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အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း( ၁၅၅) ၿမိဳ႕    
 

 ေနျပည္ေတာ္ (၄) ပဲခူး(အေရွ႕) (၅) မိတီၳလာ ရန္ကုန္ (၂၄) မုိးမိတ္ 
ေနျပည္ေတာ္ ပဲခူး ေက်ာက္ဆည္ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး သီေပါ 
ပ်ဥ္းမနား ေတာင္ငူ ခ်မ္းျမသာစည္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕ ရွမ္း(ေရွ႕) (၂) 
တပ္ကုန္း ေညာင္ေလးပင္ ပုဂံ/ ေညာင္ဦး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္      က်ိဳင္းတံု 
ေရဆင္း ျဖဴး ျပည္ႀကီးတံခြန္ အင္းစိန္ တာခ်ီလိတ္ 

 ကခ်င္ (၁၀)     ေရတာရွည္ မုိးကုတ္ ေက်ာက္တန္း ဧရာဝတီ (၂၀)
ျမစ္ႀကီးနား ပဲခူး(အေနာက္) (၉) ျမင္းၿခံ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ပုသိမ္ 
ဗန္းေမာ္ ျပည္ ရမည္းသင္း တြံေတး မအူပင္ 
မုိးၫွင္း ေပါင္းတည္ မႏၲေလးရံုးႀကီး မဂၤလာဒုံ ေျမာင္းျမ 
ဟုိပင္ လက္ပံတန္း မႏၲေလးရွမ္းစု ရန္ကင္း ဟသၤာတ 
မုိးေကာင္း သာယာဝတီ ေတာင္သာ လမ္းမေတာ္ ဖ်ာပုံ 
မုိးေမာက္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ႏြားထိုးႀကီး လိွဳင္ ဝါးခယ္မ 
ေရႊကူ နတၱလင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ သန္လ်င္ ကန္ႀကီးေထာင့္
မန္စီ အုတ္ဖုိ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဗဝတ(ေဖာင္ႀကီး) က်ံဳေပ်ာ္ 
တႏုိင္း ဇီးကုန္း ေျမာက္ျပင္ တာေမြ ေက်ာင္းကုန္း 

     ၀ုိင္းေမာ္ မင္းလွ ဝမ္းတြင္း မရမ္းကုန္း ငပုေတာ 
 ကယား (၁) မေကြး (၁၇) သပိတ္က်င္း လိွဳင္တကၠသိုလ္ အသုတ္ 

လိြဳ င္ေကာ္ မေကြး အမရပူရ ဒဂုံ အဂၤပူ 
ကရင္ (၁) ပခုကၠဴ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အလုံ ႀကံခင္း 
ဘားအံ ေခ်ာက္ က်ပ္ျပင္ စမ္းေခ်ာင္း ဇလြန္

 ခ်င္း (၁) ဂန္႔ေဂါ ေစ်းခ်ိဳ ေတာင္ဥကၠလာ ဓႏုျဖဴ 
ဟားခါး ေတာင္တြင္းႀကီး အေနာက္ျပင္ သုဝဏၰ ပန္းတေနာ္ 

 စစ္ကုိင္း (၁၀) မင္းဘူး သာစည္ ဘုရင္႔ေနာင္ ျမန္ေအာင္ 
မုံရြာ ေရနံေခ်ာင္း မႏၲေလးဘူတာ ေမတၱာၫြန္႔ ေရၾကည္ 
စစ္ကိုင္း သရက္ အေရွ႕ျပင္ ဗဟန္း အိမၼဲ 
ကေလး ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဗဝတ(အထက္ျမန္မာျပည္) ရွမ္း(ေတာင္) (၇) လပြတၱာ 
ကသာ ပြင့္ျဖဴ မြန္ (၇) ေတာင္ႀကီး  
ကေလးဝ စလင္း ေမာ္လၿမိဳင္ ကေလာ  
ေရႊဘို ဆင္ေပါင္ဝဲ သထုံ ဗထူး  
ခင္ဦး ေအာင္လံ ေရး လြိဳင္လင္  
အင္းေတာ္     ၿမိဳင္ က်ိဳက္ထုိ ရပ္ေစာက္  
ေကာလင္း     ၿမိဳ႕သစ္ ေပါင္ ေအာင္ပန္း  
ေရဦး နတ္ေမာက္ သံျဖဴဇရပ္     ေညာင္ေရႊ  

 တနသၤာရီ (၃) မင္းလွ(သရက္) မုဒံု ရွမ္း(ေျမာက္) (၅) 
ၿမိတ္ မႏၲေလး (၂၈) ရခုိင္ (၁) လားရိွဳး  
ထားဝယ္ မႏၲေလးစာတုိက္ႀကီး စစ္ေတြ ေက်ာက္မဲ  
ေကာ့ေသာင္း ျပင္ဦးလြင္  မူဆယ္  
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အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း( ၁၅၅) ၿမိဳ႕    

ကေလး ဇီးကုန္း ေပါင္ မန္းေျမာက္ျပင္ လိွဳင္တကၠသိုလ္

ကသာ ဇလြန္ ပုသိမ္ မန္းအေနာက္ျပင္ လြိဳင္လင္ 

ကေလးဝ ေစ်းခ်ိဳ ပန္းတေနာ္ မႏၲေလးဘူတာ လားရိွဳး 

ကေလာ ေညာင္ေလးပင္ ျဖဴး မန္းအေရွ႕ျပင္ လပြတၱာ 

ကန္ႀကီးေထာင့္     တပ္ကုန္း ဖ်ာပုံ ေမာ္လၿမိဳင္ လိြဳ င္ေကာ္ 

ေကာလင္း တႏုိင္း ဗန္းေမာ္ မဂၤလာဒုံ ဝါးခယ္မ 

ေကာ့ေသာင္း ေတာင္ငူ ဗဝတ(အထက္ျမန္မာျပည္) မရမ္းကုန္း ၀ုိင္းေမာ္ 

က်ပ္ျပင္ ေတာင္တြင္းႀကီး ဗဝတ(ေဖာင္ႀကီး) ေမတၱာၫြန္႔ ဝမ္းတြင္း 

က်ံဳေပ်ာ္ ေတာင္သာ ဗဟန္း မူဆယ္ သာယာဝတီ 

က်ိဳင္းတုံ တြံေတး ဗထူး ေျမာင္းျမ သရက္ 

က်ိဳက္ထုိ တာေမြ ဘားအံ မအူပင္ သပိတ္က်င္း 

ေက်ာက္မဲ ေတာင္ဥကၠလာ ဘုရင္႔ေနာင္ ျမန္ေအာင္ သာစည္ 

ေက်ာက္ဆည္ ေတာင္ႀကီး ျမစ္ႀကီးနား မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕ သထုံ 

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း တာခ်ီလိတ္ မုိးၫွင္း ၿမိဳင္ သံျဖဴဇရပ္ 

ေက်ာက္တန္း ထားဝယ္ မုိးေကာင္း ၿမိဳ႕သစ္ သန္လ်င္ 

ေက်ာင္းကုန္း ဒဂုံ မုိးေမာက္ ေရဦး သုဝဏၰ 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ဓႏုျဖဴ မန္စီ ေရႊကူ သီေပါ 

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ေနျပည္ေတာ္ မုံရြာ ေရနံေခ်ာင္း ဟသၤာတ 

ႀကံခင္း နတၱလင္း မုဒံု ရမည္းသင္း ဟားခါး 

ခင္ဦး ႏြားထုိးႀကီး ၿမိတ္ ေရး ဟုိပင္ 

ခ်င္းေရႊေဟာ္ နတ္ေမာက္ မင္းဘူး ေရတာရွည္ အမရပူရ 

ခ်မ္းျမသာစည္ ျပည္ မင္းလွ ေရႊဘို အုတ္ဖုိ 

ေခ်ာက္ ေပါင္းတည္ မင္းလွ(သရက္) ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး အလုံ 

ဂန္႔ေဂါ ပခုကၠဴ မေကြး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အသုတ္ 

ငပုေတာ ပြင့္ျဖဴ မိတၳီလာ ရန္ကင္း အဂၤပူ 

စလင္း ပ်ဥ္းမနား မႏၲေလးစာတိုက္ႀကီး ရပ္ေစာက္ အိမၼဲ 

စစ္ကိုင္း ျပင္ဦးလြင္ မုိးကုတ္ ေရၾကည္ အင္းေတာ္ 

စစ္ေတြ ပုဂံ/ ေညာင္ဦး ျမင္းၿခံ ေရဆင္း ေအာင္ပန္း 

စမ္းေခ်ာင္း ပဲခူး မႏၲေလးရံုးႀကီး လက္ပံတန္း ေအာင္လံ 

ဆင္ျဖဴကၽြန္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ မႏၲေလးရွမ္းစု လမ္းမေတာ္ အင္းစိန္ 
ဆင္ေပါင္ဝ ဲ ေပ်ာ္ဘြယ္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ လိွဳင္ ေညာင္ေရႊ 

 
  


