျာ်မ ုေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၄၂၃၇၄) 

၄၄။ ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ်လံုေး  ုင် ာ လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေးချ ပ်  

 သီ  မင်္ဂလာ သ က်စတာစကျာင်ေးတ ုက် ၊  န်ကင်ေးစတာင် ၊  ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ်၊  

မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ ( ဦေးစကျာ်သူ  ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၀၂၆၁၅၃ ) 

၄၅။ က္ေဆာသယ နာစ ေးကူညီစ ေးအသင်ေး   

 အကွက်(၁)၊ စညာင်ကွ  ပ်ကွက်  ၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ် ၊  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 ( ဦေးညီစလေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၂၇၁၇၄၈၁ ) 

၄၆။ လီ ူ မန်မာအက္ ာ ောစပနှင့်် ရ ုေး ာယဉ်စကျေးမှု အသင်ေး 

 မ ုေးကုတ်မမ  ြို့၊ စ ှာလီဝ ုင်ေး ပ်ကွက်၊ က ေစကုတ် ပ် ၊ လီ ူပတတ မာေးခန်ေးမ ၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 ( ဦေးမ ုေးစကျာ် ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၅၆၅၇၀၆၈၈ ၊၂၅၆၃၇၉၆၈၃) 

၄၇။ ဓေါတ်စပေါင်ေးေုလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 (၁၂)လမ်ေး၊ ၈၆ x ၈၇ လမ်ေးကကာေး ၊ မဟာငူ်္ကကီေးတ ုက်သေ်စကျာင်ေးအတွင်ေး၊ 

  ပည်ကကီေး န်လုံ ပ်၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ် ၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 ( ဦေးစကျာ်တင့်် ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၂၆၂၀၂၀၀၉၀ ) 

၄၈။ နှင်ေး ီသခုစေတနာ (အခမ ့်) လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ကမ်ေးနာေးလမ်ေး၊ ၁၄ x ၁၆ လမ်ေးကကာေး ၊ နှင်ေး ီအ မ်ယာတ ုက်တန်ေး၊ 

 မင်ေးတ အီကင်ေး ပ်ကွက်၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ် ၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

( ဦေးသ န်ေးထွန်ေးဦေး ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၂၇၇၅၄၆၀ ) 

၄၉။ “စအေးချမ်ေးမင မ်ေး” လူမှု၊ နာမှုကူညစီ ေးအသင်ေး 

 အကွက်(၃၁၁)၊ လက်စ  ေးကကီေးစတာင်ပ ုင်ေး၊ စေေးဝန်ေးအစနာက် ပ်ကွက်၊ 
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 ချမ်ေးစအေးသာေံမမ  ြို့နယ်၊  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေးေ ုေးလွင်၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၀၂၅၉၅၈၀/ ၀၉- ၇၆၁၄၄၀၃၀၀) 

၅၀။ စ ွှေစမတတာလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး  

 ဇင်္ျမ်ေးစတာင်အုပ်ေု၊ ပန်ေးစတာစကျေး  ာ၊ စပျာ်ဘွယမ်မ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး 

(ဦေးစအာင် မင့််ကကည်၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၄၂၁၁၆၄၆) 

၅၁။  မ ာေးတေ်ေင်ေး မသန်ေွမ်ေးေေ်သည်စတာ်စဟာင်ေးအာေး ကယ် ယ်စောင့််စ ှာက်စ ေး ကူညီစ ေး အသင်ေး  

 မမ  င်ကကီေးစကျေး  ာ၊ ဝက်ဝံအုပ်ေု၊   ပင်ဦေးလွင်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး 

 (ဦေးစမာင်စမာင်လွင်၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၄၄၄၈၂၂၂၀၈/ ၀၉-၄၂၀၆၆၆၂၅၄) 

၅၂။  မန်မာန ုင်ငံ  ုင်ေးင်္ီတအသင်ေး (Myanmar Orchestra Music Association) 

 ၄၃ လမ်ေး၊ ၈၁ x ၈၂ လမ်ေး၊  ှမ်ေးပွ  ပ်၊ မဟာစအာင်စ မမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေးတင့််လွင်ေ ုေး၊ ဖုန်ေး - ၀၉ - ၅၁၄၁၃၃၈) 

၅၃။ အသခဂတနာစ ေးကူညီစ ေးအသင်ေး 

 အကွက်အမှတ် (၁၉၅)၊ သင်ေးသီ  လမ်ေး၊ သင်ေးသီ  ဓမမာရံု၊ သီ  မာလာအစ ှြို့၊သစဘဂာတန်ေး 

  ပ်ကွက်၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။(ဦေးစအာင်က ုက ု၊ဖုန်ေး-၀၉ - ၄၀၂၆၂၀၀၂၄) 

၅၄။ စမတတာပေါ မီ လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ထီေးသံေုး င့််ဘု ာေးစ မာက်ဘက်ဝန်ေးအတွင်ေး၊ သီ  မင်္ဂလာ ပ်ကွက်၊ 

မ တထီလာမမ  ြို့၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးညီညီစမာင် ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ -၂၂၀၀၂၁၄) 

၅၅။ ေွန်စဘာ့်ေက ု မန်မာ( Don Bosco Myanmar Foundation) (DBM Foundation) 

 ေ န်င်္ျ   ေးဇက်စကျာင်ေး၊ ဘူတာလမ်ေးခွ ၊ အနီေးေခန်ေးစကျေး  ာ၊  ပင်ဦေးလွင်မမ  ြို့နယ်၊ 

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးစ ွှေစဌေး၊ ဖုန်ေး - ၀၉ -၂၅၁၇၅၁၅၁၄) 

၅၆။  မင့်် မတ်စသာနှလံုေးသာေးပ ဟ တအသင်ေး(မတတ ာ) 

 စ  ေးေုစကျေး  ာအုပ်ေု၊ စ  ေးေုစကျ  ေး  ာ၊ မတတ ာမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေးမင်ေးသူ  ၊ ဖုန်ေး - ၀၉ -၄၄၄၀၄၀၃၉၁) 

၅၇။ စအာင်ပင်လယ်နာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၅၂ လမ်ေး၊ ကျန်ေေ်သာေးလမ်ေး၊ အကွက်(၁၂)၊စအာင်ပင်လယ် ပ်ကွက်၊ 

 ချမ်ေး မသာေည်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။(ဦေးသ န်ေးထွန်ေးစအာင်၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၂၀၁၈၇၃၄) 

၅၈။  မတ်သေဓေါလူမှု၊ နာမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၆၂ လမ်ေး၊ ၂၇ လမ်ေးနှင့်် ၂၈ လမ်ေးကကာေး၊  ပည်ကကီေးမျက်မှန် ပ်ကွက်၊ ချမ်ေးစအေးသာေံမမ  ြို့နယ်၊ 

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးစဇာ် မင့််န ုင်၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၂၅၆၂၅၀၃၀၈) 

၅၉။ သုခမာန်လွယ်ပ ဟ တအသင်ေး 



 

 

D:\2021\WebPortal-Update\IR\CSO\2-Mandalay.docx Page-7 

 ဇီေးအုပ်ကွက်သေ်၊ အပ ုင်ေး (၁)၊ ပုသ မ်ကကီေးမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။  

 (ဦေးစကျာ် န်ေး၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၇၉၇၁၄၄၅၃၁)  

၆၀။ စေတနာ၊ စမတတာ၊ ကရုဏာလူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၉လမ်ေး၊ ၇၅ x ၇၆ လမ်ေးကကာေး၊ အကွက် (၁၉)၊ ဥပုသ်စတာ်၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ 

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးတင်အုန်ေး၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၇၉၀၉၉၉၃၅၈၊ ၀၉-၇၈၉၁၁၄၅၀၀) 

၆၁။ စ ွှေသုံေး ယ်နှလုံေးလှပ ဟ တအသင်ေး 

 သုံေး ယ်စပ  ာ၊ မတတ ာမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေးမျ   ေးစမာင်စမာင်၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၇၆၉၇၀၀၀၀၆) 

၆၂။ စေတမန်လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၈၃ လမ်ေး၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်ေးကကာေး၊ အကွက် (၁၆၁)၊  စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ 

 မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးခင်စမာင်စကျာ်၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၅၀၁၈၇၅၂) 

၆၃။ ချမ်ေး မသေစာ နာမှု/လူမှုကူညီစ ေးအသင်ေး 

 ၆၈ လမ်ေး၊ ၁၀၃ x ၁၀၄ လမ်ေးကကာေး၊ မမ  ြို့သေ်(၁) ပ်ကွက်၊  ချမ်ေး မသာေည်မမ  ြို့နယ်၊ 

  မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ (ဦေးတင် င့််၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၉၆၂၀၀၆၆၁၄) 

၆၄။ ရ   င် ယ်ေ ုင်အ ု လူမှုအဖွ ြို့အေည်ေး (Rayal Dio Organization) 

 အကွက် (၁၈၄)၊ ၂၂(ပင်ေးတယလမ်ေး)၊ ၈၆ x ၈၇ လမ်ေးကကာေး၊ သီ  မာလာအစ ှြို့ ပ်၊  

 ေ ုင်အ ုစကျာင်ေးဝင်ေး၊ စအာင်စ မသာေံမမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေးတင်ထွန်ေး မင့််၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၄၉၂၅၅၃၉၀) 

၆၅။ ကကယ်ကစလေးမျာေးစဖာင်စေေး ှင်ေး (The Little Stars Foundation)  

  အမှတ် (နန-၂၂/၇၀)၊ ၆၇ x ၆၈ ကကာေး၊ သခင်ဖ ုေးလှကကီေးလမ်ေး၊ ေံ ပလမ်ေးကကာေး၊ 

  ပည်ကကီေးတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ မနတစလေးတ ုင်ေးစေသကကီေး။ 

 (ဦေး ီေးလီမီ၊ ဖုန်ေး - ၀၉-၇၉၈၈၆၉၂၉၅) 

 

 

 

 

 


