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အျမန္ေငြပုိ႔လႊာ ေဆာင္ရြက္ေန႔သည့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း( ၃၄၀)ၿမိဳ႕ 
 

ေနျပည္ေတာ္ (၃) ထန္တလန္ ေတာင္ငူ ေခ်ာက္ အမရပူရ 
ေနျပည္ေတာ္ မတူပီ ေညာင္ေလးပင္ ဂန္႔ေဂါ မန္းတကၠသိုလ္ 
ပ်ဥ္းမနား ရိဒ္ ျဖဴး ေတာင္တြင္းႀကီး မတၱရာ 
ေရဆင္း စစ္ကုိင္း (၂၉) ေက်ာက္တံခါး မင္းဘူး စဥ္႔ကူး/ မန္း 

ကခ်င္ (၂၂) မံုရြာ ဒုိက္ဦး ေရနံေခ်ာင္း သပိတ္က်င္း 
ျမစ္ႀကီးနား စစ္ကိုင္း ေရတာရွည္ သရက္ တပ္ကုန္း 
ပူတာအို ကေလး ကဝ စကု လယ္ေဝး 
ဖားကန္႔ ကသာ ေကတုမတီ စလင္း ရံုးႀကီး 
ဗန္းေမာ္ တမူး ဆြာ ဆင္ေပါင္ဝဲ   တံတားဦး 
မိုးၫွင္း ေရႊဘို ပဲႏြယ္ကုန္း ေပါက္ ႏြားထိုးႀကီး 
ဟိုပင္ ကန္႔ဘလူ ေရႊက်င္ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ငါန္းဇြန္ 
ဆြမ္ပရာဘြမ္ ျမင္းမူ ေဝါ ဆိပ္ျဖဴ ပေဒသာၿမိဳ႕သစ္ 
မိုးေကာင္း အင္းေတာ္ ဘုရားႀကီး နတ္ေမာက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
မိုးေမာက္ ေကာလင္း ပဲခူးေကာလိပ္ ပြင့္ျဖဴ မြန္ (၁၅) 
ေရႊကူ ေရဦး ကၫႊတ္ကြင္း မင္းတုန္း ေမာ္လၿမိဳင္ 
တႏုိင္း ကၽြန္းလ ွ သနပၸင္ မင္းလွ(သရက္) မုဒုံ 
ရွင္ေဗြယန္ အရာေတာ္ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳင္ သထုံ 
မံစီ ပုလ ဲ အုတ္တြင္း ကမၼ ေခ်ာင္းဆံု 
ခ်ီေဗြ ဆားလင္းႀကီး ျပြန္တန္ဆာ ငဖဲ က်ိဳကၡမီ 

 ပင္းေဘာ ေခ်ာင္းဦး ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ ေရစႀကိဳ ေရး 
ေနာင္မြန္ ဘုတလင္ ထန္းတပင္ ေအာင္လံ က်ိဳက္ထုိ 
နမၼတီး ဒီပဲယင္း  ဥသာၿမိဳ႕သစ္ ျမစ္ေခ် သံျဖဴဇရပ္
၀ိုင္းေမာ္ ခင္ဦး   ေရနီ ကံမ(သရက္) သိမ္ဆိပ္ 
ဆင္ဘို ဝက္လက္ ပဲခူး(အေနာက္) (၂၀) ေက်ာက္ထု က်ိဳက္မေရာ 
လြယ္ဂ်ယ္ တန္႔ဆည္ ျပည္ ထီးလင္း သိမ္ဇရပ္ 

   မပခ ဝန္းသို ေပါင္းတည္ ေဆာ ေပါင္ 
ေမာ္ဟန္ ထီးခ်ိဳင္႔ လက္ပံတန္း ေစတုတၱရာ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္ 

ကယား (၄) ဟုမၼလင္း သာယာဝတီ ၿမိဳ႕သစ္ လမုိင္း 
လြိဳင္ေကာ္ ယင္းမာပင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္    ၀ါဇီ           ဘီးလင္း 
ဒီးေမာ့ဆို ေမာ္လူး နတၱလင္း မႏၲေလး (၃၀) ရခုိင္ (၁၀) 
ေဘာ္လခဲ ေျမာင္ အုတ္ဖို မႏၲေလးစာတုိကႀ္ကီး စစ္ေတြ 
ဖားေဆာင္း ေမာ္လိုက္ ဇီးကုန္း ျပင္ဦးလြင္ ေက်ာက္ျဖဴ 

ကရင္ (၇) ကေလး၀ မင္းလွ မိတၳီလာ သံတြဲ 
ဘားအံ တနသၤာရီ (၁၁) ေပါက္ေခါင္း ေက်ာက္ဆည္ အမ္း 
ေကာ့ကရိတ ္ ၿမိတ္ ပန္းေတာင္း ေတာင္သာ ေမာင္ေတာ 
ျမဝတီ ထားဝယ္ သဲကုန္း ေညာင္ဦး ဘူးသီးေတာင္ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ေကာ့ေသာင္း ေရႊေတာင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ေက်ာက္ေတာ္ 
သံေတာင္ႀကီး ကၽြန္းစု မုိးညိဳ မုိးကုတ္ မင္းျပား 
လိွဳင္းဘြဲ ပုေလာ ျပည္တကၠသိုလ္ ျမင္းၿခံ ေျမာက္ဦး 

   သံေတာင္ ဘုတ္ျပင္း    ၀က္ထီးကန္ ရမည္းသင္း ေတာင္ကုတ္ 
ခ်င္း (၉) သရက္ေခ်ာင္း ပုတီးကုန္း ပုဂံ ရန္ကုန္ (၄၄) 
ဟားခါး ေလာင္းလံု ဥသ်ွစ္ပင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး 
ဖလမ္း    ေရျဖဴ   အင္းမ မလွိဳင္ ဒဂုံ 
မင္းတပ္    တနသၤာရီ ေပါင္းတလည္ ဝမ္းတြင္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ 
ကေလးေကာလိပ္    ပေလာက္ မေကြး (၃၁) ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အင္းစိန္ 
တီးတိန္ ပဲခူး(အေရွ႕) (၂၄) မေကြး သာစည္ ေက်ာက္တန္း 
တြန္းဇံ ပဲခူး ပခုကၠဴ ဗဝတ(အထက္ျမန္မာျပည္) တုိက္ႀကီး 
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တြံေတး ေညာင္ေရႊ မိုင္းတံု   
ေတာင္ဥကၠလာပ နမ္႔စန္ မိုင္းျပင္း   
မရမ္းကုန္း ရပ္ေစာက္ မိုင္းယန္း   
မဂၤလာဒုံ ေအာင္ပန္း မိုင္းေယာင္း   
ေျမာက္ဥကၠလာပ ပင္လံု တာေလ   
ေမွာ္ဘီ ဖယ္ခံု ဧရာဝတီ (၂၉)   
ရန္ကင္း ဟိုပုန္း ပုသိမ္   
လွိဳင္တကၠသိုလ္ လင္းေခး မအူပင္  
သဃၤန္ကၽြန္း မိုင္းပန္ ေျမာင္းျမ   
သန္လ်င္ လဲခ်ား ဟသၤာတ   
ဗဝတ(ေဖာင္ႀကီး) ပင္းတယ ဖ်ာပုံ   
ေထရဗုဒၶ ဆီဆိုင္ ဝါးခယ္မ  
ဘုရင္႔ေနာင္ေစ်း ဟဲဟုိး က်ံဳေပ်ာ္   
ေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္     ခိုလန္ အသုတ္   
ကိုကိုးကၽြန္း   ရြာငံ က်ိဳက္လတ္   
ထန္းတပင္  ပင္ေလာင္း ႀကံခင္း   
ေရႊျပည္သာ  ေရႊေညာင္ ေခ်ာင္းသာ   
လွိဳင္သာယာ ရွမ္း(ေျမာက္) (၂၀) ဓႏုျဖဴ   
သာေကတ လားရိွဳး ပန္းတေနာ္   
ေဒါပုံ ေက်ာက္မဲ ဘုိကေလး   
တာေမြ ကြမ္းလံု ေမာ္ကၽြန္း   
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္) မူဆယ္ ျမန္ေအာင္   
စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ မိုးမိတ ္ လပြတၱာ   
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္) ေလာက္ကိုင္ ဇလြန္   
သံုးခြ တာမုိးညဲ သာေပါင္း   
ခရမ္း ေနာင္ခ်ိဳ ေဒးဒရဲ   
ေကာ့မွဴး သီေပါ ေက်ာင္းကုန္း   
ကြမ္းၿခံကုန္း သႏိၵီ အဂၤပူ   
ဒလ ၾကဴကုတ္ ကန္ႀကီးေထာင့္   
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ကြတ္ခိုင္ ငပုေတာ   
ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို နမၼတူ ေညာင္တုန္း   
အလံု နမ္႔ခမ္း ေလးမ်က္ႏွာ  
လမ္းမေတာ္ ဟိုပန္ အိမၼဲ   
ၾကည့္ျမင္တိုင္ နမ္႔ဖတ္ကာ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း   
စမ္းေခ်ာင္း နမ္႔လန္ ေရၾကည္   
လွိဳင္ တန္႔ယန္း    
ဗဟန္း   နမ့္ဆန္(ေျမာက္)    

  လွည္းကူး   မဘိမ္း     
ရွမ္း(ေတာင္) (၂၂) ရွမ္း(အေရွ႕) (၁၀)  
ေတာင္ႀကီး က်ိဳင္းတံု    
ကေလာ တာခ်ီလိတ္    
ဗထူး မိုင္းဆတ္    
လြိဳင္လင္ မိုင္းျဖတ္    
ကြန္ဟိန္း မိုင္းခတ္    

 
 


