
ငွ ရး ကး ရးကီးကပ်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန 

ဆက်သွယ်ရန ်

စဉ ် ရးချုပ် နှင့်ဌာနခွဲများ လိပ်စာ ဖန်း e-mail Fax 

၁ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ် ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၂၁၄ 
၀၆၇-၄၁၀၂၅၄ 
၀၆၇-၄၁၀၁၅၀ 

dg@frd.gov.mm  

frdho34@gmail.com 
၀၆၇-၄၁၀၂၅၄ 

 

၂ ဒတိယ 
ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၅၁ 
 

ddg1@frd.gov.mm  

 
၀၆၇-၄၁၀၀၄၈ 

၃ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ 
(စီမ) 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၂၄၂ 
၀၆၇-၄၁၀၁၇၄ 

d.admin@frd.gov.mm 
admin@frd.gov.mm 

၀၆၇-၄၁၀၀၄၇ 

၄ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ 
( ငွစာရင်း၊စာရင်းစစ်) 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၇၅ d.admin@frd.gov.mm 
admin@frd.gov.mm 

၀၆၇-၃၄၁၀၁၇၅ 

၅ မူဝါဒ၊သ တသန၊ နည်းပညာနှင့် 
လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၅၃ 
၀၆၇-၄၁၀၁၅၄ 

d.policy@frd.gov.mm 

frdho34@gmail.com 
policy@frd.gov.mm 

၀၆၇-၄၁၀၁၅၃ 

၆ အ သးစား ငွ ရး ကး ရးလပ်ငန်း 
ကီးကပ်စစ် ဆး ရးဌာနခွဲ 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၉၀ 
၀၆၇-၄၁၀၁၅၂ 

d.mfi@frd.gov.mm 
dd.mfi@frd.gov.mm 

mfi@frd.gov.mm

၀၆၇-၄၁၀၀၇၁ 

၇ အာမခလပ်ငန်းများကီးကပ ်
စစ် ဆး ရးဌာနခွဲ 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၅၂ d.ins@frd.gov.mm 
dd.ins@frd.gov.mm 

ins@frd.gov.mm 

၀၆၇-၄၁၀၅၆၄ 

၈ နိင်ငပိင်ဘဏ်များကီးကပ် 
စစ် ဆး ရးဌာနခွဲ 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၅၆၅ d.gov@frd.gov.mm 
gov@frd.gov.mm 

၀၆၇-၄၁၀၅၆၅ 

၉ အာင်ဘာ လထီလပ်ငန်း 

ကီးကပ်စစ် ဆး ရးဌာနခွဲ 

ရးအမှတ်(၃၄)၊ နြပည် တာ်။ ၀၆၇-၄၁၀၁၇၄ 
၀၆၇-၄၁၀၁၇၅ 

d.slot@frd.gov.mm 
slot@frd.gov.mm 

၀၆၇-၄၁၀၁၇၅ 



၂ 
 

စဉ ် တိင်း/ြပည်နယ် လိပ်စာ ဖန်း e-mail Fax 

၁ နြပည် တာ် ကာင်စ ီ အကွက်အမှတ်(ZO.020) ၊ အာင်ဇမ္ူဗ  
ရပ်ကွက်၊ဒက္ခဏခရိင်၊ဇမ္ဗ သီရိ မို န့ယ် 

၀၆၇-၅၅၀၁၇၂ 
၀၆၇-၅၅၀၁၆၆ 

frdnptcc10@gmail.com ၀၆၇-၅၅၀၁၇၁ 

၂ ကချင်ြပည်နယ် အမှတ်(၅)၊ တပ်ကန်း(စြပ) ရပ်ကွက်၊ 
ြမစ်ကီးနား မို ။့ 

၀၇၄-၂၉၁၄၃ frdkachin@gmail.com ၀၇၄-၂၄၂၁၃ 

၃ ကယားြပည်နယ် ၁၄၈/က၊သီရိမဂလာလမ်း၊ မဂလာ 
ရပ်ကွက်၊လွိုင် ကာ် မို ။့ 

၀၈၃-၂၂၂၁၄၆၇ 
၀၈၃- ၂၂၂၃၀၇၂ 

mmse-148@gmail.com ၀၈၃-၂၂၂၃၀၇၂ 

၄ ကရင်ြပညန်ယ် ၇၇၅/က၊ အန်း တာလမ်း၊အမှတ်(၂) 
ရပ်ကွက်၊ဘားအမို ။့ 

၀၅၈-၂၃၃၁၉ 
၀၅၈-၂၁၆၀၄ 

Frd.kayin.02@gmail.com ၀၅၈-၂၃၃၁၀ 

၅ ချင်းြပည်နယ် ြပည် တာ်သာရပ်ကွက်၊ ထွအပ် 
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ဟားခါး မို ။့ 

၀၇၀-၂၁၉၄၆ Chinnmmse11@gmail.com ၀၇၀-၂၁၉၄၆ 

၆ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး ကျန်စစ်သားလမ်း၊နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် 
မရွာ မို ။့ 

၀၇၁-၂၃၁၉၅ 
၀၇၁-၂၄၆၄၇ 

sagaingfrd.mwa@gmail.com ၀၇၁-၂၄၉၄၃ 

၇ တနသာရီတိင်း ဒသကီး အမှတ်- ၂၂၀ ၊ ရးလမ်းမကီး၊ 
ပိန္နဲ တာရပ်ကွက်၊ထားဝယ် မို ။့ 

၀၅၉-၂၀၂၃၈၇၀ 
၀၅၉-၂၀၂၂၃၂၈ 

frdtanintharyi@gmail.com ၀၅၉-၂၀၂၃၉၀၃ 

၈ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး အမှတ်-၁၃၀၊တပင် ရထီးလမ်း၊ 
ဥဿာ မိုသ့စ၊်ပဲခးူ မို ။့ 

၀၅၂-၂၂၃၀၄၅၀ 
၀၅၂-၂၂၃၀၈၈၅ 
၀၅၂-၂၂၃၀၈၄၁ 

bagoregionfinancial@gmail.com ၀၅၂-၂၂၀၀၁၄၀ 

၉ မ ကွးတိင်း ဒသကီး အမှတ်၁၈၀၊ မတ္တ ာလမ်း၊ 
မင်းကန်ကီးရပ်ကွက်၊မ ကွး မို ။့ 

၀၆၃-၂၆၇၉၅ 
၀၆၃-၂၈၄၇၄ 

mmsemagway@gmail.com ၀၆၃-၂၃၂၉၄ 

၁၀ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး အမှတ်၅၄၅၊၈၄ လမ်း ၊ ၄၂လမ်းနှင့်၄၅ 
လမ်းကား ၊ မင်းသားစရပ်၊ 
မဟာ အာင် ြမ မို န့ယ်၊မန္တ လး မို ။့ 

၀၂-၇၆၀၅၁ 
၀၂-၃၅၆၅၇ 

frdmandalay545@gmail.com ၀၂-၇၆၃၄၇ 

 

 



၃ 
 

စဉ ် ရးအမည် လိပ်စာ ဖန်း e-mail Fax 

၁၁ မွန်ြပည်နယ် အမှတ်၁၉၊ရှမ်းစရပ်၊ မို ့ ရှာင်လမ်း၊ 

ဒိင်းဝန်ကွင်း၊ မာ်လမို င် မို ။့ 

၀၅၇-၂၀၂၅၆၃၅ frdmon41214@gmail.com ၀၅၇-၂၀၂၆၉၂၅ 

၁၂ ရခိင်ြပည်နယ ် ဈးလမ်း၊ ကျးပင်ကီးရပ်ကွက်၊ 

စစ် တွ မို ။့ 

၀၄၃-၂၃၇၅၉ 

၀၄၃-၂၂၇၈၅ 

naylinoobe@gmail.com ၀၄၃-၂၂၆၁၀ 

၁၃ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အမှတ်၂၂၉/၂၃၃၊ (၃၆)လမ်း (အထက်) 

ကျာက်တတား မို န့ယ်၊ ရန်ကန် မို ။့ 

၀၁-၃၇၉၃၃၆ 

၀၁-၃၇၉၂၁၃ 

၀၁-၃၈၂၄၅၈ 

Frd.yangon.36@gmail.com ၀၁-၃၉၁၅၇၃ 

၁၄ ရှမ်းြပည်နယ် အမှတ်(၂၅၃)၊ဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်း 

လမ်း၊ ကန် ရှ ရ့ပ် ၊ တာင်ကးီ မို ။့ 

၀၈၁-၂၀၁၇၇၅ 

၈၁-၂၁၂၁၇၁၈ 

frdshan662@gmail.com ၀၈၁-၂၁၂၃၆၆၂ 

၁၅ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး အမှတ်(၄၁)၊အိးဘိတန်းလမ်း၊ဧရာဝတ ီ

တိင်း ဒသကီးရး၊ပသိမ် မို ။့ 

၀၄၂-၂၅၅၇၁ 

၀၄၂-၂၃၈၁၀ 

ayarmmse@gmail.com ၀၄၂-၂၄၂၈၂ 

     ငွ ရး ကး ရးကီးကပ်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာန  

Website Address  :   www.frd.gov.mm 

e-mail Address :  frd34@frd.gov.mm  

frdho34@gmail.com 
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