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သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဖြ စ်ပွားမ�များ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍သတင်းများဆက်သွယ်ေပးပုိ��ိုင်ပါရန်   

Call Center များဖွင့်လှစ်ထားရိှပါေက� ာင်း  

 ပြ ည်သူများသုိ�အသိေပးေက� ငြ ာခြ င်း 

  မြ န််မာ�ုိငင်အံ၀ှမး် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်များ  ဖြ စ်ပွားေပ�ေပါက်လာပါက လတ်တေလာ 

စား၀တ်ေနေရး ကူညီေထာက်ပ့ံမ�များကုိ အချိန်�ှင့်တစ်ေပြ းညီေဆာင်ရွက်ေပး�ုိင်ရန်အတွက် လူမ�၀န်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး၀န်က� းီဌာန၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန(�ုံးချ�ပ်)ေနပြ ည်ေတာ်�ှင့် တိုငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ည်နယ်/ ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံးများတငွ ် ဆက်သယ်ွ 

သတင်းေပးပို��ိုငေ်သာ Call Center များကုိဖငွ့်လှစ်ထားရှိပ� းီဖြ စ်ပါသည်။ 

  ပြ ည်သူများအေနဖြ င့် မိမတိို�ေဒသများအတငွး် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်များ  ဖြ စ်ပွားလာပါက 

ေဘးဖြ စ်ပွားမ�အေခြ အေနများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါတယ်လီဖုနး်အမှတမ်ျားသုိ�ဆက်သွယ် အကူ 

အညီေတာင်းခံ�ုိငပ်ါေက� ာငး် အသိေပးေက� ငြ ာအပ်ပါသည်- 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပစ်ာ 

၁ ကယ်ဆယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(�ုံးချ�ပ်)၊ အေရးေပ�အ ေြခ 

အေနစီမံခန�်ခဲွမှ�ဗဟုိဌာ(EOC) 

တာ၀န်မှ�း�ုံးခနး် 

၀၉-၄၂၃၀၀၀၂၉၇ 

၀၉-၄၂၃၀၀၀၂၉၈ 

၀၆၇-၄၀၄၁၁၈ 

၀၆၇-၄၀၄၃၉၄ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထား 

ေရးဦးစီးဌာန၊�ုံးအမှတ(်၂၃)၊ေနပြ ည်ေတာ် 

၂  ပြ ည်ေထာငစု်နယ်ေမြ ၊    

ေနပြ ည်ေတာ်၊ တိုငး်ဦးစီးမှ�း�ုံး 

၀၆၇-၅၅၀၂၈၄ 

၀၉-၂၆၂၆၉၀၀၃၃ 

 ပြ ည်ေထာငစု်နယ်ေမြ ၊    ေနပြ ည်ေတာ် 

ဇမ��သီရိမ� �ိ�နယ်၊ကွငး်အမှတ်(၁၂) 

၃ ကချင်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၇၄-၂၄၀၁၅ 

၀၇၄-၂၁၈၂၂ 

၀၉-၄၇၀၂၄၁၄၂ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ နလ်ည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ တပ်ကုနး်နယ် ေြမ၊ ဧဒငရ်ပ်ကွက်၊ 

 မြ စ်က� းီနားမ� �ိ� 

၄ ဗနး်ေမာခ်�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၉-၄၀၀၀၄၀၀၅၄  ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊သံုးမုိငကွ်က်သစ်၊ေရ�ပြ ည်သာေကျး

ရာွအုပစု်၊ ဗနး်ေမာ်မ� �ိ� 
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၂ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပ်စာ 

၅ မုိးည�ငး်ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၉-၂၅၉၀၈၁၀၇၂ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင ့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာနအကွကအ်မှတ်(၂၂)၊ေအာငသ်ေပြ  

(၇)၊  မုိးည�ငး်မ� ိ�� 

၆ ကယားပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၈၃-၂၂၀၇၉ 

၀၈၃-၂၃၁၃၀ 

၀၉-၄၉၄၀၀၉၅၃ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊အမှတ(်၁၄/ခ)သမနိေ်ထာလမ်း၊ 
မငး်စု ရပ်ကွက၊်  ပြ ည်နယ်တရား�ံုးေကျာဘက်၊ 
လိွ�ငေ်ကာ်မ� �ိ�၊ 

၇ ကရင်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၅၈-၂၂၄၅၁ 

၀၅၈-၂၃၃၉၈ 

၀၉-၄၉၇၇၁၄၁၄ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ လုပ်သားလမ်း၊ အမတှ်(၆)ရပကွ်က်၊ 

ဘားအံမ� �ိ�၊ 

၈  မြ ဝတီခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၅၈-၅၁၃၉၂ 

၀၉-၇၉၃၆၄၈၆၅၂ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ေအာငေ်ဇယျလမ်း�ှင ့်  မ� �ိ�ပတလ်မ်း 

ေထာင် ့၊အမှတ်(၅)ရပကွ်က်၊  မြ ၀တီ မ� �ိ� 

၉ ချငး်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၇၀-၂၁၇၆၈ 

၀၉-၃၃၃၄၇၈၄၀ 

၀၉-၄၇၁၇၂၂၉၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်   ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၁)၊ေဂါက်ကွင်းလမ်း၊မ� ိ��သစ်ရပ် 

ဟားခါးမ� �ိ�၊ 

၁၀ စစကုိ်ငး်တုိင်းေဒသက� းီဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၇၁-၂၃၂၂၁ 

၀၇၁-၂၆၅၀၈ 

၀၉-၄၇၀၉၃၄၈၀ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ န��ဝနရ်ပကွ်က်၊ တိုငး်�ုံးေပါငး်စုံ၀နး် 

မံုရာွမ� �ိ� 

၁၁ ေမာ်လုိက်ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၇၃-၄၂၀၃၂ 

၀၉-၂၅၇၄၀၄၇၂၀ 

၀၉-၇၉၂၃၈၈၉၉၁ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊မ� �ိ�မ(၂)ရပ်ကွက်၊သစ်ထုပ်လုပ်ေရးရပ်၊ 

ေမာ်လုိက်မ� �ိ� 

၁၂ ကသာခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၇၅-၂၅၇၂၂ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင ့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရပကွ်က်(၉)၊အပုိငး်(၄)၊ ေဇာတိက 

လမ်း၊  ေြမာက်ဘတူာအနီး၊ကသာမ� �ိ� 
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၃ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပ်စာ 

၁၃ တန �သာရီတုိငး်ေဒသ က� းီဦးစီးမှ�း�ံုး ၀၅၉-၂၄၀၂၀ 
၀၅၉-၂၃၅၇၆ 
၀၉-၄၉၈၅၂၈၀၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ အာဇာနည်လမး်၊ ေဗျာေတာဝရပ် 

ကွက်၊(ရယက�ုံးေရှ�)၊ထားဝယ်မ� �ိ� 

၁၄  မ� တ်ိခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၅၉-၄၂၃၉၀ 

၀၉-၄၉၄၅၂၁၆၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ေငပုွလဲရပကွ်က်၊မ� တိ်မ� �ိ�၊ 

၁၅ ေကာ့ေသာငး်ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၅၉-၅၁၃၅၀ 

၀၉-၄၉၂၀၉၇၃၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဧရပိ်င� မ်ိရပကွ်က်၊ ေတာ်ဝငလ်မ်း 

 မ� �ိ�နယ်အလုပသ်မား�ုံးေရှ�၊ ေကာ့ေသာငး်မ� �ိ� 

၁၆ ပဲခးူတိုငး်ေဒသက� းီဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၅၂-၂၂၃၀၃၆၁ 

၀၅၂-၂၂၃၀၁၉၃ 

၀၉-၄၃၀၅၄၂၆၁ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊သမိနဗ်ရမး်လမ်းမက� းီ၊အမှတ်(၇) 

ဂုိေဒါင်၊ဥဿာမ� �ိ�သစ်၊ရပ်ကွက်က� းီ(၆)၊�ှစ်ရည်ှ 

�ုံးေဘး၊ပဲခးူမ� �ိ� 

၁၇  ပြ ည်ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၅၃-၂၈၀၁၂ 

၀၉-၂၅၆၀၃၅၂၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ရတနာမာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊  ပြ ည်မ� �ိ� 

၁၈ မေကးွတိုငး်ေဒသက� ီးဦးစီးမှ�း�ံုး ၀၆၃-၂၅၉၅၀ 
၀၆၃-၂၈၆၀၁ 

၀၉-၄၇၂၀၂၉၂၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီး 

ဌာန၊အမှတ်(၉၄၈)၊ဘုိးရတနာေရသန့်စက်�ံုလမ်း၊ 

ဇက်ဆိပ်လမ်း�ှင့်(၁၆)လမ်းက� ား ၊ေအာင်ေမတ�ာ 

(က)ရပ်ကွက၊်မေကွးမ� �ိ� 

၁၉ ပခကု��ခ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ံုး ၀၉-၃၂၇၉၀၁၉၀ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဦး 

စီးဌာန၊  မ� �ိ�သစ်ရပကွ်က်၊ ပခုက�� မ� �ိ�ေရှာငလ်မ်း 

အနးီ၊ ပခကု��မ� �ိ�  

၂၀ သရက်ခ�ိုငဦ်းစးီမှ�း�ံုး ၀၉-၃၆၁၀၆၄၄၆ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦး 

စီးဌာန၊ေဇာ်ဂျရီပ်ကွက်၊ သရကမ်ငး်တနုး်လမ်း 

(ရထားသံလမ်းအနးီ)၊ သရက်မ� �ိ� 
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၄ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပ်စာ 

၂၁ မ��ေလးတိုငး်ေဒသက� ီးဦးစီးမှ�း�ံုး ၀၂-၃၉၄၅၇  
၀၂-၆၇၄၇၀ 
၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၆၄x၆၅)၊ (၃၄x၃၅) က� ား၊ 

 ပြ ည်က� းီမျက်ရှငရ်ပကွ်က်၊ ချမး်ေအးသာစံ 

 မ� �ိ�နယ်၊ 

၂၂ ေညာင်ဦးခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၉-၄၄၈၅၄၃၉၁၄ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နဘူးေတာေရစက် ေတာင်ဘက်၊ 

တုိင်းရင်းက� က်ခ� အံနီး၊ ေညာင်ဦးမ� �ိ� 

၂၃ မွန်ပြ ည်နယ်ဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၅၇-၂၄၈၂၅ 
၀၅၇-၂၄၂၉၆ 
၀၉-၄၉၈၀၅၁၉၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၇၂)၊ အရာေတာ်လမ်း �ှင့် 

ဆည်ေမြ ာင်းလမ်းေထာင့်၊ေမာင်ငံရပ်ကွက်၊ 

ေမာ်လမ� ိ�င်မ� ိ�� 

၂၄ သထုံခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၅၇-၄၀၅၈၉ 
၀၉-၃၆၅၈၅၅၈၀ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန သုဓမ�၀တီမ� �ိ�သစ်၊ ေထာင်းမှ�း 
ေကျးရွာ၊ ရဲစခန်းအေရှ�၊ သထံုမ� �ိ� 

၂၅ ရခုိင်ပြ ည်နယ်ဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၄၃-၂၃၀၆၉ 
၀၄၃-၂၂၉၀၃ 
၀၉-၄၉၆၅၀၉၁၀ 
၀၉-၅၆၈၀၄၆၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊တက�သုိလ်လမ်း၊တက�သုိလ်ဆရာ/ 
ဆရာမများအေဆာင်ေရှ�၊မကျည်းမ� �ိင်ရပ် 
ကွက်၊ စစ်ေတွမ� �ိ� 

၂၆ ေမာင်ေတာခ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၃-၅၅၀၆၀ 
၀၉-၄၂၁၇၃၆၃၉၂ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊  မ� �ိ�မကညငတ်န်းေကျးရာွအုပစု်၊ 
ေမာင်ေတာမ� �ိ� 

၂၇ ေကျာက်ဖြ �ခ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၃-၄၆၅၈၈ 
၀၉-၄၉၆၆၀၈၅၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊အစုိးရရပ်ကွက်၊ဗုိလ်ငေမာက်လမ်း
ေကျာက်ဖြ �မ� ိ�� 
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၅ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပ်စာ 

၂၈ ရနကု်နတ်ိုငး်ေဒသက� းီဦးစီးမှ�း�ံုး ၀၁-၅၂၁၉၆၇ 
၀၁-၆၆၁၈၁၂ 
၀၁-၆၅၁၀၈၉ 
၀၉-၇၃၁၀၄၆၉၃ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိ�က်ဝုိင်း 
ဘုရားလမ်း၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာဂုိေဒါင်ဝင်း 
အတွင်း၊မရမ်းကုန်းမ� �ိ�နယ်၊ရန်ကုန်မ� �ိ� 

၂၉ ရှမ်းပြ ည်နယဦ်းစီးမှ�း�ုးံ ၀၈၁-၂၀၈၃၂၂ 

၀၉-၅၂၁၄၃၉၅ 
ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊အကွက်အမှတ်(၅၄)၊စုေပါင်း�ံုးရပ်၊
ရပ်ကွက်(၃)၊နယ်ေမြ (၁)ေအးသာယာရပ်၊ 
ေတာင်က� းီမ� �ိ�၊ 

၃၀ လား�ိ�းခ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ုးံ ၀၈၂-၃၀၁၁၆ 
၀၉-၂၆၀၈၃၆၄၆၃ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၂၅-၂၈)၊ ရပ်ကွက်(၁)နယ် 
ေမြ (၈)၊ရန်တုိင်းေအာင်ဘုရားအနီး၊လား�ိ�းမ� �ိ� 

၃၁ ေကျာက်မခဲ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ံုး ၀၈၂-၄၀၉၄၀ 

၀၉-၃၂၆၆၂၀၀၁ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ နလ်ည်ေနရာချထား 
ေရးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၁)၊အုတ်ကျင်းရပ်ကွက်၊ 
ေရ�ေညာင်ပင်လမ်း၊ကေမ�ာဇရှမ်းေကျာင်းအနီး  
ေကျာက်မဲမ� �ိ� 

၃၂ ကျ�ိငး်တုံခ�ိုငဦ်းစးီမှ�း�ံုး ၀၈၄-၂၃၀၂၂ 

၀၉-၄၉၀၃၃၆၀၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သူနာပြ �ေဆး�ံုအနီး၊ ေဟွခါးရွာ၊ 

မုိင်းဆင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျိ�င်းတံုမ� �ိ� 

၃၃ မိငုး်ဖြ တ်မ� �ိ�နယ်ဦးစီးမှ�း�ံုး ၀၈၄-၆၃၂၀၄ 

၀၉၂၅၇၂၆၇၂၆၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး

ဦးစီးဌာန၊မုိင်းဖြ တ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ဝမ် ေဟွေတာင် 

ကွင်း ၊မုိင်းဖြ တ်မ� �ိ� 

၃၄ ဧရာဝတတီိုငး်ေဒသ က� ီးဦးစီးမှ�း�ံုး 

 

၀၄၂-၂၁၀၆၁ 

၀၄၂-၂၅၀၁၄ 

၀၉-၄၉၀၀၀၂၉၀ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး

ဦးစီးဌာန၊ဘန်�ေဘွးကုန်းသုိေလှာင်�ံုဝင်းအတွင်း

ဘန်�ေဘွးကုန်းရပ်၊ပုသိမ်မ� �ိ�၊ 

၃၅ ဖျာပံုခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၅-၄၁၅၄၉ 

၀၉-၄၂၂၄၆၇၁၁၄ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး

ဦးစီးဌာန၊ကျ�ံကူေကျးရွာ၊၊ကွင်းအမှတ်(၄၄၇)၊

ဘုိကေလးကားလမ်းေဘး၊ ဖျာပံုမ� �ိ�၊ 
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၆ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပ်စာ 

၃၆ ဟ �သာတခ�ုိငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၄-၂၂၆၉၆ 

၀၉-၃၁၃၇၇၉၀၂ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး ဦးစီး 

ဌာန၊သီလကုန်းအေနာက်ရပ်၊သီရိေအာင်ေမြ (၆) 

လမ်း၊ လယ်တီကွင်းရပ်ကွက်၊ ဟ �သာတမ� �ိ�၊ 

၃၇ ေမြ ာင်းမြ ခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၂-၇၀၅၂၇ 

၀၉-၄၂၂၄၉၀၂၁၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီး 

ဌာန၊ အမှတ်(၂၇၅/ခ)၊  မြ ကန်သာရပ်ကွက်၊ မီတာ 

(၄၀၀)အ ေ၀းေပြ းဂိတ်အနီး၊  ေမြ ာင်းမြ မ� �ိ�၊  

၃၈ လပွတ� ာခ�ိုငဦ်းစီးမှ�း�ုံး ၀၄၂-၈၃၀၁၂ 

၀၄၂-၈၃၀၁၃ 

၀၉-၂၆၂၂၃၀၈၈၇ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီး 

ဌာန၊ အမှတ်(၆၈/၆၉)၊သေပြ လမ်း၊ လပွတ� ာမ� �ိ�သစ်၊ 

လပွတ� ာမ� �ိ�၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en

