ရှမ််းပြည်နယ် (၁၉)ဖွဲ့
၁။

မိတ်ဆ

ွေမမန်မာအသင််း

အမှတ်(၂၄)B၊ ဆမမာင််းမမလမ််း၊ရပ်ကွေက်(၁)၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းမပည်နယ်(ဆမမာက်ပိိုင််း)
ဖိုန််း၂။

၀၉၄၂၀၁၇၉၆၉

ကိို်းကန်လ
့် ူမဖွေြို့မဖိ ်းဆရ်းအသင််း
အမှတ်(၃)ရပ်ကွေက်၊ ဟိုန််းဖူ်းလမ််းသွေယ်(၂)၊ ဆလာက်ကိိုင်မမိ ြို့
ဖိုန််း- ၀၉၇၉၆၂၁၂၉၇၈

၃။

ဘဝသစ်လူငယ်ဖွေြို့မဖိ ်းတိ်းို တက်ဆရ်းပရဟိတအသင််း
ဟူ်းမွေန်ဆက ်းရာအိုပ်စို၊ မန်န ်းရာသစ်၊လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းမ ပည်နယ်(ဆမမာက်ပိိုင််း)
ဖိုန််း-၀၉၅၁၉၄၈၈၆

၄။

ရဲဝန်ထမ််းဆဟာင််းလူမဆရ်းအက ိ ်းမပ သင်တန််း
ရပ်ကွေက်(၁)၊ နယ်ဆမမ(၈)၊ ဆက ာက်ဆတာင်၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းမ ပည်နယ်(ဆမမာက်ပိိုင််း)
ဖိုန််း-၀၉၇၈၃၁၁၀၅၁၀

၅။

ဝအမ ိ ်းသာ်းလူမဆရ်းအသင််း
အမှတ်(၃၃)၊ ရပ်ကွေက်(၁)၊ နယ်ဆမမ(၂)၊ သာယာလမ််း၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ်၊
ရှမ််းမပည်နယ် (ဆမမာက်ပိိုင််း)၊ ဖိုန််း- ၀၉၅၄၀၀၅၄၄၁၂

၆။

မမန်မာ-ကိို်းကန်ပ
့် ရဟိတဆဖာင်ဆ ်းရှင််း
အမှတ်(၂)ရပ်ကွေက်၊ ရှင််းလိုလမ််း၊ ဆလာက်ကိိုင်မမိ ြို့၊ ရှမ််းမပည်နယ်
ဖိုန််း- ၀၉၂၅၆၅၀၇၁၈၀

၇။

မပည်စ
့် ိုဆသာလူမဖွေြို့မဖိ ်းမအသင််း
အမှတ်(၇၇)၊ ၂ လမ််းရပ်ကွေက်၊

န်

ိိုင််းဆအာက်ရပ်ကွေက်၊ တာခ လ
ျီ ိတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းမပည် နယ်(အဆရှြို့ပိိုင််း)၊ ဖိုန််း-၀၉၂၆၂၂၁၀၃၀၃
၈။

အ

ို်းမရှိလူမဆရ်းကူညျီမအသင််း

အမှတ်(တ/ရ ၁၆၃)၊ ဆတာ်ရက်လမ််း၊ ဆတာ်ရက်ရပ်ကွေက်၊ မူ

ယ်မမိ ြို့၊

ရှမ််းမပည်နယ်ဆမမာက်ပိိုင််း။ ( ဦ်းစိို်းလွေင်ဦ်း၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၄၀၇၃၂၇၉၆ )
၉။

လင််းဆရာင်မခည် လူမဖွေြို့မဖိ ်းဆရ်းပရဟိတအသင််း
ဆန င်ဗ က်(ခ) ဆန င်

န်ဆက ်းရာ၊ အင်မိန််းဟိိုက န်အ
့် ိုပ်စို၊ ကွေတ်ခိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းမပည်နယ် (ဆမမာက်ပိိုင််း) ။(ဦ်းဝမ်ရှျီမို၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၅၉၄၂၈၈၈၆၊ ၀၉- ၂၅၁၁၆၂၆၆၈)
၁၀။

ပိုညသဟာယ န ဆရ်းလူမကူညျီဆရ်းအသင််း
စည်ကာ်း(၂)ရပ်ကွေက်၊ မိို်းမဗဲမမိ ြို့၊ ဖယ်ခိုမမိ ြို့နယ်၊ ဆတာင်ကကျီ်းခရိိုင်၊ ရှမ််းမပည်နယ် (ဆတာင်ပိိုင််း)
(ဦ်းဆမာင်ငယ် ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၀၀၀၅၄၀၆၁)
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၁၁။

စိုဆပေါင််းဖွေြို့မဖိ ်းဆရ်းအဖွေဲြို့အစည််း (Develop Together)
အမှတ်(၁၆၇)၊ စပယ်လမ််း၊ ရာမရပ်ကွေက်၊
ရာငမမိ ြို့၊ ရှမ််းမပည်နယ် (ဆတာင်ပိိုင််း)
(ဆ ေါ်မင််းမင််းမမတ် ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၂၅၀ ၂၅၅ ၉၃)

၁၂။

ဘာသာမဆရ်း န ဆရ်းကူညျီမ အသင််း
ရပ်ကွေက်(၁၀)၊ နယ်ဆမမ(၁)၊ ဘူတာလမ််း၊ မျီ်းပွေိ င့််အနျီ်း
လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းမပည်နယ် (ဆမမာက်ပိိုင််း)
(ဦ်းဆက ာ်စွောထွေဋ်(ခ) ျီရပ်ကူ်းမာ်း ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၀၃၇၅၀၀၀၁)

၁၃။

"ကဆမဘာဇ" န ဆရ်း၊ လူမကူညျီဆရ်းနှင့််

န်လှှူအသင််း

အမှတ်(၈/၁/၂၂က) ၊ အခန််းအမှတ် (၃) ၊ မမိ ြို့ပတ်လမ််း ၊
နယ်ဆမမ(၁) ၊ ရပ်ကွေက် (၃) ၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ် ။
( ဦ်း
၁၄။

န််းဦ်း ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၂၆၀၁၁၈၅၂၂ )

“ဆပ်းဆသာလက်” ဆစတန ရှင် “ဆသွေ်း” နှင့််လူမကူညျီဆရ်းအသင််း
အမှတ်(၅/၁၁)၊ အင်ကကင််းလမ််း၊ နယ်ဆမမ(၅)၊ ရပ်ကွေက်(၉)၊
လာ်းရိ်းမမိ ြို့နယ် ၊ ရှမ််းမပည်နယ် (ဆမမာက်ပိိုင််း)။
(ဦ်းမမင့််ဆမာ်၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၂၃၈၉၈၈၉၁)

၁၅။

“နမ့််ခ ို်း ”ရှမ ််းမ ာ်းပရဟိတအသင််း
ဆဝဠ ဝန်ဆက ာင််းဝန််း၊ မဟာစည်ဆက ာင််းလမ််း၊ ဆက ာင််းကကျီ်းစိုရပ်ကွေက်၊ ဆတာင်ကကျီ်းမမိ ြို့၊
ရှမ််းမပည်နယ်။ (ဦ်းစိိုင််းဆဇာ်ဆဇာ်၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၅၂၁၃၈၉၄)

၁၆။

အိိုအျီ်းဆကာ့်(စ်)လူမဆစာင့််ဆရှာက်ဆရ်းဆဖာင်ဆ ်းရှင််း
(OIKOS Social Care Foundation (OSCF))
အမှတ်(၁၈၈/၈)၊ မိို်းလိုဆလလိုလမ််း ၊ ရပ်ကွေက် (၁၂)၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့၊ ရှမ််းမပည်နယ် ။
(ဦ်းဉာဏ်ထွေန််းဦ်း ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၉၇၁၂၇၈၆၈၆)

၁၇။

ကယန််းတိိုင််းရင််းသာ်းလိုပ်ငန််းရှင်မ ာ်းအသင််း
ဆရွှေဝေါထွေန််းလမ််း၊ ဆညာင်ကိုန််း (၅) ရပ်ကွေက်၊ဖယ်ခိုမမိ ြို့၊
ဖယ်ခိုမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းမပည်နယ် (ဆတာင်ပိိုင််း)
(ဦ်းမာရ်တျီ်းနိို ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၂၆၄၂၃၅၄၂၉၊ ၀၉-၇၈၆၄၉၉၉၁၃)

၁၈။

မဟာဝျီရရကခိတလူမဆရ်းအသင််း
ကက ျောင််းကက်းစုရပ်၊ နယ်က ြေ(၈)၊ ကရွှေသူက ်းကုန််းရပ်ကွက်၊ ဆတာင်ကကျီ်းမမိ ြို့၊
ရှမ််းမပည်နယ်။ (ဦ်းလွေင်၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၂၅၄၃၇၁၄၇၁)
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၁၉။

ခိိုလရာဆဖာင်ဆ ်းရှင််းပရဟိတအသင််း
ဆမာသျီရိနယ်ဆမမ (၁၉)၊ ရပ်ကွေက် (၇)၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့၊ ရှမ််းမပည်နယ်(ဆမမာက်ပိိုင််း)
(ဦ်းငွော်းဆလ်း၊ ဖိုန််း - ၀၉-၄၇၃၁ ၄၇၀၅)
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၂၀။

မမန်မာ့်မဲဆခေါင်ဆ သဘက်စဖ
ို ွေြို့မဖိ ်းဆရ်းနှင့််ဆအ်းခ မ််းသာယာဆရ်းလိုပ်ငန််းအဖွေဲြို့
အမှတ်(၃၃)၊ ရပ်ကွေက်(၁)၊ နယ်ဆမမ(၂)၊ သာယာလမ််း၊ လာ်းရိ်းမမိ ြို့၊
ရှမ််းမပည်နယ် (ဆမမာက်ပိိုင််း) (ဦ်းဆစာလို ၊ ဖိုန််း - ၀၉ - ၄၅၀၀၅၄၄၁၂)
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