
နမ့်ဆန်�င့်ှ လပွတ� ာမ� ိ��တုိ�မှ မီးေဘးသင ့်ပြ ည်သူများအတွက်  ပြ ည်တွငး်/ ပြ ည်ပအလှ�ရှငမ်ျားက 

အလှ�ေငွများ လှ�ဒါန်း�ိင်ုရန် ေငွစာရင်းအမှတ်များ အသိေပးေဖာ်ပြ ခြ င်း 

ေနပြ ည်ေတာ် ၊ ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၅ ရက် 

 

  နမ်ဆ့န်�ငှ့်လပွတ� ာမ� ိ��တိ�ုမှမီးေဘးသင် ့ပြ ည်သူများအတကွ် အလှ�ေင�ွှင့်ပစ�ည်းများကုိ 

 ပြ ည်တွင်း/ ပြ ည်ပအလှ�ရှင်များမှ ေနပြ ည်ေတာ်ရိှ အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန�်ခွဲမ� 

ေကာ်မတီ၊လူမ�၀န်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး၀န်က� ီးဌာန�ှင် ့ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့

 ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာန၊တိုငး်ေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုးံများသို�  အလှ�ရှင်များလွယ်ကူ 

စွာလာေရာက် လှ�ဒါန်း�ိငု်ရန်အတွက် ေအာက်ပါေငွစာရင်းအမှတမ်ျားဖွင့်လှစ်ပ� ီး ဖြ စ်၍ တိုက်�ိုက် 

ထည့်သွငး်လှ�ဒါန်း�ိငု်ပါရနေ်ဖာ်ပြ အပပ်ါသည်- 

 (၁) ြမန်မာေငွ 

 ေငစွာရငး်အမည် -      အမျိ�းသားသဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်ဆိုင်ရာစီမခံန်�ခွမဲ� 

      ရန်ပုေံင ွ  

 ေငစွာရငး်အမတှ် - OA-011834 

 ဘဏ်အမည်  -  မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ေနပြ ည်ေတာ် 

 လိပ်စာ   - အမတှ(်၂၆)၊သီရိေကျာ်စာွလမ်း၊ ဘဏ်ဇုန်၊ေနပြ ည်ေတာ် 

 (၂) �ုိင်ငံခြ ားေငွ 

  ေငစွာရငး်အမတှ် - 1DA-0300086 

  ေငစွာရငး်အမည် - Natural  Disaster  Management  Fund 

  ဘဏ်အမည်  - Myanma Foreign Trade Bank 

  SWIFT CODE - MFTB MMMY 

  လိပ်စာ   - No(80-86)၊ Maha Bandoola Garden Street, 

      Kyauktada  Township, Yangon, Myanmar 

 

ဆက်သွယ်ရန်လိပစ်ာ-  ဦးစိးုေအာင၊်��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားဦးစီးဌာန  

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၀၅၀၊ ၀၉-၈၆၀၀၀၂၅ 
 

       

 



၂ 

 

ဦးမျိ�းဆက်ေအာင်၊လက်ေထာက်အတငွ်း၀န် 

     (��န်က� ားေရးမှ�း)လူမ�၀န်ထမ်း၊ကယ်ဆယေ်ရး�ှင့်  

 ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး၀န်က� ီးဌာန၊ 

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၃၇၃၊ ၀၉-၂၅၀၉၆၅၈၈၉ 
 

ေဒ�လ့ဲလ့ဲေအး၊��န်က� ားေရးမှ�း 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဦးစီးဌာန 

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၃၁၆၊၀၉-၂၀၂၁၄၉၁ 
 

ေဒ�နီလာထွနး်၊ဒုတိယ��န်က� ားေရးမှ�း 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဦးစီးဌာန 

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၂၄၃၊၀၉-၄၂၀၇၀၃၆၄၇ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 



အမျိ�းသား သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီသုိ� 

မီးေဘးသင့်ပြ ည်သူများအတက်ွအလှ�ေငွ�ှင့်ပစ�ည်းများ ဆက်သွယ်လှ�ဒါန်း�ိင်ု 

နမ်ဆ့န်မ� ိ���ှင့် လပွတ� ာ မ� ိ��တုိ�မှ မီးေဘးသင့်ပြ ည်သူများအတွက် ေစတနာရှင်ပြ ည်သူများ အေန 

 ဖြ င်တ့စ်ဦးချင်းအေနဖြ င်ေ့သာ်လည်းေကာင်း၊အသင်းအဖွဲ�အေနဖြ င်ေ့သာ်လည်းေကာင်း၊ အလှ�ေငွ�ှင့် 

ပစ�ည်းများလှ�ဒါန်းလုိပါက အမျိ�းသားသဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်�ခဲွမ�ေကာ်မတီ�ံုး လူမ� 

၀န်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး၀န်က� ီးဌာနေအာက်ရှိ ေအာက်ပါလိပ်စာများသို� 

ဆက်သွယ်လှ�ဒါန်း�ိုင်ပါသည်- 

စဥ ်
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� ီး/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုနး် လိပစ်ာ 

၁ ��န်က� ားေရးမှ�းချ�ပ် ၀၆၇-၄၀၄၀၅၀ 
၀၉-၈၆၀၀၀၂၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထား 
ေရးဦးစီးဌာန၊�ုးံအမှတ်(၂၃)၊ေနပြ ည်ေတာ် 

၂ ��န်က� ားေရးမှ�း(စီမံ-ဘ�ာ) ၀၆၇-၄၀၄၃၁၆ 
၀၉-၂၀၂၁၄၉၁ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထား 
ေရးဦးစီးဌာန၊�ုးံအမှတ်(၂၃)၊ေနပြ ည်ေတာ် 

၃ ��န်က� ားေရးမှ�း(ကယ်ဆယ်ေရး) ၀၆၇-၄၀၄၃၁၈ 
၀၆၇-၄၀၄၄၂၀ 
၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၃ 
၀၉-၄၂၈၁၂၅၀၂၇ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထား 
ေရးဦးစီးဌာန၊�ုးံအမှတ်(၂၃)၊ေနပြ ည်ေတာ် 

၄ ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေမြ  
တိုငး်ဦးစီးမ�ှး�ုံး 

၀၆၇-၅၅၀၂၈၄ 
၀၉-၂၆၂၆၉၀၀၃၃ 

ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေမြ ၊ဇမ��သီရိမ� ိ��နယ် 
ကွငး်အမှတ်(၁၂)၊ေနပြ ည်ေတာ် 

၅ ကချင်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၇၄-၂၄၀၁၅ 
၀၇၄-၂၁၈၂၂ 
၀၉-၄၇၀၂၄၁၄၂ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊တပ်ကုန်း၊ဧဒင်ရပ်ကွက်၊မြ စ်က� ီးနားမ� ိ��၊ 

၆ ကယားပြ ည်နယ်ဦးစီးမ�ှး�ုံး ၀၈၃-၂၂၀၇၉ 
၀၈၃-၂၃၁၃၀ 
၀၉-၄၉၄၀၀၉၅၃ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 
ဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၁၄/ခ)သမိနေ်ထာလမ်း၊ 
မင်းစုရပ်ကွက်၊ပြ ည်နယ်တရား�ုးံေကျာဘက်၊ 
လွိ�ငေ်ကာ်မ� ိ��၊ 

၇ ကရင်ပြ ည်နယ်ဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၅၈-၂၂၄၅၁ 

၀၅၈-၂၃၃၉၈ 

၀၉-၄၉၇၇၁၄၁၄ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊လုပ်သားလမ်း၊အမတှ်(၆)ရပ်ကွက်၊ 

ဘားအံမ� ိ��၊ 

၈ ချင်းပြ ည်နယ်ဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၇၀-၂၁၇၆၈ 

၀၉-၃၃၃၄၇၈၄၀ 

၀၉-၄၇၁၇၂၂၉၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး   

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

ရပ်၊ ဟားခါးမ� ိ��၊ 

 



၂ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� ီး/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ုံး 
ဖုန်း လိပစ်ာ 

၉ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသ က� ီးဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၇၁-၂၃၂၂၁ 

၀၇၁-၂၆၅၀၈ 

၀၉-၄၇၀၉၃၄၈၀ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊န��ဝန်ရပ်ကွက်၊တုိင်း�ုံးေပါင်းစုံ၊ 

မုရွံာတက�သုိလ်အနီး၊မံုရွာမ� ိ�� 

၁၀ တန �သာရီတုိင်းေဒသက� ီးဦးစီးမှ�း�ုံး ၀၅၉-၂၄၀၂၀ 

၀၅၉-၂၃၅၇၆ 

၀၉-၄၉၈၅၂၈၀၈ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊အာဇာနည်လမ်း၊ေဗျာေတာဝရပ်ကွက်၊ 

(ရယက�ုံးေရှ�)၊ထားဝယ်မ� ိ�� 

၁၁ ပဲခူးတုိင်းေဒသက� ီးဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၅၂-၂၂၃၀၃၆၁ 

၀၅၂-၂၂၃၀၁၉၃ 

၀၉-၄၃၀၅၄၂၆၁ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဦးစီး 

ဌာန၊သမိန်ဗရမ်းလမ်းမက� ီး၊အမှတ်(၇)ဂိုေဒါင်၊ 

ဥဿာမ� ိ��သစ်၊ရပ်ကွက်က� ီး(၆)၊�စှ်ရှည်�ုးံေဘး၊ 

ပဲခူးမ� ိ�� 

၁၂ မေကွးတိုင်းေဒသက� ီးဦးစီးမ�ှး�ံုး ၀၆၃-၂၅၉၅၀ 

၀၆၃-၂၈၆၀၁ 

၀၉-၄၇၂၀၂၉၂၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊အမတှ(်၉၄၈)၊ဘုိးရတနာ ေရသန်� 

စက်�ုံလမး်၊ဇက်ဆိပလ်မ်း�ှင်(့၁၆) လမ်းက� ား၊ 

ေအာငေ်မတ� ာ(က)ရပ်ကွက်၊မေကွးမ� ိ�� 

၁၃ မ��ေလးတိုင်းေဒသ က� ီးဦးစီးမ�ှး�ုံး ၀၂-၃၉၄၅၇  

၀၂-၆၇၄၇၀ 

၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

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

 ပြ ည်က� ီးမျကရှ်င်ရပ်ကွက်၊ချမ်းေအးသာစံမ� ိ��နယ်၊ 

၁၄ မွန်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမ�ှး�ုံး ၀၅၇-၂၄၈၂၅ 

၀၅၇-၂၄၂၉၆ 

၀၉-၄၉၈၀၅၁၉၉ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထား 

ေရးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၇၂)၊ေတာင်ေပ�လမ်း�ှင့် 

ဆည်ေမြ ာင်းလမ်းေထာင့်၊ေမာင်ငံရပ်ကွက်၊ေမာ်လမ� ိ�င် 

၁၅ ရခိငု် ပြ ည်နယ်ဦးစီးမ�ှး�ုးံ ၀၄၃-၂၃၀၆၉ 

၀၄၃-၂၂၉၀၃ 

၀၉-၄၉၆၅၀၉၁၀ 

၀၉-၅၆၈၀၄၆၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ငှ် ့ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊တက�သုိလ်လမ်း၊တက�သုိလ်ဆရာ/ဆရာမ 

များ အေဆာင်ေရှ�၊မကျည်း မ� ိ�င်ရပ်ကွက်၊စစ်ေတွမ� ိ�� 

 



၃ 

စဥ် 
�ံုးချ�ပ်/တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်/ 

ခ�ုိင်ဦးစီးမှ�း�ံုး 
ဖုန်း လိပစ်ာ 

၁၆ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသက� ီးဦးစးီမှ�း�ုံး ၀၁-၅၂၁၉၆၇ 

၀၁-၆၆၁၈၁၂ 

၀၁-၆၅၁၀၈၉ 

၀၁-၅၆၄၆၈၉ 

(ေတာငဥ်က�လာပ�ံုး) 

၀၉-၇၃၁၀၄၆၉၃ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထား 

ေရးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိ�က်ဝုိင်း 

ဘုရားလမ်း၊ကုန်သွယ်လယ်ယာဂုိေဒါင်ဝင်း 

အတွင်း၊မရမ်းကုန်းမ� ိ��နယ်၊ ရန်ကုန်မ� ိ�� 

၁၇ ရှမး်ပြ ည်နယ်ဦးစီးမ�ှး�ုံး ၀၈၁-၂၀၈၃၂၂ 

၀၉-၅၂၁၄၃၉၅ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထား 

ေရးဦးစီးဌာန၊အကွက်အမှတ်(၅၄)၊စုေပါင်း 

�ံုးရပ်၊ရပ်ကွက်(၃)၊နယ်ေမြ (၁)ေအးသာယာ၊ 

ေတာင်က� ီးမ� ိ�� 

၁၈ ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသက� ီးဦးစီးမ�ှး�ံုး ၀၄၂-၂၁၀၆၁ 

၀၄၂-၂၅၀၁၄ 

၀၉-၄၉၀၀၀၂၉၀ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ဘန်�ေဘွးကုန်းသုိေလှာင်�ံုဝင်း 

အတွင်း၊ဘန်�ေဘွးကုန်းရပ်၊ပုသိမ်မ� ိ��၊ 

 


