
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရရးဝန်ကကီးဌာန 

ြြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

 

တစ်ဦးချင်းြဂု္ဂိုလ်အခွန်ထမး်များ E-Commerce ဖွင့်လှစ်ထားရသာ MPU Debit Card ကိ ု        

အသံုးြြု၍ Online မှ အခွန်ရြးရဆာင်နုိင်ရန်                               (၇၅)         

ထြမ်ံတိုးချဲ့ရဆာငရ်ွက်ထားြါရ ကာင်း အသိရြးရ ကညာြခငး် 

၁။ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်ေြဵေဆာင်မှု 

အဆင်ဴမျာဵတွင် လွယ်ကူြမန်ဆန်ေစရန်ရည်ရွယ်၍ အခွန်ထမ်ဵကကီဵမျာဵဆိုငရ်ာအခွန်ရုဳဵနှငဴ် အလယ် 

အလတ်အခွန်ထမ်ဵ မျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵမျာဵမှ ကုမ္ပဏီအခွန်ထမ်ဵ မျာဵ၏ အခွန်ေြဵေဆာငြ်ခင်ဵ ကို 

အီလက်ထေရာနစ်ေငွေြဵေချမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵြြငဴ် ြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငေွြဵေချမှု 

ကွန်ယက်စနစ် CBM-NET မှတစ်ဆငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ MPU E-Commerce ကိုအသဳုဵြြု၍ Online မှ 

လည်ဵေကာင်ဵ  ေြဵေဆာငန်ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပြီဵ ြြစ်ြါသည်။ 

၂။ ထို့ြြင် တစ်ဦဵချင်ဵ ြုဂ္ဂိုလ်အခွန်ထမ်ဵ မျာဵအေနြြင်ဴ မိုဘိုင်ဵ ေငေွြဵေချမှုနည်ဵ လမ်ဵ ၊ MPU           

E-Commerce ကိုအသဳုဵြြု၍ ေငွေြဵေချမှုနည်ဵ လမ်ဵစသည်ဴ အီလက်ထေရာနစ်ေငွေြဵေချမှု    

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵြြငဴ် အခွန်ေြဵ ေဆာငန်ိုငရ်န် အဆငဴလ်ိုက်အေကာင်အထည်ေြာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှ ိ

ြါသည်။ 

၃။  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇       မ ှ စတင၍် ယခင်ေဆာငရွ်က်ပြီဵြြစ်သည်ဴ 

ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵနှငဴ် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရိှ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ (၃၆) ရုဳဵ 

တိုအ့ြြင် ယခုထြမ်ဳတိုဵချဲ့သည်ဴ ေနြြည်ေတာ်ေကာငစ်ီ၊ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ/ ြြည်နယ်မျာဵရိှ ပမို့နယ် 

အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ (၇၅) ရုဳဵ၊ စုစုေြါင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ (၁၁၁) ရဳုဵတို့တွင ်အခွန်ထမ်ဵ 

ေဆာငလ်ျက်ရှိေသာ တစ်ဦဵချင်ဵြုဂ္ဂိုလ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြြငဴ် E-Commerce ြွငဴ်လစှ်ထာဵေသာ  

MPU Debit Card ကိအုသဳုဵြြု၍   ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏  Website ြြစ်ေသာ 

www.ird.gov.mm ၏ Start Your Tax Online Payment မှတစ်ဆငဴ် အခွန်ေြဵေဆာင်ြခင်ဵ  

ေဆာငရွ်က်နိုင်ရန် ထြ်မဳတိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်ထာဵရှြိါသည်။ (အခွန်ရြးရဆာင်နုိငသ်ည့် မမို့နယ် 

စာရင်းကို သီးြခားရဖာ်ြြထားရှြိါသည်) 

 ၄။ MPU Debit Card ကိအုသဳုဵြြု၍ အခွန်ေြဵသွင်ဵ ပြီဵြါက စနစ်မှ အခွန်ေြဵသငွ်ဵ သူထဳသို့ 

Transaction Successful ြြစ်ေ ကာင်ဵ E-mail ကနဦဵေြဵြ့ုိမည်ြြစ်ပြီဵ သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵမျာဵ၏ 

ေငွစာရင်ဵ မျာဵတွင် အခွန်ေငလွက်ခဳရရှိပြီဵြါက ြြည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ အခွန်ေငွေြဵသွင်ဵ 

ပြီဵေ ကာင်ဵအေထာက်အထာဵ [ြတခ(e-payment)] ကုိ အခွန်ထမ်ဵထဳသ့ုိ အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵ ြြငဴ် 

ေြဵြိုအ့ေ ကာင်ဵ  ကာဵမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 

http://www.ird.gov.mm/
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 ၅။ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြြငဴ် အလီက်ထေရာနစ်နည်ဵြြင်ဴ အခွန်ေြဵသွင်ဵ ြခင်ဵလုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

နှငဴစ်ြ်လျဉ်ဵ၍ သိရိှလိုသည်မျာဵရိှြါက ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ Website ြြစ်ေသာ 

www.ird.gov.mm သ့ုိဝင်ေရာက် ကည်ဴရှုနုိင်ြါသည်။ အေသဵစိတ်သိရိှလုိြါက                      

             ၊             ၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈၃၇၈၃၇၀၊                            

(          )၊ ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၄၄၊                            (      )၊ 

ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂၊ အီလက်ထေရာနစ်ဝန်ေဆာင်မှု နည်ဵြညာြုိင်ဵဆုိင်ရာအကူအညီေြဵေရဵ 

စင်တာ (e-Services Help Desk Center) ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၁-၈၃၇၈၃၇၁၊ ၀၁-၈၃၇၀၁၉၅၊ 

သတင်ဵ အချက်အလက်နည်ဵြညာဌာနခွဲ (e-Payment Section) ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၁-၈၃၇၉၀၂၁ နှငဴ ်

သက်ဆိုငရ်ာအခွန်ရုဳဵမျာဵသ့ုိ ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵစုဳစမ်ဵနိုင်ြါေ ကာင်ဵ  အသိေြဵအြ်ြါသည်။   

 

ြြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

  

http://www.ird.gov.mm/


စဉ် မြို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနြှူဵရုဳဵ အြည်

ကချင်ြြည်နယ်

၁ ဗန်ဵ ေမာ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၂ ြမစက်ြီဵ နာဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ကယာဵြြည်နယ်

၃ လွို င်ေြာ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄ ဖာဵေဆာင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅ မယစ်ဲဴမမို့

ကရင်ြြည်နယ်

၆ ဘာဵအဳမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇ ြမဝတမီမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ချင်ဵြြည်နယ်

၈ ဟာဵခါဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉ တီဵ တနိမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀ ဖလမ်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ြွနြ်ြည်နယ်

၁၁ ေမာ်လမမိုင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၂ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၃ မုဒဳုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၄ ြျ ိုြထ်ိုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၅ သထုဳမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ရခိုင်ြြည်နယ်

၁၆ စစေ်တမွမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၇ ေြျာြြ်ဖူမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၈ ဘူဵ သီဵေတာင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၉ သဳတွဲမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၂၀ ေမာင်ေတာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ရှြ်ဵြြည်နယ်

၂၁ ြျ ိုင်ဵတုဳမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၂၂ တာချလီတိမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၂၃ ေတာင်ကြီဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၂၄ လာဵရှို မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

MPU E-commerce အသဳုဵြြု၍ အခနွေ်ြဵေဆာင်နုိင်ြည်ဴ  ြြည်နယ/် တိုင်ဵေေသကကီဵ ၏ 

မြို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနြှူဵရုဳဵ ြျာဵ



စဉ် မြို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနြှူဵရုဳဵ အြည်

၂၅ မဆူယမ္မို န့ယအ္ခနွဦ္းစီးဌာနမှူ းရံုး

၂၆ ေောငေ္ရွှေမမို န့ယအ္ခနွဦ္းစးီဌာနမှူ းရံုး

၂၇ ကေလာမမို န့ယအ္ခနွဦ္းစီးဌာနမှူ းရံုး

၂၈ ကွမး္လုံမမို န့ယအ္ခနွဦ္းစီးဌာနမှူ းရံုး

စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေေသကကီဵ

၂၉ စစြ်ိုင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၀ မဳုရွာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၁ ေရွှေဘိုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၂ ြေလဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၃ တမူဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

တနသောရီတိုင်ဵေေသကကီဵ

၃၄ ေြာဴေသာင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၅ ထာဵဝယမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၆ မမိတမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ြဲခူဵ တိုင်ဵေေသကကီဵ

၃၇ ေောင်ေလဵပင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၈ ေတာင်ငူမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၃၉ ပဲခူဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၀ ြပေ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၁ ဒုိြဦ်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၂ ြဖူဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ြေကွဵတိုင်ဵေေသကကီဵ

၄၃ ပခြု္က မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၄ မေြွဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၅ ေတာင်တင်ွဵကြီဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၆ ေရနေဳချာင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၇ ေချာြမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၄၈ မင်ဵဘူဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ြန္တေလဵတိုင်ဵေေသကကီဵ

၄၉ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယအ်ခနွဉ်ီဵ စီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၀ မဟာေအာင်ေြမမမို့နယအ်ခနွဉ်ီဵ စီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၁ ချမ်ဵြမသာစေ်မမို့နယအ်ခနွဉ်ီဵ စီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၂ ေအာင်ေြမသာစမဳမို့နယအ်ခနွဉ်ီဵ စီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ



စဉ် မြို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနြှူဵရုဳဵ အြည်

၅၃ ြပေ်ကြီဵ တခဳနွမ်မို့နယအ်ခနွဉ်ီဵ စီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၄ ေြျာြဆ်ေ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၅ ပုသိမ်ကြီဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၆ ေပျာ်ဘယွမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၇ ြပင်ဦဵလင်ွမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၈ မတ္တရာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၅၉ မိတ္ီထလာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၀ ြမင်ဵခခမဳမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၁ အမရပူရမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၂ ေြျာြပ်န်ဵ ေတာင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၃ ရမေ်ဵသင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေေသကကီဵ

၆၄ ပုသိမ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၅ ဖျာပဳုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၆ မအူပင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၇ ဟသောတမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၆၈ ေြမာင်ဵြမမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ြြည်ေောင်စနုယေ်ြြ

၆၉ ပျဉ်ဵ မနာဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၀ သီရိ(၅)မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၁ လယေ်ဝဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၂ တပ်ြနု်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

ရနက်နုတ်ိုင်ဵေေသကကီဵ

၇၃ အင်ဵစနိမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၄ လမ်ဵမေတာ်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၅ ေတာင်ဉြ္ကလာပမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၆ ဒဂုဳမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၇ သာေြတမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၈ လှိုင်သာယာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၇၉ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၀ တာေမွမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၁ အလုဳမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၂ စမ်ဵေချာင်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ



စဉ် မြို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနြှူဵရုဳဵ အြည်

၈၃ လေ်ှဵြူဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၄ ေဒါပဳုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၅ လသာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၆ သဃေန်ဵ ြျွန်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၇ ရနြ်င်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၈ မဂေလာေတာင်ညနွ့် မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၈၉ မဂေလာဒဳုမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၀ ြမာရွတမ်မို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၁ လှိုင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၂ မရမ်ဵြနု်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၃ ကြေဴ်ြမင်တိုင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၄ ေမှာ်ဘမီမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၅ ေရွှေြပေ်သာမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၆ ေြျာြတ်တဳာဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၇ ပုဇနွေ်တာင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၈ ဗုိလတ်ေထာင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၉၉ ဗဟန်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၀ ေြမာြဥ်ြ္ကလာပမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၁ ဒဂုဳ(ေြမာြ)်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၂ ဒဂုဳ(ေတာင်)မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၃ သနလ်ျင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၄ ေြျာြတ်န်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၅ တိုြက်ြီဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၆ ဒလမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၇ သဳုဵခမွမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၈ ခရမ်ဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၀၉ ြမ်ွဵခခြဳနု်ဵ မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၁၀ ထန်ဵ တပင်မမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ

၁၁၁ တွဳေတဵမမို့နယအ်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာနမှူဵရုဳဵ


