၂ဝ၂၀ ပြညန
့် ှစ့် ြါတီစဒ
ုံ မ
ီ ုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြအ
ွေွဲ တွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လတ
ွှ ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ကချင်ပြည်နယ်)
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁

ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ် (ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

(ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့)၊ ၃။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကွက(် ခ ေါငလ
် န်ဖူးမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

(၄)ရြ်ကွက(် ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့)၊ ၅။ထရီဝ ်ခက င်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၆။

န်

ကွ ်ဒ ်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊၇။ခ ေါ်လ ဒေါဟုခက ူးရ အုြ်စု၊၈။ ထလ ူးခလ ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ ခက င်လုလြ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁ဝ။က ာ့ င်ခက ူးရ
အုြ်စု၊၁၁။အကူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ဒဟ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။လဂ ဂေါူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၄။ င်လွ ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ဖီခ

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၁၆။ထဖူးု ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၇။ ခယ ာ့ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ နင်ထီ ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၉။ညီဝ ်ထန် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၀။ရြ်

ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊

၂၁။ရှီူးလန်ဒ ်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ခရှ ာ့ ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၂

ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့နယ်

၁။ရ န် ခီ က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂။ ထ
ီ ုဖန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။ဒေါလန် ခက ူးရ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

အုြ်စု၊ ၄။လ တ ူးခက ် ခက ူးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၃

၅။န ် န် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၆။ ီူးထန်ခက ူးရ အုြစ
် ု။

ဆွ ်ြရ ဘွ ်မ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရြ်ကွက်(ဆွ ြ
် ရ ဘွ ်မ ြို့)၊ ၂။ဝေါစြ် ူးရြ်ကွက်(ဆွ ်ြရ ဘွ ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

မ ြို့)၊ ၃။ကဘရန် ူးရြ်ကွက်(ဆွ ြ
် ရ ဘွ ်မ ြို့)၊ ၄။အင်ခဂေါ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၅။ င်ဒယန် ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊၆။ဖုန်အင်ယန် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၇။ လီယန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၈။ဝေါ ာ့ခဖ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၉။ရှကျွ ်ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁ဝ။လုဝ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၁။လထွန်ကခထ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၂။အင်ဒန်ဒန်ဆ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၃။ဘွ ဝ
် ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၄။

င်ခဒေါင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၅။ဂ ထအ
ု

က ယ်

ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ ကွ ်ရှင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၇။ ြုအင် ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ အင်ယ ်ဂေါူး ခက ူးရ
အုြ်စု၊

၁၉။ရှကရင်တခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၀။ ရှကရ ်ဂေါူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂၁။ဂ မခဂ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။အင်ရီှ ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ လက
ု န်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၄။ အင် ုင် ခက ူးရ အုြ်စု။

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

၄

ဆွ ်ြရ ဘွ ်မ ြို့နယ်

၁။ နန် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂။အင်တ ူးဂလခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။ ုငခ
် ထ င်ူး

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၄။ ကရန်ူးယန် ခက ူးရ အုြ်စု ၊ ၅။ဘွြ် ေါူး ခက ူးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အုြ်စု၊ ၆။ကဝေါူးြန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။ ထွ ်ရှင်ခက ာ့နန်ူး ခက ူးရ
အုြ်စု၊

၈။အင်ဒန်ခက ာ့နန်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၉။ န မ ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၀။ထန်နန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၁။ ဆန်ထခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ အင်ဂန်
အ

ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ဖုန်ဝဲယန် ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၄။ ဆုင်ရန်

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ြင်လွ ်ူးဘွ ် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ အွ ်လထွ ်ူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၇။ဒရစ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ခဂေါ်ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၉။ တုနယ
် န် ခက ူးရ အုြ်စု။
၅

ခနောင် ွန်ူးမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ (် ခနောင် ွန်ူးမ ြို့)၊

၂။အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ ်(ခနောင်

ွန်ူးမ ြို့)၊ ၃။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကွက(် ခနောင် ွနူး် မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ(် ၄)ရြ်ကွက်
(ခနောင် ွန်ူးမ ြို့)၊

၅။အ ှတ(် ၅)ရြ်ကွက်(ခနောင် ွနူး် မ ြို့)၊

၆။ခနောင် ွန်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၇။ကဆန် ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၈။ထလ
ု
ဒ ်ူးခက ူးရ အုြ်စ။ု
၆

ခနောင် ွန်ူးမ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရြ်ကွက်(ြန်နန်ူးဒင်မ ြို့)၊ ၂။ရြ်ခဘ ာ့ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃။ဂေါတ်ထု

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄။လန်ဆ ထုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၅။ဒဘဒ ်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။အဝဝ ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။ အလီခအ င်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၈။

ွ က
် န်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ငေါဝေါ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁ဝ။ဒ ွန်ဒ ်ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၁။တဆထုခက ူးရ အုြစ
် ု။
၇

ြတ အုမ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရြ်ကွက(် ြတ အုမ ြို့)၊ ၂။ခက င်ကခထ င်ရြ်ကက
ွ ်(ြတ အုမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၃။ ဟု ုရြ်ကွက် (ြတ အုမ ြို့)၊ ၄။ြန်ူးလှိုငရ
် ြ်ကက
ွ ် (ြတ အုမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။တလ
ု ီထုရြ်ကွက(် ြတ အုမ ြို့)၊ ၆။ တြ်သစ်ရြ်ကက
ွ ်(ြတ အုမ ြို့)၊
၇။လူးု စွတ်ရြ်ကွက(် ြတ အုမ ြို့)၊ ၈။ န်ခစခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။

လလဲာ့

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ န်ခစ ွန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ြန်ူး တီူးခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၂။ြခတ င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။နန့််တု ူးခက ူးရ အုြစ
် ု။

စဉ်

၈

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

ြတ အုမ ြို့နယ်

၁။ခလယ ဉ်ကွင်ူးရြ်ကက
ွ ်(ြတ အုမ ြို့)၊ ၂။ဒုတန
တ ်ရြ်ကွက်(ြတ အုမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၃။ြေါအင်ရြ်ကွက်(ြတ အုမ ြို့)၊ ၄။ လ ရှဒ
ီ ီူးရြ်ကွက် (ြတ အုမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ဆ ရ် ွ ဒ
် ်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၆။ ကြ် ခ
ု က ူးရ အုြ်စု၊၇။လန်ူးခတ င်
ခက ူးရ အုြ်စု၊၈။ ီူးအွန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၉။ လ ခဟ င်ူး( လ ဒီ) ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၀။ဖတ်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၁။လုယှ ယန် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၁၂။ဆွ ်ြယ
ီ န်ခက ူးရ အုြ်စု။
၉

ူး် ခဘ မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၁။န ်

ူး် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂။ထရန်ဒ ်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။ခက င်ူး လု

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၄။ န်န္ုခက ူးရ အုြစ
် ု။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁၀

ူး် ခဘ မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ် (
(

်ူးခဘ မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကွက်

ူး် ခဘ မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ ်(

ရြ်ကက
ွ (်

ူး် ခဘ မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၄)

်ူးခဘ မ ြို့)၊ ၅။ အင်ဘခဘ ခ
ာ့ က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၆။ရှင်ခ ွ

ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၇။

ရှငခ
် နော်ဂေါူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၈။အလန်ဂေါူး

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ထန်ဂေါူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁ဝ။ အင်ဂေါဒန် က်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၁။ ဂ န်ဂေါူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၂။ ခဒေါငရ
် ှ လ (ခဒေါငဂ
် ေါူး)ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၃။ဒန်ဘဒန်ဆ ခက ူးရ အုြ်စု ၊ ၁၄။ အင် ငာ့်ဝေါက ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၅။လရုတင်ခက ခ
ာ့ က ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ြဆီဒ ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၇။ အင်
ဒန်ဂေါူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ဝေါလန်ဂေါူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။အင် န်ဂေါရန် ူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၀။ န္ွ ်လ တွ ် ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ တန်ဖန်ဂေါူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၂။ လရှတွန် န် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၃။ဒဂွ ဂ
် ေါူး ခက ူးရ
အုြ်စု၊၂၄။ ထန်ဘဂေါူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၅။

ခဂေါင်ခဒေါင်ဖတ
ွ ် ခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၂၆။ ရှဒွနဂ
် ေါူးခက ူးရ အုြ်စု။
၁၁ ဗန်ူးခ

မ် ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။သ စည်ရြ်ကွက် (ဗန်ူးခ
၃။ င်ူးကုန်ူးရြ်ကွက် (ဗန်ူးခ

်မ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့ ရြ်ကွက်(ဗန်ူးခ
်မ ြို့)၊

်မ ြို့)၊

၄။ င်ူးခက င်ူးကုန်ူးရြ်ကွက်

(ဗန်ူးခ ်မ ြို့)၊

၅။ခည င်ြင်ရြ်ကွက်(ဗန်ူးခ ်မ ြို့)၊

၆။ခနောင် ုရြ်ကွက်

(ဗန်ူးခ ်မ ြို့)၊

၇။ခရွှေက ူးီ နောူးရြ်ကွက်(ဗန်ူးခ ်မ ြို့)၊

၈။န ်ာ့ဖ ူးရြ်ကွက်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

(ဗန်ူးခ

မ် ြို့)၊ ၉။ ခအ င်သ ရြ်ကက
ွ ် (ဗန်ူးခ

ရြ်ကက
ွ ်(ဗန်ူးခ

်မ ြို့) ၊ ၁၀။ခရွှေပြည်သ

်မ ြို့)၊ ၁၁။ စီအင်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ခနောင်လုက်ခက ူးရ

အုြ်စု၊၁၃။ ခရူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ အြင်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ လလ
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ နန့််လှိုင် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၈။ ုူးဖန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၉။တ

၁၇။ ူးလီခက ူးရ အုြစ
် ု၊

ုင်ူးလု ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂ဝ။ဆုင်ကင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၁။ ဟဲလသ
ု စ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၂။ ဟဲလခ
ု ဟ င်ူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၃။ ကျွဂ
ဲ က ဘဏီခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၄။ခ

င်ူးဝခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၂၅။ တန်ူးခသ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ စင်က
ာ့ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၇။ငှက်ခြ ခတ ခက ူးရ အုြ်စု၊

၂၈။

သဖန်ူးြင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂၉။ကျွန်ူးကကီူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃ဝ။ ုင်ူးက ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၁။ ကုန်ူး ေါူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၂။ ြင်ခက ူးရ အုြ်စု။
၁၂ ဗန်ူးခ

မ် ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ွန်သ ရြ်ကွက(် ဗန်ူးခ
၃။သီရရြ်ကွက်(ဗန်ူးခ

်မ ြို့)၊ ၂။ခြေါက်ကုနူး် ရြ်ကက
ွ (် ဗန်ူးခ
်မ ြို့)၊

၄။ဆင်ကုန်ူးရြ်ကွက်(ဗန်ူးခ

မ် ြို့)၊
်မ ြို့)၊

၅။အလည်ရြ် ရြ်ကွက(် ဗန်ူးခ ်မ ြို့)၊ ၆။ဟန်ူးတဲရြ်ကွက် (ဗန်ူးခ ်မ ြို့) ၊
၇။ပ ခစတီခက ူးရ အုြ်စု၊ ၈။ြေါခြေါင်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု ၊၉။

လင်ူး ခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၁၀။ခက င်ူးစင်ာ့ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၁။ခရနီခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ကသ
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၃။လက်ြန်တန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၄။ ခနောင် ခ
ု က ူးရ
အုြ်စု၊

၁၅။ စင်ူး န်ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ ခက င်ူးတု ခက ူးရ အုြ်စ၊ု

၁၇။စ ဝတီူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈ ။ ခည င်ြင်သ

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၉။ကုနူး် ဟတ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၂ဝ။က ဘနီခက ူးရ အုြ်စု၊၂၁။ သန်လင်
ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ရ တ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ စီဟဲခက ူးရ အုြ်စု ၊
၂၄။ ဖ ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၅။ ုက င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၆။

ွန် ခက ူးရ

အုြ်စု။
၁၃

စီမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ဂ န်ူးခဖ ာ့ခပ ရြ်ကွက် ( စီမ ြို့)၊ ၂။ခက င်ရ ရြ်ကွက် ( စီမ ြို့)၊
၃။န ်ာ့ ဖွဲြို့ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄။

ခရ ူး

ခက ူးရ အုြ်စ၊ု

၅။ကုန်ူးတန်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၆။ဟန်ထက်ခက ူးရ အုြ်စု၊၇။ သ ( စီ)ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၈။သတတ ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၉။စီခက ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၀။စီ

ူး် ကကီူး

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၁။ခက င်လင
ွ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။စီအခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၃။ ုငူး် ခ ေါင်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ နန့််လင်ူးြေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၅။

ုန်

ဒန်ူးြေါခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ခဂ ဆွ ူး် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၇။တခ ခ
် က ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၈။လ ွ ်ူးယ

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။အလန်ြေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂၀။ ဘန်ခဂေါ်ထန်န္ုခက ူးရ အုြ်စု ။
၁၄

စီမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ခ
၃။ခ

ရဝတီ ရြ်ကက
ွ (် စီမ ြို့)၊ ၂။ပြင်ဦူးလွင် ရြ်ကွက(် စီမ ြို့)၊
င်ူးခထ က်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၄။ ဝန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၅။

န်ခ န်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၆။ခနောင်လုြခ
် က ူးရ အုြ်စု၊ ၇။ ခနောင်စွ ်ူး ခက ူးရ
အုြ်စု၊၈။ြန်

်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၉။

ဒန်ယန် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၀။ ကုက်

ထြ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၁။လဂေါတ်ခဒေါ ာ့ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၂။န ာ့် ေါူးြေါ ခက ူးရ
အုြ်စု၊၁၃။လခဂ င်ခက ူးရ အုြ်စ၊ု ၁၄။အရ ဘွ ူး် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၅။ဒန်
ဆန်ူး(ဒန်ဆန်ူးြေါ)ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ နောူးြေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၇။
ခရ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ဂုငခ
် ဒေါ်

န်

န်ဘန်( န်ဘန်ဘွ ်ူး)ခက ူးရ အုြ်စ၊ု

၁၉ ။ အင်ဘ ြေါ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ဒွ ်ဘွတ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ဆဒုူး
ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။
အုြ်စ၊ု ၂၄။ ခ
၁၅

ုူးခ

က်မ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။
ခ

ုင်ဘတ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ တုနဟ
် န
ု ်ူးခက ူးရ

်ဘထ
ု န်န္ုခက ူးရ အုြ်စ။ု

ေါနန်ရြ်ကွက(် ုူးခ

က်မ ြို့)၊

၂။ အလင်ူးခက င် ရြ်ကက
ွ (် ုူး

က်မ ြို့)၊ ၃။ခက ူးနန်ူးဝုင်ူးရြ်ကက
ွ ်( ုူးခ

က်မ ြို့)၊ ၄။ခအ င် ဂဂလ

ရြ်ကွက်(လွယ်ဂ ယ်မ ြို့)၊ ၅။ ခအ င်သီရရြ်ကွက်(လွယ်ဂ ယ်မ ြို့)၊
၆။ ခအ င်

်ူးသ ရြ်ကက
ွ (် လွယဂ
် ယ်မ ြို့)၊

၇။ခအ င်သစစ ရြ်ကက
ွ ်

(လွယ်ဂ ယ်မ ြို့)၊ ၈။ခအ င်ခ ယ ရြ်ကွက(် လွယဂ
် ယ်မ ြို့) ၊၉။ခက င်နန်
ရြ်ကက
ွ (် လွယဂ
် ယ်မ ြို့)၊ ၁ဝ။ဆုငဂ
် ရြ်ကက
ွ (် လွယဂ
် ယ်မ ြို့)၊ ၁၁။ ြု
ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၂။ခက က်စ န်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၃။ကွ ်ဘန်ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၄။က န်ူးဒြ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၅။ဂွယ်ကခထ င်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၆။ဝန်ူး

်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု။၁၇။က ရီဒခဂေါ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ဖခက န်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၉။ြရန်ဟဒူးု ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၀။ ရဝေါထန်ခက ူးရ အုြ်စ၊ု
၂၁။ စန်လခ
ု က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၂။ြန် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၃။ ကုန်မြီ ခက ူးရ

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

အုြ်စု၊ ၂၄။ခက င်ူးဆ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ရန်ူး ူးဒန်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၆။ြန် တ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၇။ ခ

ခ
် က င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၈။ဘခလ င်

ခက င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ဘွ ်ကခထ င် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၀။ ကွ ်ူးရှီူး
(ြွ ်ူးရှူးီ )ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၁။ ြရန်ခငေါန် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ဘွ ်ခတ န်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၃။ခလ ာ့ ွ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၃၄။ကလဲ က်ခက ူးရ

အုြ်စု ၊၃၅။စန်လက
ု ဂ ီ ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၃၆။ ီူးဝုန်ူးခဂေါ ာ့ခက ူးရ အုြ်စု။
၁၆

ုူးခ

က်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (ခဒေါ ာ့ဖုန်ူးယန်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

(ခဒေါ ာ့ဖုနူး် ယန်မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ ်(ခဒေါ ာ့ဖုန်ူးယန်မ ြို့) ၊၄။ ဖ ကယ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၅။သန်လုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၆။တန်ဘုရ ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၇။တ ဆုငခ
် က ူးရ အုြ်စ၊ု ၈။ ခ

ခ
် က ူးရ အုြ်စ၊ု ၉။ သဲခက ူးရ အုြ်စ၊ု

၁၀။နောူးလခ
ု က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၁။ င်ူးဂ ်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၂။ ုငူး် တ်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၃။တ လီခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။န္ွ ်ူးလန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၅။ြန် ူးဟုင်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ခနောင်ကွ ်(ခနောင်ခက န်)ခက ူးရ
အုြ်စု ၊ ၁၇။

ွယ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ခနောင်ူးကုန် ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၉။န္ှင်ူးအီခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ န်ခနောင်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၂၁။ ုဆင်ာ့

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၂။စီခက ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။အထန်ယန်ခက ူးရ အုြ်စ၊ု
၂၄။တုနဟ
် န
ု ်ူးယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။လင
ု ်လွ လ
် ီခဆ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၂၆။ ြန်(ြန်)ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၇။ဒန်ဂေါယန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၈။မ ြို့သစ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၉။

က န်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၀။ အင်ခဘ

ုင်ူးက င်ူး

ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၁၇ ခရွှေကမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ (် ခရွှေကမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကွက(် ခရွှေကမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၃။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ခရွှေကမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ခရွှေကမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ခနောင် ုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၆။သခဘဂ အင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၇။ ုူးစစ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၈။ ငေါူးဘတ်ကကီူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၉။ြန်ူးတင် ခက ူးရ

အုြ်စု၊၁ဝ။စီသ ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၁။စီခသ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၂။စင်ူးဖုတ်
ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၃။ ဝ န်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၄။မ ြို့ကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၅။စီခသ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၆။စီခ ်ခက ူးရ အုြ်စ၊ု ၁၇။ခရလဲခက ူးရ အုြ်စ။ု

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁၈ ခရွှေကမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

၁။ အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ (် မ ြို့လှမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကွက(် မ ြို့လှမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၃။ အ ှတ(် ၃)ရြ်ကွက(် မ ြို့လှမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ(် ၄)ရြ်ကွက(် မ ြို့လှမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ခရွှေဘသ
ု ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊၆။ တန်ူးဟွနူး် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၇။သရက်
ကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၈။ဘုကန
ု ်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ နီခအ ဂခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၁ဝ။သခပြလှခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၁။ခက က်ကကီူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၂။ခတ ြုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၃။ဆြ်သ ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၄။ဆင်တြ်
ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ စီ ကကီူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ခနောင်လက်ကကီူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၁၇။ ခရွှေခ

င်ူးသ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ င်ူးခက င်ူး

ကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ အ တ်ကကီူးကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ေါ ာ့ခဖ က်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၁။ ြန် န
ွ ်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ေါ ာ့ဘခရ င်ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၂၃။ န ာ့် ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၄။ လဖင
ု က
် ခထ င်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၂၅။ဖလြ်လွယ်ခဘ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ဒေါ ာ့ရှီလွယ်ခဘ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၇။ကင်လ ူးခက င်ခက ူးရ အုြ ်စ ု ၊ ၂၈။ဖ ဝ
ာ့ တ်ခက ူးရ အုြ်စု။
၁၉ ဖ ူးကန့်မ် ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။က

ုင်ူးရြ်ကွက်(က

ုင်ူးမ ြို့)၊၂။လုူး င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။ဒွန်ဘုန်ူး

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄။လဝေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၆။ခနောင်ူးမ ခ
ီ က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။ ဝရ

၅။ ဒွန်ဘန် ခက ူးရ အုြ်စု၊

ွြ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၈။ခက င်ရ

ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၉။ ခဂေါ်ရီခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၀။ နန့််စီအင်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၁။ကထန်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၂။နန့််ယ ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၃။ ကြ်ခ ှ ်စွြ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၂၀ ဖ ူးကန့်မ် ြို့နယ်

၁။ ခအူးပ သ ယ ရြ်ကွက် (ဖ ူးကန့််မ ြို့)၊ ၂။ ရှီကခထ င်ရြ်ကက
ွ ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

(ဖ ူးကန့််မ ြို့)၊

၃။ခ

ဝ
် ်ူးရြ်ကက
ွ ်(ဖ ူးကန့််မ ြို့)၊

၄။မ ြို့ ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ဖ ူးကန့််မ ြို့)၊

၅။ငှက်ခြ ခတ ရြ်ကွက် (ဖ ူးကန့််မ ြို့) ၊ ၆။န ာ့် ပဖစ်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။ဆြ် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၈။ခဟ င်ြေါူးခက ူးရ အုြ်စု။
၂၁

ုူးခက င်ူးမ ြို့နယ်

၁။ နန်ရ
့် င်ူးရြ်ကွက်( ုူးခက င်ူးမ ြို့)၊ ၂။အလယ်ရြ်ကွက(် ုူးခက င်ူးမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ခ
် တ ်

၃။ အခရှြို့ရြ်ကက
ွ ်( ူးု ခက င်ူးမ ြို့)၊ ၄။နတ်ကကီူးကုန်ူးရြ်ကက
ွ ်( ူးု ခက င်ူးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ခနောင်ကုင်ခတ ်ရြ်ကွက်

( ုူးခက င်ူးမ ြို့) ၊ ၆။ မ ြို့ဦူးရြ်ကွက်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

(န မတီူးမ ြို့)၊ ၇။မ ြို့ ရြ်ကွက်(န တ
မ ူးီ မ ြို့)၊ ၈။မ ြို့လှရြ်ကွက် (န မတီူးမ ြို့)
၉။ မ ြို့သ ယ ရြ်ကွက် (န မတီူးမ ြို့)

၁ဝ။ ြင်ူး ေါူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၁။ကက အင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၂။ကျွန်ူးြင်သ ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၃။ခရရှင်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၄။လွယလ
် ီယခက ူးရ အုြ်စု၊၁၅။ခည င်ကုနူး် ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၆။ သခ ူးကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ပ ခဒေါင်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၈။ကလှခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၉။လ ူး် ွခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ မ ြို့သစ်ကကီူး
ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ခည င်ခတ ခက ူးရ အုြ်စု ၊ ၂၂။ ရ ်ူးခက ူးရ
အုြ်စု၊၂၃။ဆီူးဒင်ယခက ူးရ အုြစ
် ု။
၂၂

ုူးခက င်ူးမ ြို့နယ်

၁။အူးု တန်ူးရြ်ကွက(် ုူးခက င်ူးမ ြို့)၊

၂။ခစ ူးကုန်ူးရြ်ကက
ွ ်( ုူးခက င်ူး

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

မ ြို့)၊၃။ရ သစ်ရြ်ကက
ွ (် ူးု ခက င်ူးမ ြို့)၊ ၄။မ ြို့ဦူးရြ်ကွက(် ုူးခက င်ူးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ ကျွန်ူးခတ ရြ်ကွက် ( ုူးခက င်ူးမ ြို့ )၊ ၆။ န်ရ က်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၇။ခဆ င်ူး ေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၈။နန်ဟ
့် င
ု ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၉။ထြ
ု ူးခက ူးရ
အုြ်စု၊၁ဝ။ခရွှေအင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၁။ခအ င်သ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ အင်ူး
ခဘ င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ဆ ူးခ ှ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ကညင်မ င်
ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ကဝေါူးယခက ူးရ အုြ်စု၊၁၆။ ခတ င်နီခက ူးရ အုြ်စ၊ု
၁၇။ န မနခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၈။ြင်ာ့သ ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၉။အုနူး် ခဘ င်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂ဝ။သက
ု ်ဝေါူးကုန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၁။အင်ကကင်ူးကုန်ူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၂။ြင်ူးခဘ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ကုနူး် တန်ူးကကီူးခက ူးရ
အုြ်စု၊

၂၄။ ထူးု ခရခြေါက်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။နန့်် ွငခ
် က ူးရ အုြ်စု၊

၂၆။ အုတ်က င်ူးခက ူးရ အုြ်စ၊ု ၂၇။လွဲခလ ခက ူးရ အုြစ
် ။ု
၂၃

ုူးညှငူး် မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။နန့်် ေါရြ်ကွက် ( ုူးညှင်ူးမ ြို့ )၊
၃။အုတ်က င်ူးရြ်ကွက်( ုူးညှငူး် မ ြို့)၊

၂။မ ြို့ ရြ်ကွက်

( ုူးညှင်ူးမ ြို့ )၊

၄။အခရှြို့စုရြ်ကက
ွ ်( ုူးညှငူး် မ ြို့)၊

၅။ခအ င်သခပြရြ်ကွက် ( ုူးညှင်ူးမ ြို့)၊ ၆။ မ ြို့ ရန်ခအ င်ရြ်ကွက်
(နန်ူး

ူးမ ြို့)၊ ၇။ခည င်ကုန်ူးရြ်ကက
ွ ်(နန်ူး

(နန်ူး

ူးမ ြို့)၊ ၉။နန်ူးသ ယ ရြ်ကွက် (နန်ူး

ရြ်ကွက်(နန်ူး

ူးမ ြို့)၊ ၈။ရှ ်ူးစုရြ်ကက
ွ ်
ူးမ ြို့)၊ ၁၀။ခ

ူးမ ြို့)၊၁၁။ြင်လုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ခ

င်ူးသ

်ဟန်ခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၁၃။ ခည င်ကုငူး် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။က တခက ူးရ အုြစ
် ု၊

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

၁၅။ဆယ် င
ု ်ရ သစ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၆။နန့််ြတ
ု ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၇။ြင်ူး
ဟဲခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ရ သစ်ကုနူး် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၉။အင်ကကင်ူးကုန်ူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၀။ဘီလူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၁။ခည င်ကုနူး် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၂။ဟဲလုခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၃။အလယ်ခတ ခက ူးရ အုြစ
် ု ၂၄။န ်ာ့ခစ ်
ခလ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။အင်ူးကုနူး် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၆။လက်ြတန်ူး
ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၇။ခတ င်အင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ လယ် ီူးခက ူးရ
အုြ်စု။
၂၄

ုူးညှငူး် မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ပ ခ ယ ရြ်ကက
ွ ်(ဟြ
ု င်မ ြို့)၊ ၂။ ပ သီတ ရြ်ကွက(် ဟုြင်မ ြို့)၊
၃။

မ ြို့ ခတ င်ရြ်ကက
ွ ်(ဟြ
ု င်မ ြို့)၊

၄။

မ ြို့ ခပ

က်ရြ်ကက
ွ ်

(ဟြ
ု င်မ ြို့)၊၅။ခရွှေအင်ူးသ ရြ်ကက
ွ ်(အင်ူးခတ ်ကကီူးမ ြို့)၊၆။ခရွှေပြည်သ
ရြ်ကက
ွ (် အင်ူးခတ ်ကကီူးမ ြို့)၊ ၇။ခရွှေခ

င်ူးသ ရြ်ကက
ွ ် (အင်ူးခတ ်

ကကီူးမ ြို့)၊၈။ခတ င်တန်ူးသ ရြ်ကွက(် အင်ူးခတ ်ကကီူးမ ြို့) ၉။ရြ်ကက
ွ ်(၁)
ရြ်ကက
ွ ်(နန့်် ွန်ူးမ ြို့)၊၁၀။ရြ်ကွက်(၂)ရြ်ကွက်(နန့်် ွန်ူးမ ြို့)၊ ၁၁။ရြ်ကက
ွ ်
(၃)ရြ်ကွက် (နန့်် ွနူး် မ ြို့)၊ ၁၂။ ရြ်ကွက်(၄)ရြ်ကွက် (နန့်် ွန်ူးမ ြို့)
၁၃။ဆန္ွင်ူးကုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ကုန်ူး နခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။

ုန်ကုင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။လွဲ ွန် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ခည င်ြင် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၈။လုူးစန်ခ
့် က ူးရ အုြစ
် ု၊၁၉။ခ

င်ူးဝခက ူးရ အုြ်စု၊၂၀။ ပြင်ခက ူးရ

အုြ်စု၊၂၁။ြန်ူးလ ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၂၂။ ဟဲြုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ုငူး် ြုတ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၄။တကွင်ူး ခက ူးရ အုြ်စ၊ု

၂၅။အင်ူးခလူး ခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၂၆။ မ ြို့သစ်ကခလူး ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၇။ နန့််ရင်ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၈။ကက ကကီူးကွင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၂၉။ ုနစ် ုငက
် ုနူး် တန်ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၃၀။ရ သစ်ကကီူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၁ ။ခ

တ ကုန်ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊

၃၂။ ခရွှေလက်ြ ခက ူးရ အုြ်စု ။
၂၅

ခီ ဖွမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ရစ်ခလ ခ ေါင်ရြ်ကက
ွ ်( ခီ ဖွမ ြို့)၊

၂။ ဥကကြ်ရြ်ကက
ွ ်( ခီ ဖွမ ြို့)၊

၃။ဘ လဲာ့ဒ ် ရြ်ကွက်( ခ
ီ ဖွမ ြို့)၊ ၄။ကန်ြ ုင်ယ ရြ်ကွက်( ခ
ီ ဖွမ ြို့)၊
၅။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ (် ြန်ဝေါမ ြို့)၊

၆။အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ (် ြန်ဝေါမ ြို့)၊

၇။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ (် ြန်ဝေါမ ြို့)၊ ၈။လင
ု ်

ယန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ဂ စ်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

လင
ု ်

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၀။ရစ်ခဂ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၂။ က င်ထုူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။
၁၄။ ရှ ူး် ခက ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၇။ နောခ

၁၁။

ခ

င်ဂန
ု ်

စခက ူးရ အုြ်စု၊

ခဂေါင်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ဘန့််လီ

် ွြ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၈။ တ ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၉။ခလ ခ ေါငခ
် က ူးရ အုြ်စု၊၂၀။ရုြ်ခ

င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၁။ခထ ာ့ခဂေါ ာ့

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၂။ လန်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ဗွီလြ်ခက ူးရ အုြစ
် ၊ု
၂၄။ န်ခနောင်ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၅။နခလ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ခ

ခ

ြေါ

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၇။ခလ င်ဖ ာ့်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ပ စ်ခနောာ့ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၉။ဖလ

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၀။ခဗ လ
် ီ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၁။

န့််ဒုန့််

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၂ ။လန်ူးခဂ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၃။ လုြခက ူးရ အုြ်စု။
၂၆

ခီ ဖွမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ဂ ် ွနူး် ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂။ ထွ ူး် ရှန် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။ န္ု ုန်ခဘ င်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄။ စ်ခဂေါ ာ့ခက ူးရ အုြ်စု၊

၅။ထန်ူးဒုန်ခက ူးရ အုြစ
် ၊ု

၆။လခငေါ်ခ ေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။ဆ ဒခလ ခက ူးရ အုြ်စု၊

၈။ငွေါူးဖ ေါူး

ခက ူးရ အုြ်စု ၊ ၉။ကန့််ဖန်ခ
့် က ူးရ အုြ်စု ၊၁ဝ။ခဘ ်ပ န်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၁။လခဂွခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ရှီူးက န်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၃။ခဂေါ ာ့ယွ ်ခက ူးရ
အုြ်စု၊၁၄။ဖီခ

ခ
် က ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ဖရဲခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ လုတ်ခနောာ့ဂ န်

ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၂၇

ခဆ ာ့ခလ မ် ြို့နယ်

၁။ ခဆ ာ့ခလ ရ
် ြ်ကက
ွ ် (ခဆ ာ့ခလ မ် ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

၃။ဝခဟ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၄။ခယ ်ခဂ ခက ူးရ အုြ်စု၊၅။ဂ စ်လွယ်ခက ူးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အုြ်စု၊ ၆။ ခလ င်ဒင်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂။ န်က ီ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၇။ခ

ခဂ င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၈။ န်ခဗ ာ့ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၉။က ူးီ ရှငခ
် က ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁ဝ။လ
အုြ်စု၊ ၁၁။ယင်ူးက င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၃။ခဂေါ ာ့ခ

်ခက ူးရ

၁၂။ရှင်ဆွယ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၄။ခလ င်လန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ န်ယ

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။ဝပ စ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ နန်ဘုတခ
် က ူးရ အုြ်စု၊
၁၈။ ဘုတ်ရန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ရှဖတ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ လ
ခက ူးရ အုြစ
် ု။

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၂၈ ခဆ ာ့ခလ မ် ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၂၉ တန္င
ု ်ူးမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

၁။ဟန်ူးခက ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂။ခထ လန်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၃။လကင်

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၄။ဂ ရန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၅။ြရှဲခက ူးရ အုြ်စု၊ ၆။လ

င်

ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၁။ ုန်ဒန်ခက င်ူးရြ်ကွက်(တန္ုင်ူးမ ြို့)၊၂။ဟူးခက င်ူးရြ်ကွက်(တန္ုင်ူးမ ြို့)၊
၃။ကင်ဆ ူးရြ်ကွက် (တန္ုင်ူးမ ြို့)၊၄။ဒူးခက င်ူးရြ်ကွက် (တန္ုင်ူးမ ြို့)၊
၅။ ဆွတ်ငုငရ
် ြ်ကက
ွ ်(တန္ုင်ူးမ ြို့)၊ ၆။ တန်ခက က်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။န ်
ဖ က်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊၈။ခနောင်လခ
ု က င်ရ ခက ူးရ အုြ်စ၊ု ၉။ ုင်ူး ွန်ူး
( ု့်ခ ေါင် ်)ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၀။န ာ့်

၃၀ တန္င
ု ်ူးမ ြို့နယ်

ာ့်ြေါ( ) န ဗ
် ျူ ခက ူးရ အုြ်စု။

၁။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ်(ရှငခ
် ဗွယန်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ ်(ရှင်ခဗွယန်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ(် ၃)ရြ်ကွက်(ရှင်ခဗွယန်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ(် ၄)ရြ်ကက
ွ ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ရှင်ခဗွယန်မ ြို့)၊၅။ဆင်ဆ ာ့ခက င်ူးရြ်ကွက်(တန္ုင်ူးမ ြို့)၊ ၆။ြုန် ုန်ခက င်ူး
ရြ်ကွက်(တန္ုင်ူးမ ြို့)၊ ၇။

ခက ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၈။ ရှင်လုူးဂေါူးခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၉။ လုန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၁၀။တရုခက ူးရ အုြ်စု၊၁၁။ခအ င်ခလ ဒာ့်
ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၃၁ ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ရှ ်ူးစုခတ င်ရြ်ကက
ွ (် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၂။ ရှ ်ူးစုခပ

က်ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊၃။ င်ူးရြ်ရြ်ကက
ွ ်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊၄။မ ြို့

ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊၅။မ ြို့သစ်ရြ်ကက
ွ ်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊၆။ယု နရြ်ကွက်
(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၇။ခပ ပ င်ာ့ရြ်ကွက်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၈။ရန်ကကီူးခအ င်
ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၉။

ဧရ ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၁၀။ဒကခထ င်ရြ်ကွက်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊၁၁။သီတ ရြ်ကွက(် ပ စ်ကကီူးနောူး
မ ြို့)၊၁၂။စီတ ြရြ်ကက
ွ ်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၁၃။တြ်ကန
ု ်ူး

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၁၄။ န် န်ရြ်ကက
ွ (် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

ရြ်ကက
ွ ်

၁၅။ခရွှေစက်

ရြ်ကက
ွ ် (ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၁၆။က င်စု ရြ်ကွက(် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊
၁၇။ခ

သီရရြ်ကက
ွ ်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၁၈။ နန်ူးခကွြို့ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၁၉။ နန့််က င် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ြလနစ န်ူး
၂၁။ခနောင်နန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊၂၂။

ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊

အ လ ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂၃။တန်ဖဲ

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၄။ အင်ဂ စ်ယန် ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၂၅။ တီယန် ွြ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၃၂ ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ကျွန်ူးြင်သ ရြ်ကက
ွ (် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊
(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၂။

လယ်ကုန်ူးရြ်ကက
ွ ်

၃။ ခအူးခစတီ ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၄။ခရွှေခည င်ြင်ရြ်ကွက်(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၅။ရ ်ြရြ်ကွက် (ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊
၆။ခအ င်နန်ူးရြ်သ ရြ်ကွက်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၇။ကကက်ခြေါငခ်

ရြ်ကက
ွ (် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၈။မ ြို့သစ်ကကီူး ရြ်ကွက(် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊
၉။

ခရွှေအုက်ရြ်ကွက(် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊

၁၀။

ခရွှေပြည်သ ရြ်ကက
ွ ်

(ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၁၁။ ြ မတီူး ရြ်ကွက(် ပ စ်ကကီူးနောူးမ ြို့)၊ ၁၂။ ဧရ ဦူး
ရြ်ကက
ွ ် (ဆင်ဘုမ ြို့)၊ ၁၃။ ခအ င်

်ူးသ ရြ်ကက
ွ ် (ဆင်ဘုမ ြို့)၊

၁၄။ခအ င် ဂဂလ ရြ်ကက
ွ ် (ဆင်ဘမု ြို့)၊ ၁၅။ရှခဒေါင် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၆။အကကဲခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၇။လွယ်ခ ေါခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ခ ေါင်ဖူးရ သစ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၉။ခ ေါင်ဖူးရ ခဟ င်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၂၀။တ ခလ ကကီူး

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၁။စကင်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ဟုကြ်ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၃။ဝုင်ူးလုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၄။ခ ်ခဖ င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ တ ဟုူးနောူး
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၆။ခည င်ြင်သ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၇။
အုြ်စု၊ ၂၈။ နယ်ပ

ဖွ ူးခက ူးရ

ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ခနောင်ြွဲ ခက ူးရ အုြစ
် ၊ု

၃ဝ။ဝဲကကီူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၁။ပ င်သ

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ ခရနောူး

ြင်လုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၃။ခတ ြင်လုခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၄။ ြင်ခတ ်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၃၅။ ကင်ူးခက ူးရ အုြ်စု။
၃၃ ဝုင်ူးခ

်မ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ်(ဝင
ု ူး် ခ မ် ြို့)၊

၂။အ တ
ှ ်(၂)ရြ်ကက
ွ ်(ဝင
ု ်ူးခ ်မ ြို့)၊

၃။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ ်(ဝင
ု ူး် ခ မ် ြို့)၊

၄။အ တ
ှ ်(၄)ရြ်ကက
ွ ်(ဝင
ု ်ူးခ ်မ ြို့)၊

၅။အ ှတ(် ၅)ရြ်ကက
ွ ်(ဝင
ု ်ူးခ
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၈။

်မ ြို့)၊ ၆။ ုတ်လွဲခက ူးရ အုြ်စု၊ ၇။ တ်

န္္ီူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၉။ခနောင်ဟီူး ခက ူးရ အုြ်စု ၊

၁ဝ။စန်ူးက ူးခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၁။ခအ င်ခပ (၁)

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၂။ခအ င်ခပ (၂)ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ခရွှေခည င်ြင် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၄။ခနောင်စခ
ီ ြေါခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ဂေါူးရ ယန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၆။က ူး

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊၁၇။ဒဘတ်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ကန်ခတ ယ
် န် ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၁၉။ န ာ့်ဆန်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ဆဖ ူးခက ူးရ

အုြ်စု၊

၂၁။ ီူးကျွန်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု။
၃၄ ဝုင်ူးခ

်မ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ် (ဆဒုူးမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ (် ဆဒုူးမ ြို့) ၊
၃။အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ ်

(ဆဒုူးမ ြို့)၊

၅။အ ှတ(် ၅)ရြ်ကက
ွ ်(ဆဒူးု မ ြို့)၊

၄။အ ှတ(် ၄)ရြ်ကွက(် ဆဒုူးမ ြို့)၊

၆။အ ှတ(် ၁)ရြ်ကွက(် ကန်ြက
ု ်တမီ ြို့)၊

၇။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကွက် (ကန်ြုကတ
် ီမ ြို့)၊ ၈။ အ ှတ(် ၃)ရြ်ကက
ွ ်
(ကန်ြုကတ
် ီမ ြို့)၊ ၉။
၁၁။နန့််ဝေါခက ူးရ အုြစ
် ု၊

ဒန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ဝယန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၂။ဝေါူးခရှ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ဒန်ဂ န်ယန်

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ န်ဝန်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ဆုင်ခလ ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၁၆။

ဖုန်တန်ခက င်

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၇။ဖန်ခဒေါင်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၁၈။ရှခငေါ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ဂရန်ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ခနောင်တ ခလ
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၁။ ုင်ူးနောူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ခနောင် န်ူး ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၂၃။ ခဝေါ ာ့ ြို့ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၄။ ခလ ာ့ြွန် ခက ူးရ အုြ်စု၊၂၅။

ုန်

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ဆနောခက ူးရ အုြ်စု ၊ ၂၇။လုခထ င် ခက ူးရ အုြ်စု၊
၂၈။ဖုနက
် ခရ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၂၉။လဖင
ု ်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၃၀။ဆဂေါြေါ

ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၃၁။စန်ြုငခ
် က ူးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ခဖေါ ာ့ခဒေါ ာ့ခက ူးရ အုြ်စု။
၃၅ အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ(် ၁)ရြ်ကက
ွ ် (အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၂)ရြ်ကက
ွ ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်

(အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့)၊၃။အ တ
ှ ်(၃)ရြ်ကက
ွ ်(အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ(် ၄)

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁) ရြ်ကက
ွ (် အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့)၊၅။အင်ဝုငူး် ခက င်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၆။ဖုန်ဂန်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၇။အင်ဖ င်ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၈။ ဂ န်
အုြ်စု၊ ၉။လ ီူးဂွ ်ရန်လ

ယန်ခက ူးရ

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁ဝ။လဝေါ ာ့ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊

၁၁။ ထွ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၂။ဝေါလီ က် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ခထ ်အ

ူး

ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ အင်ဂ အ
ီ ူး

ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၁၅။ ရှရအ
ဲ

ူး

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၆။အင်ခလ အ

ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ကခရ င်ထန်ခရ ာ့

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၈။ လဂန်အင်ခဘ က်တခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ဒန်တ
ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၂၀။ အင်ဗ င်ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ဆွြ်

တ

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ြါဝင်သညန
် ယ်တပမမျ ျားစ ရင်ျား

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၂။ ွ ဘ
် အ
ွဲ

ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂၃။ အဂေါအဆီခက ူးရ

အုြ်စု၊ ၂၄။ ရှဒန်ဒန်ဆ ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ခနော်လန်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၂၆။ အင်ရန
ှ ် ူးု ဂေါူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၂၇။
၂၈။က န်

က န်ဒန်ဆ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ ရှဂရီကခထ င်

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၃၀။ ရှဒန်ခလ ာ့ ွ ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၁။ အင်ဂျွန်ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၃၂။ ဆ ်ဖ ွ ် ဂ ေါူး ခက ူးရ အု ြ် စ ု ၊ ၃၃။ န်ခ ဒေါက်ယ န်ခ က ူးရ အုြ ်စု၊
၃၄။ ုင်ရ န်ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃၅။ အင်ခထ က်ဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု ၊
၃၆။ ုင်ခတ င်ခက ူးရ အုြ်စု၊၃၇။ ရှငက
် ွန် (က န်ခထ င်ဂေါူး) ခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၃၈။ ရှဒန်ြုန်ဝေါ ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၃၉။ ဆွ ဒ
် ွေါဂေါူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၄၀။ ဆခလ ်ဒန်ငွတ် ခက ူးရ အုြစ
် ု ၊ ၄၁။ အင်ခဂေါ ာ့အ ူး ခက ူးရ အုြ်စု၊
၄၂။ အင်တ န် ရ ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၄၃။ခနောာ့ ွ ်ဂေါူး
၄၄။ အင်ဘန်ဘွ ်ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄၅။

ဝန်အ

ခက ူးရ အုြစ
် ု၊
ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊

၄၆။အင် ူး ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄၇။အဒန်ဂေါူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၄၈။ ြင်ခလ င်
ခက ူးရ အုြစ
် ု။
၃၆ အင်ဂ န်ူးယန်မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ခတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ပ စ်ဆုခက ူးရ အုြစ
် ု၊၂။အင်ဒူးု ယန်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၃။အင်ခြေါက် က်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၄။ ဆွ ခ
် ဖ င်ူးခက ူးရ အုြ်စု၊ ၅။ ကက ူးီ ထခက ူးရ
အုြ်စု၊ ၆။ အင်ဂွ ်ူးလခက ူးရ အုြ်စု၊ ၇။ ကထန်တခက ူးရ အုြစ
် ု၊
၈။ကခဒေါ ာ့ ွ ခ
် ဖ ်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၉။ရှဂရီဘွ ်ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၀။အင် န်
ဂ န်ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ အင် ဂေါူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၂။ ဂက ူးီ ထုလနန်
ခက ူးရ အုြစ
် ု၊၁၃။အင်ခြေါ ်ဘွ ်ူးခက ူးရ အုြစ
် ု၊ ၁၄။ကရန်ဂေါူးခက ူးရ
အုြ်စု၊၁၅။ဂွ ်လန်ခက ူးရ အုြ်စု၊၁၆။ ဖွ ်ခယ င်ဒန်ဆ ခက ူးရ အုြ်စု၊
၁၇။ အင်ကွယ် ခက ူးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ဆခလ ဒ
် န်ဆ
၁၉။ အင်ဆ

ရန်ခက ူးရ အုြ်စု ။

ခက ူးရ အုြ်စု၊

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
( ကယ ားပြည်နယ် )

စဉ်

၁

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ
၂

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ
၃

ဆ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်

၄

ဆ

(ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့)၊ ၃။ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့)၊ ၂။ဆတောင်ြိုင်ားရြ်ကွက်

ောင်ားဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။ဝ ဆ
် အောင်ား ဆက ားရော

အိုြ်စို၊ ၅။ ဗဟန်ားဆလောော့ဆက ားရောအိုြ်စို။
၁။ကွောခားဆက ားရောအိုြ်စို၊၂။ဆကော်သူဒားို ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၃။ဆ ော်ခ ားဆက ားရော
အိုြ်စို၊ ၄။ကရယ်ခားဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၅။ ို

ောခား ဆက ားရောအိုြ်စို။

၁။ ရှ ်ားြိုင်ားရြ်ကွက် (ဆ ောလခဲမ ြို့)၊ ၂။ကယောားြိုင်ားရြ်ကွက် (ဆ ောလခဲ
မ ြို့)၊ ၃။နန်ားဖဲ ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။

ူားခူဆက ားရောအိုြ်စို။

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
ောလခဲမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

၁။ ဆပ ောက်ြိုင်ားရြ်ကွက် (ဖောားဆ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
ောလခဲမ ြို့နယ်

ဲ

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ားစ ရင်ား

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ဆပ ောက်ြိုင်ားရြ်ကွက်(ရောသစ်မ ြို့)၊ ၂။ ဆတောင်ြိုင်ားရြ်ကွက်(ရောသစ်
မ ြို့)၊ ၃။လွယ်ဝိုင်ားဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။ ဆ
ဆက ားရောအိုြ်စို၊

ောလခဲဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၅။ခ ကွဲြို့

၆။ ဆစောလိုဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၇။ဝ ်လွဲြို့ ဆက ားရောအိုြ်စို ၊

၈။ ဆဟွဆအောဆက ားရောအိုြ်စို ။
၅

ယ်စဲမ ြို့နယ်

၁။ ယ်စဲော့ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၂။နန်ား န်ားဆက ားရောအိုြ်စို။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ
၆

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ယ်စဲမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ဆတောင်ြိုင်ားရြ်ကွက်( ယ်စဲမ ြို့)၊ ၂။ဆပ ောက်ြိုင်ားရြ်ကွက် ( ယ်စဲမ ြို့)၊
၃။ ယ်

ည်န ် ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။ဟိုဂ စ်ဆက ားရောအိုြ်စို။

စဉ်

၇

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ဒားဆ ောော့

မို ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ားစ ရင်ား

၁။ မ ြို့ ကယန်ားရြ်ကွက်(နန်ား ယ်ခိုမ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့ ရှ ်ားရြ်ကွက် (နန်ား
ယ်ခိုမ ြို့)၊ ၃။ ဆခေါ်ခိုကယောားရြ်ကွက်(နန်ား ယ်ခိုမ ြို့)၊ ၄။ ဆခေါ်ခိုရှ ်ား
ရြ်ကွက်(နန်ား ယ်ခိုမ ြို့)၊ ၅။

င်ဆတောင် ဆက ားရောအိုြ်စို၊

ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၇။အိုဆကဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၈။ဆဒေါ

၆။ ိုရောားပဖြူ

ူားကူားဆက ားရောအိုြ်စို၊

၉။ ဆငွဆတောင် ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၀။ စပြ(၆) ိုင် ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ဆဒေါ
ကဆလော်ဒူ ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ဆဒေါဖိုဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၃။ ထားဖိုား
ကလားို ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ဆဒေါတ ကကားဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ဆ

ောင်ဒူ

ရောသစ် ဆက ားရောအိုြ်စို။
၈

ဒားဆ ောော့

မို ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ မ ြို့ ရြ်ကွက်(ဒားဆ ောော့

ိုမ ြို့)၊ ၂။ဆသား

ူလဲဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၃။ ဝေါဆသော

ခိုရောသစ်ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။ ဆဒေါဆတော်ကူား ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၅။ဆနောင်ြိုလဲ
ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၆။ ဒားဆ ောော့

ို ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၇။ ဆဒေါဆရောက်ခူဆက ားရော

အိုြ်စို၊ ၈။ လို ောခို ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၉။

ဝေါ န်ားြလိုို့

ဆက ားရောအိုြ်စို၊

၁၀။ လိုြူ ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ပ လဲဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ဟိုဝ ်ဆက ားရောအိုြ်စို၊
၁၃။ ဆ ောင်ဒူလောဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၄။ြန်ြက်ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ခူားြရော
ဆက ားရောအိုြ်စို။
၉

ဖရူ

ိုမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ ဆညောင်ဇင်ရြ်ကွက်(ဖရူ
၃။ဒားဒေါားကူားရြ်ကွက်(ဖရူ
၅။ ဖရူ

ိုမ ြို့)၊ ၂။ထားကူား

ိုမ ြို့)၊

၄။ ဆလော

ိုဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၆။ ထားဆြေါ်

ိုရြ်ကွက်(ဖရူ

ိုမ ြို့)၊

ူားဒေါားရြ်ကွက်(ဖရူ

မို ြို့)၊

ိုဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၇။ ောခဆရော်ဆရှြို့

ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၈။ဆကားလ ောား(ကကယ်ဖားို ကကား)ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၉။ ဆတော်ခူ
ဆက ားရောအိုြ်စို။
၁၀ ဖရူ

ိုမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ထားတရဲရြ်ကွက်(ဖရူ

ိုမ ြို့)၊၂။

ို

ဆ
ို က ားရောအိုြ်စို၊ ၃။ ဒိုားလောဆစော

ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၄။ ဒိုားြရယ်ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၅။ ရောဧြရောား ဆက ားရော
အိုြ်စို၊ ၆။ဟိုယောဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၇။ဒို ိုဆစောဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၈။ ဆရော်
ဆဒေါ်ဆခေါ ဆက ားရောအိုြ်စို၊
ဆက ားရောအိုြ်စို။

၉။ ဆကဆကော ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ သိုသားဖို

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁၁ ရှောားဆတောမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ားစ ရင်ား

၁။ ရှောားဆတောဆပ ောက်ြင
ို ား် ဆက ားရောအိုြ်စို။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁၂ ရှောားဆတောမ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ဆအောင်ခ ်ားသောရြ်ကွက် (ရှောားဆတောမ ြို့)၊ ၂။ ဆစ ားြိုငား် ရြ်ကွက်
(ရှောားဆတောမ ြို့)၊ ၃။အလယ်ြင
ို ား် ရြ်ကွက် (ရှောားဆတောမ ြို့)၊ ၄။ဆတောင်ြိုငား်
ရြ်ကွက် (ရှောားဆတောမ ြို့)၊ ၅။ ရှောားဆတောဆတောင်ြိုင်ား ဆက ားရောအိုြ်စို၊
၆။ရှောားဆတောအလယ်ြိုငား် ဆက ားရောအိုြ်စို။

၁၃ လွ င်ဆကော်မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ ဆနောင်ယောား(က)ရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၂။ဆနောင်ယောား(ခ)ရြ်ကွက်
(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၃။ဆဒေါန္ိုားကူားရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၄။ င်ားစိုရြ်ကွက်
(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၅။နောနတ်ဆတောရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၆။ဆထားသ
ရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊

၇။ န ော့်ကွတ်ရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊

၈။ ဆအောင်ဆတဇရြ်ကွက်(လွ င်လင်ဆလားမ ြို့)၊ ၉။ ဆအောင်သန္ဒရြ်ကွက်
(လွ င်လင်ဆလားမ ြို့)၊ ၁၀။ဆအောင် ဂဂလောရြ်ကွက် (လွ င်လင်ဆလားမ ြို့)၊
၁၁။တားလိုဆက ားရောအိုြ်စို၊

၁၂။ြန်ားခ စ်

ဆက ားရောအိုြ်စို

၁၃။ကိုန်ားသော

ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၄။ထားစဲခေါားဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၅။န္ွောားလဝိုားဆက ားရောအိုြ်စို၊
၁၆။ ခ ကယ်ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ြေါဆလောင်ား ဆက ားရောအိုြ်စို။
၁၄ လွ င်ဆကော်မ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ဆတော်
ဲ

န္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ ဆစ ားြိုင်ားရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၂။ ဓ မောရိုရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊
၃။ဆရွှေဆတောင်ရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊
မ ြို့)၊

၅။

၄။ ဂဂလောရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်

ိုင်ားလိုားရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊

၆။

ဆလောဓ မရြ်ကွက်

(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၇။ ရှ ်ားစိုရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၈။ ဆဒေါတ ရြ်ကွက်
(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၉။ ဆဒေါဥခူရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၁၀။ န ော့်ဆ ော်ဝ ် (က)
ရြ်ကွက်(လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊၁၁။န ော့်ဆ

ော်ဝ ်(ခ)ရြ်ကွက်( လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊

၁၂။ ဧက(၅၀၀)ရြ်ကွက် (လွ င်ဆကော်မ ြို့)၊ ၁၃။ ဆလောကထိုကွက်သစ်
ရြ်ကွက်(ဆလောြတမ ြို့)၊ ၁၄။ ဆလောကထိုရြ်ကွက်(ဆလောြတမ ြို့)၊ ၁၅။ ရှ ်ား
ကွက်သစ် ရြ်ကွက် (ဆလောြတမ ြို့)၊ ၁၆။ ဆလောြတ(ရှ ်ား) ရြ်ကွက်
(ဆလောြတမ ြို့)၊

၁၇။

ကန်နရြ်ကွက်(ဆလောြတမ ြို့)၊

၁၈။

ဆဒေါစဲ

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ားစ ရင်ား

ရြ်ကွက် (ဆလောြတမ ြို့)၊ ၁၉။ ဆလောြတရြ်ကွက်(ဆလောြတမ ြို့)၊
၂၀။ဆက ောက်ဆတောင်ရြ်ကွက်(ဆလောြတမ ြို့)၊
အိုြ်စို၊၂၂။

၂၁။ ြန်ကန်ားဆက ားရော

ဆထောခူ ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၂၃။ ဆလောဓဆလား ဆက ားရောအိုြ်စို၊

၂၄။ဆဒေါဆြေါ်ကလဲ ဆက ားရောအိုြ်စို၊ ၂၅။ န္ိုားကိုား ဆက ားရောအိုြ်စို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ကရင်ပြည်နယ်)
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ်

၁။က

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

(ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

င််းကတ င်ရြ်ကွက်(ကက က
ော့ ရိတ်မ ိ ြို့)၊
၃။

၂။ဝင််းကက်းရြ်ကွက်

အလယ်တန််းရြ်ကွက်(ကက က
ော့ ရိတ်မ ိ ြို့)၊

၄။ အထက်ကတ င်သူစုရြ်ကွက်(ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့)၊ ၅။ကအ က်ကတ င်
သူစု ရြ်ကွက်(ကက က
ော့ ရိတ်မ ိ ြို့)၊
(ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့)၊

၇။

၆။

အကနောက်ြုင
ိ ််း

တံတ ်းဦ်းရြ်ကွက်

ရြ်ကွက်

(ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့)၊

၈။ သရက်ကတ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။ ဝဲလစ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ အင််းရှည်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။

နိ ််းက

က
် က ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။ နဘူ်းန္ှစ်

်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ နဘူ်းတံ ွန်တိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ကနောင်တြွဲ
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ထကကလ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ကနောင်ကိုင်း်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ထိ ို်းဇံကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ကနောင်ထြပံ ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၉။ ပ ြတိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ က ံ ဘိုင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၁။က ေါ

ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၂။ရန်ကုတ် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၃။ တတံကူ်း

ကက ်းရ အုြစ
် ု ၂၄။ ကက န္
ော့ ွဲ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၅။ကပ

က်ကက အင််း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ကရကက ်ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၇။ က

င်

သကရ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၈။ အံ ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၉။ စကကဝက်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၀။က ေါက်ြလန်
က
၂

င််း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။ က ံ ု်းိ

်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၂။ အင််းကက်း ကက ်းရ အုြ်စု။

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(က ံ ို်းမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(က ံ ို်းမ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

၃။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(က ံ ု်းိ မ ိ ြို့)၊၄။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက် (က ံ ု်းိ မ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။
၇။ကပ

ကက ော့ဝေါလဲကက ်းရ အုြ်စု၊

၆။

ကရြူကက်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊

က်က မရုက
ိ ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ ကတ င်က မရုက
ိ ် ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၉။ သ ိန် ွတ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ ဝင််းက ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၁။ ထ

ူ်းသံ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။ကတ င်ကက အင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၃။ ကလ င််းကိုင် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ အံကက င် ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၅။ တရိတက ေါင််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။ သပြ (ကက

ော့ြိ) ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၁၇။အကနောက်ဘက်က ််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ က ််းနကက ်းရ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

အုြ်စု၊ ၁၉။ ိကလံုကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ကုလ ်းကက က်
အုြ်စု၊၂၁။ ကရင်ကက က်

ကက ်းရ

ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၂။ကက လ
ော့ ျှ ််း ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၂၃ ။ ေါ်းဘုတ် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၄။ အဘိုင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၅။ကညင်ကတိုက် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ရစ်ကက က်တန််း ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၂၇။

င််းရ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၈။ ကက က
ော့ ြေါက်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၉။ကက ဘ
ော့ ိန််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၀။ ကက ော့ဂ်းို ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။ ြိုင်ရြ်
ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၃၂။ ရင််း ကက ်းရ အုြ်စု။
၃

ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့နယ် ၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက်
(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၆)ရြ်ကွက်(ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့)၊
၇။

အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်

(က ိ က် ံုမ ိ ြို့)၊

၈။

အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်

(က ိ က် ံုမ ိ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(က ိ က် မံု ိ ြို့)၊ ၁၀။ အ ှတ်(၄)
ရြ်ကွက်(က ိ က် ံုမ ိ ြို့)၊

၁၁ ။ အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက် (က ိ က် မံု ိ ြို့)၊

၁၂။အ ှတ်(၆)ရြ်ကွက်(က ိ က် မံု ိ ြို့)၊ ၁၃။ ကက အင််းကရွှေ ို်းကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၄။က တ်က
အုြ်စု၊ ၁၆။ ကက
၁၈။

င််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ကရွှေကတ င်ဘိုကက ်းရ
ော့ ကက ်းရ အုြ်စု၊

ေါလ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ နတ်က

၂၀။နတ်က

၁၇။ သံြုရ ကက ်းရ အုြ်စု၊
င််းကန််းနော်း ကက ်းရ အုြ်စု၊

င််းအလယ် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ကစြ် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၂။ဓန္ို်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ရကသော့ကက ်းရ အုြ်စု။၂၄။ ိတန်ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၂၅။ အစွန််း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ကက ဆ
ော့ ိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၇။ကွင််းကကလ်းကက ်းရ အုြ်စု၊၂၈။က

် ဲ ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၉။သ

ကထ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၀။ ထဝေါကလူ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၂။ အဇင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၃။
အုြ်စု၊ ၃၄။ လယ်ကတ ကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၅။ ကက

ိနအ

ွိကလံက
ု က ်းရ
ော့သဲ(ဝင််းလံု)

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၆။ ကတ င်ဝိုင််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၇။ ကနောင်တ ို
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၈။ကတ င်ကကလ်းကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၃၉။
အုြ်စု၊ ၄၀။ ြိုင်ကလ

ံု ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၁။

ေါက်းကက
ွ
်းရ

ု ံု ကက ်းရ အုြ်စု၊

၄၂။ လန််း ေါ်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၃။ သင်္ဃန််းြင်ဆိြ် ကက ်းရ အုြ်စု၊
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

၄၄။ ွေါက
၄

်း ကက ်းရ အုြ်စု။

ကက အင််းဆိြ်ကက်းမ ိ ြို့နယ် ၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (ဘုရ ်းသံု်းဆူမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

(ဘုရ ်းသံု်းဆူမ ိ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ဘုရ ်းသံု်းဆူမ ိ ြို့)၊၄။အ ှတ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(၄) ရြ်ကွက် (ဘုရ ်းသံု်းဆူမ ိ ြို့)၊ ၅။ ကပြ င် ထိ ် ကက ်းရ အုြ်စု၊
၆။ ထိဆံု ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၇။ ကျွန််းက

င််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ အနန််း

ကွင်း် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။ ကက က်ဘလူ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ကို်း

ေါ်းပြ

်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။ လွှတ်ရှ ််း ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၁၃။ က ံ ဝန်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ဝင််း န ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၅။တံ ွန်တိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ကတ င် ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၇။အက
ကလ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ က ွ်းသို်းဆိြ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ကွ ်က
ကသ င်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ဝင််းကရ ်ဆိြ်ကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊၂၁။ လယ်
ကစ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။

လယ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ဆိြ်ကကလ်း

ကက ်းရ အုြ်စု။
၅

ြွန်မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(

ြွန်မ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(

ြွန်မ ိ ြို့)၊

၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(

ြွန်မ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(

ြွန်မ ိ ြို့)၊

၅။

ြွန်(အကနောက်)ကက ်းရ အုြ်စု၊

၆။

ဲသလွတ်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၇။ တံ ွန်တိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ ကဝှဆန်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ က ေါြုတ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ြန်

ကထ

ိုက် ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၁၂။ ဘွ ်း ို်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ြ ဉ််း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ကတ်း ူ ို်း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ကက ော့လူ ို်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ဘဲကစ ကလ ်
ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၁၇။ ထ်းကဘ ်း ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၁၈။ င််းနန််းန္ွယ်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ နန််း ူ ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။

ဲဝိုင်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၁။ ကက က်ကတ င်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ဲတူ ်းကက ်းရ အုြ်စု။
၆

ြွန်မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ အ တ
ှ ်(၁)ရြ်ကွက်(က က

င််းမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ တ
ှ ်(၂)ရြ်ကွက် (က

က င််းမ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(က က
ရြ်ကွက် (က က

င််းမ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)

င််းမ ိ ြို့)၊ ၅။ ဆင်ဆွယ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၆။ ကတိုင်တိ

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၇။က ်းဝေါ်း(နတ်ကက က်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ကရွှေ လ ်းက
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၉။

ဲြလိကက ်းရ အုြ်စု၊

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၁။ြုဇွန်ကပ

၁၀။

င််းကက ်းရ အုြ်စု၊

ကွင််း လ(ကရြူ)
၁၂။ဝေါကက ်ကက ်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ က ေါ ွဲကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ပ င််းတကပြ်း ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၅။ လှဂွန််းြ ိ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။
အုြ်စု၊ ၁၇။ ဝင််းက

ကလ်းကက က် ကက ်းရ

င််း(သရက်ြင်ဆိြ်) ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။

ဲ ံဝ

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ကွ ််းြင်ဝ ကက ်းရ အုြ်စု။
၇

ဘ ်းအံမ ိ ြို့နယ်

၁။ကူ်းဆိြ်ရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

၃။ပြည်ကထ င်စုရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊ ၄။ဇွဲ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၂။ဇ်းကတ ရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊
န်လွင်ရြ်ကွက် (ဘ ်းအံ

မ ိ ြို့)၊၅။ကထ င်ဝိရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊ ၆။ကက ော့လိှိုက်ကက ်းရ အုြ်စု၊
၇။တရုတ်လှကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ဝင််းက န်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။ကက ော့တ
ရုတ်ရ ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၁၀။ကက ော့ထ မလိန််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ကက ော့သင််း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။က ံ က
ဲ က ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။က ံ ကစ ငော့က
် က ်းရ အုြ်စု၊
၁၄။ ကက ော့သင််းရှ ်း (ထ မတိုင)် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။

ကက ော့စိန်ဘန်

(ကအ က်)ကက ်းရ အုြ်စု၊၁၆။ကက က
ော့
ေါကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၇။ကက ော့ ူ်း
တ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ကံ ရဲကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ရဲ (က ််းနော်း)
ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၂၀။ ယ ်း(အတွင််း)ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၂၁။ ယ ်း (အပြင်)
ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၂။ ကလ က်ကထ င်ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၃။ဂ ိ င််းကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၂၄။ ဇ သပြင်(အကနောက်) ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ကတ ်ြံု
ကက ်းရ အုြ်စု၊
(အကနောက်)

၂၆။ကနောင်လုံ(အကရှြို့)ကက ်းရ အုြ်စု၊
ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၉။နတ်ထိြ်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၈။

ကနောင်ကုန်း်

၃၀။နတ်ကျွန််း

၂၇။ကနောင်လံု
ကက ်းရ အုြ်စု၊

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၁။ကနောင်ြလိန်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၂။ဗ ကခကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၃။ ိသကရ င်
ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၄။ရဲသ ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၅။လကခဏကက ်းရ အုြ်စု၊
၃၆။ လှ ကက ေါင် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၇။လွန််းည ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၈။ လိှိုင်ကဘ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၉။သံလှယ်
၄၀။

သ ယ ကုန််း

ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၁။သ

၄၂။အုန််းတြင်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၃။ အိန္ဒဲ

ည

ကက ်းရ အုြ်စု၊
ကက ်းရ အုြ်စု၊

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၄။စံ ရ်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၅။ ကထ င်ကလြ် ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၆။အိန္ဒ ကက ်းရ
အုြ်စု၊၄၇။ကက ော့စိန်ဘန်(အထက်)ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၈။ကရွှေကတ ကက ်းရ
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ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

အုြ်စု၊ ၄၉။ဇ သပြင်(အကရှြို့)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၅၀။ကက ော့လ ု ကက ်းရ အုြ်စု။
၈

ဘ ်းအံမ ိ ြို့နယ်

၁။သရက်ကတ ၊မ ိ င်သဇင်ကက အင််းရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊၂။ က ်းတန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

ရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၃။ ကအ င်နန််း ဂဃလ ရြ်ကွက်(ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊

၄။ ရတနော ြရြ်ကွက် (ဘ ်းအံမ ိ ြို့)၊

၅။ ကက ော့သံ ေါကက ်းရ အုြ်စု၊

၆။ ကက ော့က ိ က်( အွ)ံ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၇။ကက ော့ဂွန််း( ဲကတ ) ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၈။ ကက ော့ဂွန််း(ဘ ်းကြ်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။ ကက ော့ရင််း(ကအ က်)
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ ကက ော့ကထ ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ကက က်တလံု်း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။

ဲကတ က် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ဆင်က ံ ်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ကုလ ်းစုကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ထံု်းအိုင်ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၆။ ကနောင်ထလံု်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၇။ န္ှစ်ပ

်းကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၈။ကနောင်က န်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ြန််းကုန််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ဲက
တ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၁။

အွံကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။ဘ ်းကြ် ကက ်းရ

အုြ်စု၊၂၃။ ိဇံကက ်းရ အုြ်စု၊၂၄။ ကက ော့ကူ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ိကရင်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။

ုကက ိကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၇။ မ ိ င်ကကလ်း ကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၂၈။ ိှိုင််းကံ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၉။ ရကသော့ြ ံ ကက ်းရ အုြ်စု၊
၃၀။ ကရကက ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။
ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၃။

င််းဇ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၂။ ဝဲကက်း

ဝတ်ကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၄။

ကက ော့ရင််း

(အထက်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၅။ ဘင်ဂ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၆။ လှ က
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၇။ လှ ကပ င်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၈။ တကက င်ဘို်း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၉။တံတ ်းဦ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၀။က ံ သွယ် ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၄၁။ ်းဇိုင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၂။ အ
၄၃။

ကနောင်ကမ ိ င်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၄၅။ ြ ဉ််း ြင်ဆိြ်ကက ်းရ အုြ်စု၊

ယ် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၄၄။ကြေါ ော့ကထ ်ကက ်းရ အုြ်စု၊
၄၆။

တတလိုက် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၄၇။က ံ ကထ ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၈။ ဲသနကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၉။တကဂ်းကလ င််း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၅၀။ ကက ်
၉

ဲ ကက ်းရ အုြ်စု။

လိင
ှို ်း် ဘွဲြို့မ ိ ြို့နယ်

၁။ (က)ရြ်ကွက် (လိှိုင််းဘွဲြို့ မ ိ ြို့) ၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

၃။ (ဂ)ရြ်ကွက်(လိှိုင််းဘွဲြို့ မ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ကက

ော့က

်းကက ်းရ အုြ်စု၊

၂။ ( )ရြ်ကွက် (လိှိုင််းဘွဲြို့ မ ိ ြို့) ၊
၄။ (င်္)ရြ်ကွက်(လိှိုင််းဘွဲြို့မ ိ ြို့)၊
၆။ ကက ော့လိှိုင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊
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ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

၇။ ကွ ်ဘ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ ြိန္နဲကတ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၉။ ကွ ်တ
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။

ိုင််းပြကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ဆင်ကူ်းကက ်းရ

အုြ်စု၊ ၁၂။ အထက်ကရြူကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ကအ က်ကရြူ ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၄။ သ ဘ န်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ကနောင်သငဲော့ ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၆။သြုတိက
ု က ်းရ အုြ်စု၊၁၇။ကက အင််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ကရွှေဂွန််း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ကိုက

င် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ပ ကလ်းကက ်းရ

အုြ်စု၊၂၁။အင််းန္ိုသိြပံ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။ တဝန် န်ရကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၃။

က ံ ြကို

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၄။

ဂ ိ ြို့က

င််းကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၅။

ဥက ေါင်း်

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၆။

တ င််းလံ်းု ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၇။ သ ယ ကုန််း(ကြပလ)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၈။ ကနောကက ကက ်းရ
အုြ်စု၊

၂၉။ထလံု

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၀။

ဝင််းစိန်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၁။ကနောင်တိုင် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၂။ ထသိန်ကကိ ်းဝိုင််းကက ်းရ အုြ်စု၊
၃၃။ ြတ်ကက ကက ်းရ အုြ်စု။
၁၀ လိင
ှို ်း် ဘွဲြို့မ ိ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ြိုင်က ံ မ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂) ရြ်ကွက် (ြိုင်က ံ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

မ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက် (ြိုငက
် ံ မ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ြိုင်က ံ မ ိ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅) ရြ်ကွက် (ြိုင်က ံ မ ိ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၁)
ရြ်ကွက် (ရှ ််းရ သစ်မ ိ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ရှ ််းရ သစ်မ ိ ြို့)၊
၈။ အ ှတ်(၃) ရြ်ကွက် (ရှ ််းရ သစ်မ ိ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်
(ရှ ််းရ သစ်မ ိ ြို့)၊ ၁၀။ ကစိုကက ်းရ အုြ်စု၊၁၁။ကနောင် လံု်း ကက ်းရ
အုြ်စု၊

၁၂။

ို်းန္ိုင်း် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၃။

ဝင််း ရကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၄။ ကနောင်ဘို်းကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ရ ကိုင််းကက င််း ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၆။ ကက ော့န္ွဲြို့ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ကနောင်ပ လွဲ ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၈။ ကက ော့

ွတ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ကက ော့ ရိုင်း် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၀။ က ေါ်လန််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ြတကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ကရြူကက်း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ကကက်တူကရ်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၄။ ကြေါကလ က်
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ကြေါင် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ထန််းတြင် ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၂၇။ ကနောင် ွ်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၈။ ဘစကတ်ကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၉။ထ ို်းကိန်ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၀။တ ကရ ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။ဝင််း
ကစ ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၂။ကလ ်ကက က
် က ်းရ အုြ်စု၊၃၃။ ဲြရ ကက ်းရ
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ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

အုြ်စု၊ ၃၄။

ိကကက င်ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၃၅။ တ လယ် ကက ်းရ အုြ်စ၊ု

၃၆။သ ို ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၇။ န္ွဲြို့ြည ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၈။ က ကံ
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၉။ ကက ော့ပ တ်ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၀။ တ ကြေါင်
ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၁။ က

ော့လဲ( အဲ)(အလယ်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၂။ကက

လဲ(ကက င််း)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၃။ ဲကလ

်းကက ်းရ အုြ်စု၊၄၄။

ော့

ဲသ ူ

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၅။ကစ ကလ ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၆။ ရင််းဘိုင််းကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၄၇။ ကရတံ ွန် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၈။ ဲလကရ ကက ်းရ အုြ်စု၊
၄၉။

ြထလ ြ

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၅၀။

ြို်းြကလကက ်းရ အုြ်စု၊

၅၁။ ကွ်းကလ်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၅၂။ တ ွက် ို်းကက ်းရ အုြ်စု။
၁၁ သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်
(သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက် (သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့)၊
၄။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့)၊

၅။အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက်

(သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့)၊၆။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(သံကတ င်မ ိ ြို့)၊၇။အ ှတ်(၂)
ရြ်ကွက်(သံကတ င်မ ိ ြို့)၊
၉။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်

၈။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(သံကတ င်မ ိ ြို့)၊
(သံကတ င်မ ိ ြို့)၊

၁၀။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်

(ကဘ ဂလိမ ိ ြို့)၊ ၁၁။အ တ
ှ (် ၂)ရြ်ကွက(် ကဘ ဂလိမ ိ ြို့)၊ ၁၂။အ ှတ်(၃)
ရြ်ကွက(် ကဘ ဂလိမ ိ ြို့)၊ ၁၃။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက် (ကဘ ဂလိမ ိ ြို့)၊
၁၄။ကတ ပြ ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၆။ စြင်ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၅။ ရ ကက်း

၁၇။ စြင်ကကလ်းကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၈။ ကျွပဲ ကတ င် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ က
၂၀။

ကက ်းရ အုြ်စု၊

ံုတိုင် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၁။

င်န္ွဲြို့ကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊
ေါဝေါကလ ် ကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၂။ လယ် ို ို်း ို ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၃။ လိြ်ပြ ကကလ်းကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၄။ လိြ်ပြ ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊
၂၆။

ဲတင််းတိ ်

၂၅။ သကပြညွန်ကက ်းရ အုြ်စု၊

ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၇။

ကက က်ြံုကက ်းရ အုြ်စု၊

၂၈။စြေါ်းက ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၉။ ကပြ င်သိုကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၀။ကရသို်း
ကက်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၁။

ကရတံ ွန်ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၂။ရိ်းှို ို

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၃။ လယ် ို ို်းက ်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၄။က

င််း ငယ်

ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၅။ ကက က်
အုြ်စု၊

၃၇။

သလိဘ
ု ွ

ကက ်းရ အုြ်စု၊၃၆။
ကက ်းရ အုြ်စု၊

၃၈။

ို်း ်း ကက ်းရ
ဘို ေါကလ်း ို
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၉။ က

င််းတိုင်ကက်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၄၀။ စကဲ ို်း

ကက ်းရ အုြ်စု၊၄၁။ ဇင််းတိုင်ကက်းကက ်းရ အုြ်စု။
၁၂ သံကတ င်ကက်းမ ိ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(လိြ်သိုမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက် (လိြ်သို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

မ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(လိြ်သိုမ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(လိြ်သိုမ ိ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက်(လိြ်သိုမ ိ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၆)
ရြ်ကွက်(လိြ်သိုမ ိ ြို့)၊၇။ အလယ်က
ကက ်းရ အုြ်စု၊

၉။

င််းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၈။ ိုင််းလွန်

ဇလဲကက ်းရ အုြ်စု၊

၁၀။

သ

ို်းကတ င်

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။လိြ်သိုကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။လဘက်အင််းကက်း
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ထ ုံကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၄။ က ိုင််း ကက ်းရ အုြ်စု၊
၁၅။ကက က်တံ ေါ်း ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၆။ ိတ်သလင်ကတ င် ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၇။ ကက ်း င််း

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ငှက်ကြ ကတ

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၉။ အ ို်းသဲကြ က
် က ်းရ အုြ်စု၊ ၂၀။ ကကစ ြလို
ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၂၁။ ်းသူကစ (ကအ က်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၂။ သ ိတက
ို ်
ကက ်းရ အုြ်စု၊၂၃။ ရှ ််းလယ်ပြင်ကက်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၄။ င််းလ ််းကတ င်
ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၂၅။ ကငွကတ င်(ကအ က်)ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၆။ ရှ ်း် လယ်
ပြင်(ကအ က်) ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၂၇။ ကက က်ကက်းကတ င် ကက ်းရ
အုြ်စု၊၂၈။ ကက ်းကကတ က
ော့ က ်းရ အုြ်စု၊ ၂၉။ ကတ ြုန််း ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၃၀။ ကကလ ိုကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၁။ က
အုြ်စု၊ ၃၂။ က

င်ဘကလ က် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၃။ ကကလတ

ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၄။ ေါရို်းကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၅။
အုြ်စု၊ ၃၆။

င်ကက ် ကက ်းရ
ိုကသ ြလို ကက ်းရ

ိုလကက ်းရ အုြ်စု၊ ၃၇။ ထ်းသ ကစ

ကက ်းရ

အုြ်စု။
၁၃ ပ ဝတမ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ပ ဝတမ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက် (ပ ဝတ
မ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၆)ရြ်ကွက်(ပ ဝတမ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၇)ရြ်ကွက်
(ပ ဝတမ ိ ြို့)၊၅။ က
ဲ နယ်ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၆။ သင်္ဃန််းညကနောင် ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၇။ကွင််းကကလ်းကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၈။ကဝှရှ ်း် ကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၉။ကြေါ
ကလ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ ဲြလဲော့ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ထ်းဝေါြကလ ကက ်းရ
အုြ်စု၊ ၁၂။

်းကလူ ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ြူလွဲြု ကက ်းရ အုြ်စု။
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၁၄ ပ ဝတမ ိ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ပ ဝတမ ိ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ပ ဝတမ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတ ်

၃။အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ပ ဝတမ ိ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်ကဝေါကလမ ိ င်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ကဝေါကလမ ိ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၂) ရြ်ကွက် ကဝေါကလမ ိ င်(ကဝေါကလမ ိ ြို့)၊
၆။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(စုကလိမ ိ ြို့)၊ ၇။

ဲကထ ်သကလ်းကက ်းရ အုြ်စု၊

၈။ လူ်းကက ်းရ အုြ်စ၊ု ၉။ ကလ ော့က ေါ် ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၀။ က
ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၁။ တသဲလယ်(က
ကက ်းရ အုြ်စု၊၁၃။

်း) ကက ်းရ အုြ်စု၊ ၁၂။ တ အုြ်

ိ ေါ်း၊ကသော့ကဘ ဘို်း ကက ်းရ အုြ်စု၊၁၄။

ဆံုဆည််းမ ိ င် ကက ်းရ အုြ်စု။

်း

ဲကလ ်း၊

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ချင််းပြည်နယ်)

စဉ်

၁

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

တီးတိန်မ ိ ြို့နယ်

၁။ စတက လ ်ီးရြ်ကွက်(တီးတိန်မ ိ ြို့)၊ ၂။ မ ိ ြို့ ရြ်ကွက(် တီးတိန်မ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ ကဂင်တက ီးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။ က န
ိ ်ီးြီးကွတ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅။ တကွီး

လ ီး် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ ဂ ်ငင
ို တ
် က ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ ဂ ်လင
ို တ
် က ီးရ
အုြ်စု၊ ၈။တဆွ င်ီးဆန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ဇိ ်ြီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။တက်
လွီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ တုန်ီးဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ တွ လ် ီး တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၃။တွီးထန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ တွီးတတ ော့ တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၅။ တွီးဒိလီး် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ တွီးြီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ထန်ီးဇန်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ထ လ် ွလ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ဒ ်ြီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၂၀။ဖိုင်ယ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ဗ လ်ဂွ ီး် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ ဘွန်လ
တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၂၃။ဘု ်ဇန် တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၂၄။ဘုတ်ဖရ် တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၅။

ွ လ်လု ်ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၆။

ွတဇ လ်

တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၇။လိုင်လိုီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ လိုင်တွီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ လိင
ု ်လီးွ
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။တ ေါင် ွ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊၃၁။တ

က်ြီး တက ီးရ

အုြ်စု၊ ၃၂။အန်ီးလနတ
် က ီးရ အုြ်စု။
၂

တီးတိန်မ ိ ြို့နယ်

၁။ လွယ်ဘွ ီးလ်ရြ်ကွက် (တီးတိန်မ ိ ြို့)၊ ၂။တလီးလု ်ီး ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

(တီးတိန်မ ိ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၁) ရြ်ကွက်(ခိုင်က ်ီးမ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၂)

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရြ်ကွက(် ခိုင်က ်ီးမ ိ ြို့)၊၅။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ခိုင်က ်ီးမ ိ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၄)
ရြ်ကွက်(ခိုငက
်
်ီးမ ိ ြို့)၊၇။ကြ်တဲလ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ခိန်ီးဇန်တက ီးရ
အုြ်စု၊၉။တခေါ်ဆြ်တက ီးရ အုြ်စု၊၁၀။ငေါလ်ဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊၁၁။ ဆဲဇန်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ဆိုင်ီးဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။တဆွ င်ီးဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၄။တဆွ င်ီးြီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။တဆွ င်ီးတဖတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။တထီးဇန်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ထုတ်လိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ဒိ ်ြီး တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၉။တဒေါ်လွင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ြတ်ဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ြင်ီးြီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ြန်ဆြ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ဖန္ွ ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၄။ဗန်ီးတဲတ
ော့ က ီးရ အုြစ
် ု၊ ၂၅။ဘွင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ဘွင် ံတက ီးရ အုြ်စ၊ု
၂၇။ ွ လ်ဘဲတက ီးရ အုြ်စု၊၂၈။လိ ်ခင
ို ်တက ီးရ အုြ်စု၊၂၉။လိုင်ဘုန်တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၃၀။တ

တလီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၁။ လ ီး် ဇန် တက ီးရ အုြ်စု။

2
စဉ်

၃

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

တွန်ီးဇန်မ ိ ြို့နယ်

၁။တခေါ ုန်/တလီးဆန်ရြ်ကွက်(တွန်ီးဇန်မ ိ ြို့)၊၂။ တခေါလုင
ိ ်/ဂိုီးဇန် ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

(တွန်ီးဇန်မ ိ ြို့)၊ ၃။ ဂဲလ် ွ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊၄။ စိြက် တက ီးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။စိန်ီးြ ဲ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ ဆ လ်ဇန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ ဆဲန ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ ဆဲတဘ က်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။တဆွ င်ီးြက် တက ီးရ
အုြ်စု၊

၁၀။တံုီးတတွ င် တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၁။ဖိုငတ
် တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၂။ဘ လ်ီးဘလ်တက ီးရ အုြ်စု၊၁၃။ ွ လ်ြီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ လင်
န္ှကွတ််တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ လ ်ော့ထန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။

န်ကင်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ အန်ီးလွန် တက ီးရ အုြ်စု။
၄

တွန်ီးဇန်မ ိ ြို့နယ်

၁။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ကန်တဆ က်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (က ခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(က ခေါီးမ ိ ြို့)၊

တက ီးရ အုြ်စု၊

ိုငြ
် ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၅။ တဆွ င်ီးဇန်

၆။တခေါဘဲ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ တွီး ွ တက ီးရ အုြ်စု၊

၈။ တွီး န် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။

ိုငက
် င်ီး တက ီးရ အုြ်စု ၁၀။ြန် ွ လ်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ တုန်က င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ဂ ်ြု ်ီး တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၃။ ဆိုင်ြီး ွ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ဇ ်ြီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၅။တွီးတွ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၁၆။ဒေါရ်ခိုင်ီး(က)တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ဘြီး
တက ီးရ အုြ်စု၊၁၈။ လံတ
ု ြ်တက
်
ီးရ အုြ်စု။
၅

ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ်

၁။က င် ွ လ်ရြ်ကွက် (ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊ ၂။ ဗလိုင်ရြ်ကွက်(ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ မ ိ ြို့ ရြ်ကွက်(တ ဘလမ ိ ြို့)၊ ၄။က န်ဘ ရ ရြ်ကွက်(တ ဘလမ ိ ြို့) ၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။လံုီးသြ်ရြ်ကွက်(တ ဘလမ ိ ြို့)၊ ၆။ ွ လ်တဇ လ်ရြ်ကက
ွ ် (တ ဘလ
မ ိ ြို့)၊ ၇။တ က င်ထတ
ဲ က ီးရ အုြ်စု၊ ၈။တ ရန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ စဇ
ွ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ တဇ လ်န္ိုီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၁။ ငေါ ွ လ်

တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၁၂။ ဘွ လ်ခွ တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၁၃။ ဖိုင်တဇ ်လ် တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၄။ဖ ရ်တခေါ ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။သီးဆဲင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၆။ဒု န်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၁၇။လံုီးတ

ော့တက ီးရ အုြ်စု၊၁၈။လံုဘန်ီးတက ီးရ

အုြ်စု၊၁၉။တခေါလယ်တက ီးရ အုြ်စု၊၂၀။လ သီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၁။ ဆိ ်
တဇ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၂။ ွန်လတက ီးရ အုြ်စ၊ု

၂၃။လိုကကွ ်ီးတက ီးရ

အုြ်စု၊ ၂၄။ ဇီးလ်သီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ခု ်ီးဇိန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၆။ဇ လန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၇။ဇ သွ ီးလ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ခိသ ်ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၉။လု ်သဲတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။တတ ရ်သန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

3
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

၃၁။ ရန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ ခုြ်လဲင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၃။ တ က င်ီးကွ
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၄။ လ န်ရိတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၅။ တတ ရ်ဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊
၃၆။ကွန်ဒွန်တက ီးရ အုြ်စု၊၃၇။တခေါ်ြွ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊၃၈။တခေါဒေါရ်တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၃၉။ ဆိုင် ွန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၀။ ဘိုက ံ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၄၁။ ရ လ်တလ န် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၂။ တက
၄၃။လဲင်

ိုင် ွ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊

ိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၄။ ထံုီးထုလ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၅။လဲင်သဲ

တက ီးရ အုြ်စု။
၆

ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ်

၁။ဖေါရ်တထ က်ရြ်ကွက်(ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊၂။တလန်လရ
ို ြ်ကွက်(ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ အ ှတ်(၁) ရြ်ကွက်(ရိတခေါ်ဒေါရ်မ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၂) ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ရိတခေါ်ဒေါရ်မ ိ ြို့)၊

၅။

လိင
ု လ
် ွန်ရြ်ကွက်

(ဖလ ီး် မ ိ ြို့)၊

၆။

လံြ
ု ီး

ရြ်ကွက်(ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊ ၇။ဇ လိုငရ
် ြ်ကွက် (ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊ ၈။ လိင
ု ဇ
် ိုီး
ရြ်ကွက်(ဖလ ်ီးမ ိ ြို့)၊၉။

န်ခင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ တ ီးလ်တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၀။

၁၂။ ရ ်ထလို တက ီးရ

အုြ်စု၊၁၃။သီးလတက ီးရ အုြ်စု၊၁၄။ရုလ်ဘီးတက ီးရ အုြ်စု၊
ဇ

ွ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ တ ဒိုင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ဇ ထလိရ်တက ီးရ အုြ်စု၊၁၉။ ကတလ
အုြ်စု၊၂၀။

က ဲရ် ွန်တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၂။ဆွန်ီးတလ ီး (တ

၂၁။

အဲလ် ွန်ြီး
၁၅။အဲလ်
ရိန်န္ှန်
ွန်တက ီးရ

ရ လ်လန်တက ီးရ အုြ်စု၊

င်ီး)တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ရဲလ်စိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၂၄။တလှ င် ွ လ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ ခွန်လတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ဆယ်ြီး
တက ီးရ အုြ်စု၊၂၇။တလန်က န
ိ ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ လိဆ
ု
အိုတက ီးရ
အုြ်စု၊ ၂၉။ဘွ လ် င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။လွန်ခွ
၃၁။ တခေါ်ဆွ ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ ဆိ ် / ဒ

တက ီးရ အုြ်စု၊

ိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊

၃၃။ သီးလု ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၄။ တလန်တဇ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊
၃၅။တခေါ်လံီးု တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၆။ဇို/ဒ

ိုင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၇။ ဒေါရ်သဲသီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၈။ငေါလ်သီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၉။အိုင်ရဲဘွ လ်တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၄၀။တဇ င်သဲ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၁။ ဆယ်တလ န်တက ီးရ အုြ်စု၊
၄၂။စငိုငတ
် က ီးရ အုြ်စု၊ ၄၃။ တ ှ င်ကွန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၄။ သီးဘွ လ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၅။စတတ

်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၆။ဗန်ဗ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၄၇။ လိုငီး် တဇ လ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၈။ တခေါထရ် တက ီးရ အုြ်စု၊
၄၉။

ထိန်ီးစ န်ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊

၅၀။

ဆအက်

တက ီးရ အုြ်စု၊

4
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

၅၁။ တ က င်တ

ွြို့ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၂။ သီးက ရ
ိ ် တက ီးရ အုြ်စု၊

၅၃။ တက သ
ော့ ဲ တက ီးရ အုြ်စု။
၇

ကန်ြက်လက်မ ိ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (ကန်ြက်လက်မ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

(ကန်ြက်လက်မ ိ ြို့)၊ ၃။ က ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၄။တံုငယ်တက ီးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၂။အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်

၅။ခိတတ ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ငံုတလ င်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ကန်သ ရံုတက ီးရ
အုြ်စု၊၈။ ကက်ခခံတက ီးရ အုြ်စု၊၉။လွန်ဒံုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။တဘ င်ဘင်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။တဆတကီးတက ီးရ အုြ်စု၊၁၂။

၈

က ီး တက ီးရ အုြ်စု။

ကန်ြက်လက်မ ိ ြို့နယ်

၁။ က င်တဒွီးရြ်ကွက(် က င်တဒွီးမ ိ ြို့)၊ ၂။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ဖံုီးတွက င်ီးရြ်ကွက(် က င်တဒွီးမ ိ ြို့)၊ ၄။ထန်ီးကုန်ီးရြ်ကွက် (က င်တဒွီးမ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ုတ်ြံုက င်ီးရြ်ကွက် (က င်တဒွီးမ ိ ြို့)၊

၅။ ှန်တတ င်တက ီးရ အုြ်စု၊

၆။

လဲြံု

တက ီးရ အုြ်စု၊

၇။ငွန်ီးဇိုင်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။တလ က်တ

ော့တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။တအ က်ကန် တက ီးရ

အုြ်စု၊ ၁၀။တအ က်လှယ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ြတစ တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၂။ ှ ီးခ န
ိ ်ီးဒိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။က နန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ုတလ င်ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ က ီးအိ ်န္ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ခေါနန်ီး တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၇ ။ လံုအိ ်န္ီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၈ ။ ခေါရိုင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၉။ ဆတ်တပခ က် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၀။ြင်ီးတလ င်ီးတက ီးရ အုြ်စု။
၉

င်ီးတြ်မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။အတရှြို့ပြင်ရြ်ကွက်( င်ီးတြ်မ ိ ြို့)၊ ၂။ ဘ၀သစ်ရြ်ကွက်( င်ီးတြ်မ ိ ြို့)၊
၃။တဘ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄။သွြန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၅။ စွန်တတ င်တက ီးရ
အုြ်စု၊၆။ နာတ တက ီးရ အုြ်စု၊၇။တလှခ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။အွယ်တရီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ သီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၀။ ၀ မသီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၁။ ရှိန်ီးတလှ ်(အ ်တ )တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။

ုန်ီးသ တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၃။ ၀တက က်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ခွဲလံုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ွတွတက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၆။လ တလ င်ီးထွီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ကီးသ တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၈။ ကွတက ီးရ အုြ်စု၊၁၉။ ဒံုအိ ်တက ီးရ အုြ်စု၊၂၀။ တလှတက င်ီးတက ီးရ
အုြ်စု၊ ၂၁။ဖွတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။တပြတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ရှိတယ တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၂၄။

ီးတလ င်ီးတက ီးရ အုြ်စု။
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င်ီးတြ်မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

၁။ စံပြရြ်ကွက် ( င်ီးတြ်မ ိ ြို့)၊

၂။ အတနာက်ရြ်ကွက် ( င်ီးတြ်မ ိ ြို့)၊

၃။ ကွအိ ်န္ီးရြ်ကွက်( ကွအိ ်န္ီးမ ိ ြို့)၊၄။ကကံ တလ င်ီးရြ်ကွက်( ကွအိ ်န္ီး
မ ိ ြို့)၊၅။ထိန်ခြံ ီးရြ်ကွက်( ကွအိ ်န္ီးမ ိ ြို့)၊ ၆။ ဗွန္ီး ရြ်ကွက် ( ကွအိ ်န္ီးမ ိ ြို့)၊
၇။ က တလလိှိုင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ ဒြ် တက ီးရ အုြ်စု၊

၉။ ဒေါအိ ်န္ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ြန်ီးသွယ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ကင်ီးလှိတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၂။ဒုတ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ရှစ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။အံု တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၅။တွဒိန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ရိုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ခြံ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၈။လှိ ်ီး လှန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၉။ ခ ံ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၀။က အိ ်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ခင်တဖ င်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။တအ က်ခ ိ င်တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၃။ရိုီးတဖ င် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၄။ ရြ်ဒုတ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ က တ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။ တရ င်တလ င်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၇။တ ီးတလ င်ီးတက ီးရ
အုြ်စု၊ ၂၈။ကျွန်န ် တက ီးရ အုြ်စု၊၂၉။တဘွရှိ တက ီးရ အုြ်စု။
၁၁ ြလက် မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။မ ိ ြို့ ရြ်ကွက်(ြလက်၀မ ိ ြို့)၊ ၂။ တ န်ီးသ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃။ရုြ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄။ တွကင်ီး ှတက ီးရ အုြ်စု၊ ၅။ တဘ င်ြီး တက ီးရ
အုြ်စု ၊ ၆။ ြိန္နဲတြင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ ငရှ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၈။ ငဒက်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။က ီးတလတက ီးရ အုြ်စု၊၁၀။တကကွတသ င်တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၁။ကွ ်ီးတခ င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ပြင်ငတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။တွဆီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။တပ င်ီးတခ င်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ငတိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၆။ ဒလက်တ တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၈။ တုတ်တ ကီး

၁၇။ တအ က်ဘလိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊

တက ီးရ အုြ်စု ၊

၂၀။ တရန်အိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၉။ ကုန်ီးတတ ် တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၁။ ဇဉ်တဘ င်ီးပြင် တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၂။ရှင် ဒိန် တက ီးရ အုြ်စု၊၂၃။သ ယ ကုန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၄။ယင်ခံ
တက ီးရ အုြ်စု၊၂၅။ ီးဇ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။စက်ြစ်ပြင်တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၇။ အထက်သဲ

တကီးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ အထက်ဘလိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၉။ကွ ်ီးတတ င် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။ ဆတ်ခ ိ င် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၁။ရှင်ီး
လက်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၂။တရွှေလိုက်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၃။ဆင်အီးို

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၄။ရှ အိုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၅။ြေါရ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၆။ြတိန်
တလန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၇။

ေါီးရံုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၈။ အတက ီးရ အုြ်စု၊

၃၉။မ ိတ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၀။ြက

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၁။တ

်တလ

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၂။ တရွှေလိုင်ြွတက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၃။အုန်ီးသီး တက ီးရ
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ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

အုြ်စု၊၄၄။ ဒရတတ င်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၅။ကုန်ပြင်တက ီးရ အုြ်စု။
၁၂ ြလက် မ ိ ြို့နယ်

၁။ ရ

ရြ်ကွက်(ြလက်၀မ ိ ြို့)၊

၂။

ရိကခ ရြ်ကွက်(ြလက်၀မ ိ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

၃။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (ဆ ီးမ ိ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ဆ ီးမ ိ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ ကင် ရြ်ကွက် (ြလက် မ ိ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ဆ ီးမ ိ ြို့)၊
၇။ ွန်တထ င်ော့တက ီးရ အုြ်စု၊
တက ီးရ အုြ်စု၊

၈။စိ ်ော့စင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၀။တအ က်သဲ

၉။လယ်လှ

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ န္ှ ဒေါတက ီးရ

အုြ်စု၊ ၁၂။အတဘ င်သ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊၁၃။ကန်လ

တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၄။ခ ဲတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ရြ်တခ င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ဘဲဒံု တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၇။ဖတ်တခ င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ယီးလ

တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၉။ြေါတ င်တက ီးရ အုြ်စု၊၂၀။ ကက် အိုင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။လိြ်တခ င်ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ တင်ီးဘုန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊၂၃။ ေါတိန်တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၄။ က်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၅။ဆ ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။တဘ င်ကုန်ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၇။ ကတနာင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၈။ ြ ဉ် တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၉။စင်ကတတ င်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။ကယက်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၁။အ ကကုန်ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊၃၂။ဒတလ င်ကုန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၃၃။တိုင် တက ီးရ အုြ်စု၊
၃၄။ ီးတခ င်ီးဘ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၅။တွတဆ ော့ကုန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၃၆။ ေါဒိုင်ကုန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၃၇။တလ င်တယ ်ကုန်ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊

၃၈။စင်လတက ီးရ အုြ်စ၊ု ၃၉။ သံတထ င် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၀။ကိုတဖတရှ
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၁။အလယ်ဒိန်ကင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၂။ခိုက်ခေါ တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၄၃။ အြ်စ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၄။ထိန်ီးတခေါင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၄၅။ခ ိ င်ီးစန္ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၄၆။ ံှိုတန္ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၄၇။ထိုီးန္ီးတက ီးရ
အုြ်စု၊၄၈။ခန်တိုတက ီးရ အုြ်စု၊ ၄၉။ဂေါရ ပြင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၀။လန်ဒန်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၁။တခွီးတခေါင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၂။ခေါအိ ်တက ီးရ အုြ်စု၊
၅၃။ တြ်တခ င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၄။

၁၃

တြမ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅၅။တ

က်တခ င်ီး

၅၇။တ

စုန်ီးကကီးတက ီးရ အုြ်စု။

န်တခ င်ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅၆။ တက က်စဉ် တက ီးရ အုြ်စု၊

၁။ စိန်တဘ င်ရြ်ကွက်( တြမ ိ ြို့)၊ ၂။ခွ တဘွီး ရြ်ကွက်( တြမ ိ ြို့) ၊
၃။တလ င်ဗန်ီးရြ်ကွက်( တြမ ိ ြို့)၊၄။ငလ ီးရြ်ကက
ွ ်( တြမ ိ ြို့)၊၅။လွဗန်ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ရ ဒွီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ငလိုင်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ကစဲ
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ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ တစ င်ထယ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ အန်တထ
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။လ လွီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ဒိုင်န္ှ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၃။တလဆင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။တလရိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။တအ က်လ ီး
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ တန္ှာ်ထယ်တက ီးရ အုြ်စု၊၁၇။ဖန္ိုင်တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၈။ တ တ တက ီးရ အုြ်စု၊၁၉။ ရ ်တိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၀။

တီး

တက ီးရ အုြ်စု၊၂၁။ ပခန်ီးပြန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၂။အွ ်တဆွီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၂၃။ လံြတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၄။ လန်တယ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၅။စန်တြ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၆။လံုြန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၇။ လိန်တွ တက ီးရ အုြ်စု၊
၂၈။ တရ က်ထန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ ရုန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊
တက ီးရ အုြ်စု၊

၃၁။

ီးဒီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၃၂။ ီးလ

၃၀။ ြန်တွ

တက ီးရ အုြ်စု၊

၃၃။ တိန်ဆီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၄။ တရတဆ တက ီးရ အုြ်စု ၃၅။တဘိနီး်
တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၃၆။တန်ကတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၇။ ဆတီးတက ီးရ အုြ်စ၊ု
၃၈။စခိုင်ီးတက ီးရ အုြ်စု ။
၁၄

တြမ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ မ ိ ြို့ ရြ်ကွက်(တရဇွ မ ိ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(လိုင်လင်ီးြမ ိ ြို့)၊
၃။အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(လိုင်လင်ီးြမ ိ ြို့)၊ ၄။အင်တရ ရြ်ကွက်(တရဇွ မ ိ ြို့)၊
၅။

ွ ြီးရြ်ကွက် (တရဇွ မ ိ ြို့)၊ ၆။ တလ င်ီးရဲရြ်ကွက် (တရဇွ မ ိ ြို့)၊

၇။ ဆတဘ င်ီးထယ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ ဒေါရ်လင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၉။ ဆတဘ င်ီးြတက ီးရ အုြ်စု၊

၁၀။ စတြေါ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။တဆီး

တက ီးရ အုြ်စု၊၁၂။ဆံုဆင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၁၃။လိုင်လင်ီးတယ်တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၄။ လိုတတ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ တ ေါ်တီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ဘတလီး
တက ီးရ အုြ်စု၊၁၇။

ရင်ီးြ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ဆ တဲ တက ီးရ

အုြ်စု၊၁၉။တလကန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၀။ရ ီးဗ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ရှ တ
လိုင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၂။ရှ ရှိ
အုြ်စု၊၂၄။

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၃။ ဧတန်ီး တက ီးရ

ရင်ီးထန်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊၂၅။ အိုက်တ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊

၂၆။တဆ ်တီးတက ီးရ အုြ်စု၊

၂၇။ စ လ်တထ င်တက ီးရ အုြ်စု၊၂၈။

ုန်ီး

တလီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၉။ လံုငိုီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၀။ လံုတဒေါ တက ီးရ
အုြ်စု၊၃၁ ။ နာဘုန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၂။ စန်ီးစက် တက ီးရ အုြ်စု၊
၃၃။ဒိုင်ဒင်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၃၄။တထ င်လန်ီး တက ီးရ အုြ်စု ။
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၁၅ ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

၁။

အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ထန်တလန်မ ိ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

(ထန်တလန်မ ိ ြို့)၊ ၃။ လံုဇ ရ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၄။ တလန်သဲတက ီးရ အုြ်စု၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။တလန်ခွ တက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။သီးခွန်သွ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ ဗန်ဇန်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ လံုဒိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ တလန်ြီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၀။ ထန်ဇန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ဆိုင်ကတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ လံလ
ု ဲရ်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ဇန်တလန်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ဒွန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊
၁၅။ ထွ လ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။

ရိနီး် ခန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ ထ အို

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ ဘုန်တလန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ ဆလဲင်ီး တက ီးရ
အုြ်စု၊၂၀။သကရ်တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။ ရှ လ ်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊၂၂။ လလ်
ြီးလံုတက ီးရ အုြ်စု။
၁၆ ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။

အ ှတ(် ၃)ရြ်ကွက်

(န္ှာ

ရိန်မ ိ ြို့)၊

၃။

(ထန်တလန်မ ိ ြို့)၊

အ ှတ(် ၂)ရြ်ကွက(် န္ှာ

၂။

အ ှတ(် ၁)ရြ်ကွက်

ရိန်မ ိ ြို့)၊၄။

ဘဲလ်

ရ်

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၅။ တလန်ီးရ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ တ ှ င်တလန် တက ီးရ
အုြ်စု၊
၉။

၇။ တ က င်ထယ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။ အိုင်ဘရ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
ရဖီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ ဇဲဖိုင်(က) တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ခွေါဘံု

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ တလ င်တလန် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ဖန်ထဲင်
တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ဆရ်ငင်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။ ခွေါ
အုြ်စု၊

၁၆။ ထန် သ တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၈။ ငေါဖိုင်ြီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၇

ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ်

၁။ တစ ီးတ

င်ီး ရြ်ကွက်(

၁၇။ ငေါဖိုင်သဲ တက ီးရ အုြ်စု၊

၁၉။ လိုင်လင်ီး တက ီးရ အုြ်စု။
ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၂။ ပြည်တတ ်သ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်

(

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၃။မ ိ ြို့သစ်ရြ်ကွက်(

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၅။

(၂)ရြ်ကွက် (

ရန် တက ီးရ

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၄။မ ိ ြို့တ

ီးခေါီးထ ရ်(၁)ရြ်ကွက်(

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၆။

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊ ၇။ ခွေါဘဲတက ီးရ အုြ်စု၊ ၈။

ရြ်ကွက်
င်ီးရြ်ကွက်
ီးခေါီးထ ရ်
ချွန်က ံ ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၉။ ဇိုီးခွေါီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၀။ဒေါအုခ
ိ ိ ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၁။ န္ှရ်တလ န်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ ဖေါရန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၃။ ဗန်

ီး

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ ဘွ လ်တြ် တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၅။

်

လ်တဆ

တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ရင်ြီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၇။ရ န်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၈။ သန ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၉။ သဖလ်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၀။
ရိန်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၂၁။

ိုငဖ
် ိုင်တက ီးရ အုြ်စု။

ရန်

9
စဉ်

၁၈

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်တတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမျ ်းစ ရင််း

၁။ဆိုင်လိုသ ရ်ရြ်ကွက်(ဆရ်ခွေါီးမ ိ ြို့)၊ ၂။ဆလံုြီး ရြ်ကွက် (ဆရ်ခွေါီးမ ိ ြို့)
၃။တက ဘုတ်ရြ်ကွက်(

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊၄။ တစ ီးသစ် ရြ်ကွက် (

ီးခေါီးမ ိ ြို့)၊

၅။ က န်ဗ ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၆။ ခွ ြီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၇။ဆတ္ ီး
တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၈။ ဆွ ဆ
် င်တက ီးရ အုြ်စ၊ု ၉။ တဒေါင်ဗ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၀။ ဒွ ်ဗ ီး တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၁။ ဖိုင်ဖ (က) တက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၂။ ဘံုသွ
တက ီးရ အုြ်စု၊၁၃။ ဘွန်လံုီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၄။ တလြီး တက ီးရ
အုြ်စု၊ ၁၅။ တလ က်လံုီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၆။ လံခ
ု င်ီး တက ီးရ အုြ်စု၊
၁၇။ လံရ
ု န်ီးတက ီးရ အုြ်စု၊ ၁၈။ လံသ
ု ရ်တက ီးရ အုြ်စု။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(စစ်ကိုင််းတိုင််းဒေသကက်း)

စဉ်

၁

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ကလ

ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။လအ င် င်္ဂ

ရပ်ကွက်(ကလ

ေးမ ြို့)၊ ၂။လအ င်လ

န်ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (ကလ ေးမ ြို့)၊ ၃။လအ င်သစ္စ ရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၄။လအ င်လေယျ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက(် ကလ ေးမ ြို့)၊ ၅။ မ ြို့ ရ
ှ ပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၆။အင်ေိုင်ေးကိုနေး်
ရပ်ကွက် (ကလ
၈။

ေးမ ြို့)၊

၇။

ကက ြို့သိုေးပင်ရပ်ကွက် (ကလ

ေးမ ြို့)၊

ှိုင်သ ယ ရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၉။မ ြို့သ ရပ်ကွက(် ကလ ေးမ ြို့)၊

၁၀။ လ

င်ပင်သ ရပ်ကွက် (ကလ

ေးမ ြို့)၊

၁၁။ င်္ဂ

ဥယျ ဉ်

ရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၁၂။ပင် ိုရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၁၃။လအ င်လ တတ
ရပ်ကွက(် ကလ ေးမ ြို့)၊ ၁၄။ ကျကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။နတ်ကကေးကိုန်ေး
(လကျ ကက )လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။သ စ္
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ထို
အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ နတ်လ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ကပို

ဲ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ လထ က်ကကြံ့လကျေးရ

င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ နတ်လ ျ င်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ င ေးဖ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ိုေေးို မ ြို့သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၄။ လ

က်စ္ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ လတ င်စ္ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၆။ အလရှြို့စ္ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။လကျ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၈။ရ သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။တင်သ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ ဦေးယျဉ်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ ကင်ေးပွန်ေး ျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၃၂။လပ က်လတ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၃၃။ အင်ေးေင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၅။ လရရှင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။

၃၄။ ကိုကက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျ က် ပ တ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၇။ စ္ကကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈ ။ ဆင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂

ကလ

ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ သေင်ရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊ ၂။ တပ်ဦေးသတ ရပ်ကွက်(ကလ ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။ ျ ်ေးလ ြံ့လအ င်စ္

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ကလ

ရ
် ပ်ကွက်(ကလ

ေးမ ြို့)၊

ေးမ ြို့)၊ ၅။တ ဟန်ေးရပ်ကွက်(ကလ

ရပ်ကွက် (ကလ

ေးမ ြို့)၊ ၇။ လတ င်ဖ

၈။အင်ေိုငေး် ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ လ

၄။စ္ ်ေးမ ြို့ရပ်ကွက်

ေးမ ြို့)၊

၆။လတ င်ေ

ရပ်ကွက် (ကလ
်

က
ို ်ကလ

ပ်

ေးမ ြို့)၊

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၀။စ္ န်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ကကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ကကက်ဖနက်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ိုသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ရ ေမင်္

်လကျေးရ
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊၁၅။ လစ္ ဘ
် ွ ေးလရရှင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ပျဉ်ေး ိုကကေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၁၇။လ

က်

င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ပျဉ်ေးလတ ဦ
် ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊၁၉။လကျ င်ေးတိုက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။နတ်ကကေးကိုန်ေး(ပျဉ်ေး ိုလ

ေး)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။နန်ေးလစ္ င်ေးပိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။နန်ေးကျင်ေးလဆ င်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။
၃

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

က်ပလ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။ရပ်ကွက် အ ှတ်(၁) ရ သစ္်ရပ်ကွက်(ကလ
ွှတ်လတ ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အ ှတ်(၂)လအ င် ျ ်ေးသ ရပ်ကက
ွ ် (ကလ
အ ှတ်(၃) လအ င် င်္ဂ

ရပ်ကက
ွ ်(ကလ

ေးဝမ ြို့)၊ ၂။ရပ်ကက
ွ ်

ေးဝမ ြို့)၊

၃။ ရပ်ကွက်

ေးဝမ ြို့)၊ ၄။ သစ္်လ ျ က်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ကိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။လကျ ်ေင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။တိုန်နန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။

ိုကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လ င်ေးတေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ လယ စ္ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ သကကယ်ကျင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ ျင်ေးလ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၄

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ န်ဖ ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂။ နန်ေးေ
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။ဘ

န်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။ ရ သ

ထိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။

စ္န် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လအ က်လတ ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ဆယ်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ရှ ်ေးစ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၀။ ဟဲလေ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ တွန်လ

ှ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ကျ လတတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ နန်ေးပင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ရှဲင်္န်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။
၁၇။လ

ိုေးလက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ အင်ေိုတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ေး ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။အင်ေိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။ သရက်

လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ လနောင်ဖနန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ င်္ေက်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ က ဲကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ဆင်လ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ မ ြို့

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ သင်္ဂန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၆။က ဲတပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၇။ လ သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။မ ြို့ ရပ်ကွက်( င်ေးကင်ေးမ ြို့)၊ ၂။လစ္ျေးတန်ေးရပ်ကွက်( င်ေးကင်ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။သရက်လတ ရပ်ကွက်( င်ေးကင်ေးမ ြို့)၊၄။က န်ေးလတ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ က လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။

လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လကျေးနင်ေး

3
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။

အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။အင်ပင်
၁၂။ လ

က် ျတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ပင်တင်ေးလကျေးရ
ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ပန်ေးဆက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ကကလတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။

၁၄။ပတ် ျင်ေးလတ

ိုဿ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ပျဉ်ေးကိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။ စ္ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ သလပ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။တို
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ဘိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ ိုေးလက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။ သင်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ေင်က ဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ဘင်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။
၆

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ လကျ က်အိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။ ထေးို ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။ ဝင်ဝ
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ကိုန်ေးလ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ်စ္ို၊ ၆။
၈။

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ လကျ ် လကျေးရ

ယ် ဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ အလနောက်တိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

တပ်လ ျ င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၀။ကက ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။ယင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ မ ြို့
၁၅။

၉။

ပျ ေးသိုေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ ပကခရ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လ နလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ဦေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ တန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။သပိုရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ လကျ က်တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ရ ဘ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ လ

က် န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။လ ကွလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊၂၂။ရှ ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၃။အလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၄။ ဗရက
ို
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။လ ျ င်ေးဝလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ရှ ်ေးလတ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၇။ သလဘဂ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ အင်ကျင်ေးလတ င် လကျေးရ
အိုပ်စ္၊ို ၂၉။
၃၁။ က

င်ေးစ္ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ တင်ဘက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊

ဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ ထေးို ပန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။

င်

ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ ပလသေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅ ။ စ္သ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။ ပွငြံ့်

ျက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇ ။လ

င်ေးတ

်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ လပ က်အိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။နန္ွငေး် လ ျ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ လတ င်လအ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၁။ လကျေးလတ င်ဦေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

4
စဉ်

၇

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ကသ မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။ အင်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။ င ေးတဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ေိုေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃။ဆပ်သ

၅။ အင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၆။ ဝက်တေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဘွက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ ကေးက လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ပိုလ

လ
ွ ရွှေ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ ေိုေးလအ ြံ့ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ လကျ က်ထိုေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။စ္က ေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၃။ ကိုန်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၈

ကသ မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

လ

က်ပိုငေး် ရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊

၂။

အ

ယ်ပိုငေး် ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (ကသ မ ြို့)၊ ၃။ လတ င်ပင
ို ေး် ရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊ ၄။ သလ ေးကိုန်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက် (ကသ မ ြို့)၊

၅။ လေယျ လ ျ င် ရပ်ကွက် (ကသ မ ြို့)၊

၆။စ္က်ပန်ေးရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊ ၇။
၈။ပန္နဲကိုန်ေးရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊

ျှပ်စ္စ္်ကိုန်ေးရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊
၉။ပတတ

ေးရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊

၁ဝ။သဖန်ေးဆိုင်ေးရပ်ကွက်(ကသ မ ြို့)၊၁၁။ကျန်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၂။တိုေးလပ လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၃။

်ေး လ
ွ ကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၄။ လအ က်ဝဲကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။သပိုရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။ က

လ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။ ဿ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။ င်ေး ယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။အထက်
ဝဲကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၀။တိုပ်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။လနောင်ပင်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ကက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။

ွဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ယ်ေ

/လ န္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ဟဲနောေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။

ိုေးေ ေး(အ

ိုေးေ ေးကကေး

ယ်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ လ ျ င်ေးဝ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ှတ်တိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၉

ထေး ျ ငြံ့်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။စ္ ပရပ်ကွက်(ထေး ျ င်ြံ့မ ြို့)၊ ၂။လအ င်လေယျ ရပ်ကွက်(ထေး ျ င်ြံ့မ ြို့) ၊
ွှတ်လတ ် ၃။ဝသ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်(ထေး ျ င်ြံ့မ ြို့)၊ ၄။ ဘိုရင်ြံ့လနောင်ရပ်ကွက်(ထေး ျ င်ြံ့

မ ြို့)၊၅။ကွ ်ေးလဘ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ကကက်သွန် င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။ အ

ယ်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ လရဝလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ဲဟင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၀။ လကျ က်အိုကလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လ

သ ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ေေးလသ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ကွင်ေးကကေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။တ

်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ကလပ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။ လကျ က်လ ှ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ ဆင် ဖြူဆပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

5
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁၈။ဖက်တဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ေိုေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၀။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။လတ
၁၀ ထေး ျ ငြံ့်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

ရသ ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။စ္စ္်တန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။ န်ေးလတ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။

လတ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။ ျတ်

ွှတ်လတ ် သင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ နတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ အင်လေ င်ေးလကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ်စ္ို၊

၆။ က ်ေးန လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ လပ က်နက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၇။ ဆတ်ကျလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၉။ လ

င်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၀။ ကကက်တလက င် လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၁။ လ

င်ပင်သ

လကျေးရ

က်မ ြို့)၊၂။ နန္ဒောရပ်ကွက်(ဗန်ေးလ

က်မ ြို့)၊

အိုပ်စ္ို။
၁၁ ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။မ ြို့ ရပ်ကွက်(ဗန်ေးလ

ွှတ်လတ ် ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ွှစ္င်ကိုန်ေးရပ်ကွက် (ဗန်ေးလ

ရပ်ကွက်(ဗန်ေးလ

က်မ ြို့)၊ ၅။

က်မ ြို့)၊ ၄။ လအ င်သ ကိုန်ေး

စ္်လသေး ျင်ေးက လ
ဲ က ကိုန်ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ က လ
ဲ က ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ စ္က်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၈။

က
ို င်ေးလရလကျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။

ယ်နက်ကကေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ကရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လ ေးသလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ပင်ဟင်ေး
ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။

ိုနန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ကပ် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ပင်ြံ့စ္င်တဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ေယေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၇။ စ္ိုေးလတ ်
၁၉။ စ္ေးလ

်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ လကျ က်တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ လရတွင်ေးကိုန်ေး

၂၁။ ကန်လတ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။
၂၃။

ပ်လစ္

ထိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၄။ တိုေးလ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ှ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ အင်ေး

လပ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ကိုင်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ ဥ ှင်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ ပန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။
၁၂ ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လနောင်ကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂။

ဟဲ ျန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။ ပင်ပို လကျေးရ

ွှတ်လတ ် အိုပ်စ္ို၊ ၄။ စ္ကလတ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်လပပင် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ စ္ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ အင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လနောင်ပတ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ နန်
အိုပ်စ္၊ို ၁၁။

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ နောေးနန်ထန
ွ ် လကျေးရ

ယေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ နန်ေးတပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

6
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁၃။ ယ ယေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ စ္

်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ယေး

လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၁၆။ကနန်ေး ပ်လစ္ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ကနန်ေး
နန်ေးေ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ ကနန်ေး ကျေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ ကနန်ေး ေးသ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ ကနန်ေးလရွှေလကျ င်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ကနန်ေးဟဲကွေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ကနန်ေးနန်ေး

ှင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၁၃ အင်ေးလတ မ် ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လအ င် င်္ဂ

ရပ်ကွက် (အင်ေးလတ ်မ ြို့)၊

၂။ လအ င် ျ ်ေးသ

ွှတ်လတ ် ရပ်ကွက်(အင်ေးလတ မ် ြို့)၊၃။လအ င်လေယျရပ်ကွက်(အင်ေးလတ မ် ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။လအ င်လ တတ ရပ်ကွက်(အင်ေးလတ မ် ြို့)၊ ၅။နန် င်ြံ့ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၆။နတ် ဟိုတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၇။ဆ

်ရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၈။

ယ် ပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ သကကယ်ကျင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁ဝ။ ကျန်လတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၂။လ

၁၁။တ ွန်တိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ဆပ်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ဲေ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၅။အိုပ်ရှစ္်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။ ရ ်ေးစ္ပ်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄ အင်ေးလတ မ် ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁၇။နတ်လရတွင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

ယ်လနောင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ ကျေးပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ အ

ယ်ဆ ပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၁။င်္ျ ေးင်္ျ ေးကျလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၂။လ

င်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။လကျ င်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။

က်ပန်တန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၅။ လသ င် င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။

အကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။

ွှတ်လတ ် (လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်ေးရ ေ ရပ်ကွက် (လ
်

ေးမ ြို့) ၊ ၃။

်

ေးမ ြို့) ၊၂။

င်ေး ျ ်ေးသ ရပ်ကွက်(လ

င်ေးလေယျ ရပ်ကွက်
်

ေးမ ြို့) ၊၄။

ရပ်ကွက(် လ

်

ေးမ ြို့)၊ ၅။ င်ေးသစ္စ ရပ်ကွက်(လ

ရပ်ကွက(် လ

်

ေးမ ြို့)၊၇။နဘ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၈။လ

အိုပ်စ္ို၊ ၉။ နန်သ

်

င်ေးသို

ေးမ ြို့)၊ ၆။ င်ေးသရ
်တတ် လကျေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ တ လပ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။သိုကခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ ထလ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။အ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ပဲ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ စ္ေးလ
၁၆။ ပိုန်ေးဟိုန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။

ယ်က န်ေး

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လဟ င်ေးတိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။န ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ကိုန်ေး ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။လင်္ွြို့ကကေး

7
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။သလရ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ဟဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၃။ပင်ဝယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ နောေး ွင်ေးကျင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။
၁၅ လက

င်ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လစ္ျေးရိုဗို

ွှတ်လတ ် (လက

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်တဲရပ်ကွက် (လက

င်ေးမ ြို့)၊

၄။စ္က်ရို

၃။

င်ေးမ ြို့)၊ ၂။ ပင်ဦေး

မ ြို့ မ ြို့ကိုန်ေးရပ်ကွက်

ယ် ပင်ရပ်ကွက်(လက

ွင် ရပ်ကွက်

(လက

င်ေးမ ြို့)၊

င်ေးမ ြို့)၊ ၅။ ွင်လတ င်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လန္ှော ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဝ ေးရို ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လ န
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ဆ

်တိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လတ င်လ

လ
် ကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ကကြူလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ သ ( င်ေးကိုန်ေး)လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၁၃။ ဖ

ဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ စ္ွယ်ရလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။ လကျ က်တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ လ

င်ပင်သ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ ယွန်ေးအိုေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ပေို မ

လကျေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ ဆင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ လကျ က် ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။ အင်ပင်

ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ အိုန်ေး ှင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။ သလ ပအိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ဝ ေးသေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၅။ ကိုကက ကိုန်ေး
၂၇။ လတ င်ဘို
၁၆ လက

င်ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ အင်ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။လကျ လ
် ေယျ (၁) ရပ်ကွက်(လက

ွှတ်လတ ် ရပ်ကွက်(လက

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ လတ င်ပလ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄။လ

င်ေးမ ြို့)၊၂။ လကျ ်လေယျ (၂)

င်ေးမ ြို့)၊ ၃။ င်ေးတဲကကေး ရပ်ကွက် (လက

က်အင်ေးရပ်ကွက်(လက

၆။ သရက် ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။လ

င်ေးမ ြို့)၊

င်ေးမ ြို့)၊၅။ကရ ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
င်ဝန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။နန္ွင်ေး

လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ကက အင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လရကန်သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ က န်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ ယ ေးလတ င်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။လင်္ွေးလတ က်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ရှ ေး် က

ေးို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ဥကက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။ လရွှေတွင်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ဆင်လင်္ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။ အိုင်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၉။

က လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ ိုေးန္ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ တလင်္ င်ေး

အင
ို လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ သရက် ျဉ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။ ကက ြို့ပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ယင်ေးတိုက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ပန်ေး ရဲလကျေးရ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ လတ င်ကက ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၁၇ ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ လရဝန်ေးသတ ရပ်ကွက်(ဝန်ေးသိုမ ြို့)၊

၂။လစ္ ်ဘွ ေးကကေးရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (ဝန်ေးသိုမ ြို့)၊ ၃။ကျ ိုင်ေးရပ်ကွက(် ဝန်ေးသိုမ ြို့)၊ ၄။စ္စ္်ကဲကကေး ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(ဝန်ေးသိုမ ြို့)၊ ၅။ ကက
အိုပ်စ္ို၊ ၇။နလ

က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ ပန်ေးတ ်ကန
ို ်ေးလကျေးရ

်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လ

၉။ လရလဝ င်သ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁ဝ။ကက င်ေး ွင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ဝင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ န်ကျ
၁၃။အ

က်
်ေးကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လကျ က်လပ က် ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
က်ပကကေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။

ွင်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။လအ င်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ယ်ေ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။အင်ေးပိုတ်လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။တင်ေးဝ ေးလ ျ င်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ လ

င်ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၂။ လအ င်ေးပင်

လကျေးရ

အိုပ်စ္ို။
၁၈ ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ကင်ေး င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။ ကက ်ဘေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ွှတ်လတ ် ၃။ ကက ်လ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ လတ င်ဘို

၅။လဆေး င်ေး ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လ

ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

်န္ိုင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။န ်ေး

်ေး

င်လ ျလထ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။တပ်

င
ွ ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။လတ င်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ န်ကျ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ဖလ

်ေးပင်

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ င
ို ေး် သိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။ ကျင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။သကကယ်ကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၆။ လ

် ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ င်္ျ ေးလတ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ လ ျ င်ေးဖျ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ တပ်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၀။လကျ က် ဆင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၁၉ ပင်

်ဘေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ပင်

်ဘေးမ ြို့)၊ ၂။ပင်ေးကက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွှတ်လတ ် ၃။လ က်စ္င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။လ သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၅။ န္တလကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လတ င်ေွန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။အိုေးလ ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၈။ဝ ေးရိုကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လ

င်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ ပစ္်ဆိုင်
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။ကကက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။တလ

သ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။လနောင်ကင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။လနောင်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၅။ က န်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ပင်ေးလ
၁၇။ ယင်ေးသ
၁၉။ က

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။သေွတ်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။ ဝ ေးယ ေးသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၁။လနောင်ေး ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။နန်ေးတပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။လနောင်
ပအင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၀ ပင်

်ဘေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ိုေးလက င်ေးရပ်ကွက် (ပင်

ွှတ်လတ ် ၃။စ္င်လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်ဘေးမ ြို့)၊ ၂။ကလသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ကကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ကပပန္တော

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၆။လပတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ စ္လ

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ပင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လတ င်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ေေးလေ က်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။

ိုငေး် တိုေးတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။လ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ကဘ
၁၇။လ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ လကျေးသေး

် ွင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ကျေးပင်လကျေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။လ

် ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။က

်

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။နောေး

ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။တိုက် ွန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ဟဲသတ်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၂။လတ င်တ

ေးို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ကကြူလတ ကိုင်ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ တတ ေးကိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ န မ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၆။

ကက ြို့ပင်ဆပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ ရ သ ယ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၈။

ပပ တ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ကင်ေးပန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ ကန

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ဘန်လဘွေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၁ ကန်ဘ

မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ကန်ဘ

ွှတ်လတ ် (ကန်ဘ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်

မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ကန်ဘ

မ ြို့)၊ ၄။နတ်လပေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ င်္ ေးတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လ

ွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၇။ ဘေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ လရရှင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လသ ကကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။လကျ က်ဆ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ င ေးလ

ရသ ေး
်ကန်

င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ငှက်လပျ တိုင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ စ္ပ ယ်နသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ဟင်လသ ်
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လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။လ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

က်လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။ ေင်ေးလကျေးရ

အိုေးတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။

အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ ပေ ကက ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၂။လ ျ င်ေးရှ
၂၄။ တင်လ
(လ

၂၁။

ယ်ေလတ

လကျေးရ

ယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။ ထန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၅။

ပင်ရှို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ေေးကိုန်ေး

က်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ ပငြံ့်သ ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။နင်္ ေး

လပေါ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ သရက်ကကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ေ ေး ဖြူ
ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။

ဲသ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ သလ ပသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ က န်ေးပင်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄ ။ လ
ေင်လ

င်

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။ ဆေးပိုတ်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။ ထန်

လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ ကိုင်ေးရိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ အင်ေး

ယ်

ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။ ပိုပ်ပ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ လ ျ င်ေးကန်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၁။ ထန်ေးတပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၂။ထလနောင်ေးကိုငေး်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၃။ သ
အိုပ်စ္ို၊ ၄၅။

ဲဦေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၄။ဖိုတ်ကိုန်ေး လကျေးရ

ဆ
ွှဲ ပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၆။အင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၄၇။ဆ ေး

ကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၂

ကန်ဘ

မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ကန်ဘ

ွှတ်လတ ် (ကန် ဘ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

မ ြို့ )၊ ၃။

မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

ျ ်ေးလအေးသ ယ ရပ်ကွက်

(ေ ေးကိုန်ေးမ ြို့ )၊

၄။ ရန်ကကေးလအ င်ရပ်ကွက် (ေေးကိုန်ေးမ ြို့)၊ ၅။ ရန်န္ိုင်လအေးရပ်ကွက်
(ေေးကိုန်ေးမ ြို့)၊ ၆။လအ င်သေဓရပ်ကွက်(ေေးကိုန်ေးမ ြို့)၊ ၇။

က်ဆ

်

ရပ်ကွက(် ေေးကိုန်ေးမ ြို့)၊ ၈။နင်္ ေးလပေါ်ရပ်ကွက်(ေေးကိုန်ေးမ ြို့)၊ ၉။သင်ပန်ေးလတ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ စ္န္ဒယ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ လတ ကကရှပ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ င ေးရ နဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ဝက်တိုေး (လတ င်)
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ဘေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅ ။ ဖ

ို ျ င်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ဆဆိုကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။ က ဘိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။လအ င် ျ ်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ ကျကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၀။ ကျစ္ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၁။

လ

င်ပင်ဆပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၂။ ျင် စ္်ကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ လ ေေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ က ်ေး ဖြူ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ဘိုတ်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ဝက်တိုေး(လ

က်)
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လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ လတ က်ရင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ လ

င်ပင်ကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၉။ကိုေးလတ င်ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ တ်သ

င်ကိုေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၁။ ေေးကနောေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ သင်လတ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ ကကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ ကျ ပ်အိုက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၅။ လ ေါ်သန္တလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၆။ အိုပ်ဖိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ သဘွတ်
ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ေန်ေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။ ရက်ကက ်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။တင်ငတ
ို ်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၁။ ကက ေးကက

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၂။လ

င်ကန်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၃။

ျပ်ကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၄။ လ

င်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၅။တ ်ပင်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၄၆။ လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၇။ ျပ်သင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊
၄၈။

ထန်ေးကိုနေး်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၉။

တတြူလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅၀။ လအ က်တဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၃ က န်ေး

ှမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ပလတ က်မ င်ရပ်ကွက်(က န်ေး
ွှတ်လတ ် (က န်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ှမ ြို့)၊ ၂။ ပျဉ်ေး မ င်ရပ်ကွက်

ှမ ြို့)၊၃။သစ္်ရ မ င်ရပ်ကွက်(က န်ေး

ရပ်ကွက်(က န်ေး

ှမ ြို့)၊၄။အင်ကကင်ေးမ င်

ှမ ြို့)၊ ၅။ ကိုကက ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ ကက

ြံ့်

ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လကျ က်အိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။တင်ေးတန်ရ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ထန်ေးပင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ န်ကျ

်ေးအင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ရ သလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ရှ ်ေးစ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၃။

ယ်

ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။

ွှတ်တိုက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။လတ င်ယ ဆပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။အင်ေးလင်္ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၄ က န်ေး

ှမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ထန်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၂။လရယ ်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄။လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅။ကိုန်ေးစ္ေး

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လ ျ င်ေးလေ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လ

၃။အင်

ှ

လကျေးရ

င်ပင်ရိုေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၈။လနောင်လက က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လနောင်ဦေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၀။ န္ွောေး
၁၂။လ

်ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။

ယ ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

်ကယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။လရရှင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၄။ရှ ေး် ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။

ပ်စ္င်ေးလတ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။သရက်ပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၇။သကကယ်ကျင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၈။သစ္် ျ လကျေးရ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။အ ်လ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀ ။
၂၁။ အင်ေိုင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ လ
၂၅ လ

ရှေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။မ ြို့ ရပ်ကွက် (လ

ရှေးမ ြို့)၊

င်သ ဦေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ကိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၂။အ ှိုထ ်ေးရပ်ကွက် (လ

ရှေးမ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။ လသ ရ
် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။လရ ပ
် ေး ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ဝ ်ေးဘဲ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ထင
ို ဖ
် ိုငရ
် န်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။
အိုပ်စ္ို၊ ၈။ေန်ေးက

န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။

ှန်

ျယ်ရ

ှိုင်

ှလကျေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁ဝ။ ရန်လန္ွေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။န ယပ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၆ လ

ရှေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်

(ဆွ မရ မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (ဆွ မရ မ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ဆွ မရ မ ြို့)၊၄။လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

တ ်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ပန်ဆက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ဖွန်သရက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။ကိုကိုင်

လ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ဟန်ကွက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ဘိုဘ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လ
အိုပ်စ္ို၊၁၂။ လဖွ

်န္ွ ်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ေန်ေးစ္ကေး လကျေးရ

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ဖိုင်

င်ကွပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။ ဆရ လဖ လ
ြံ့ ကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၇

ဟယ်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

ဟယ်ရ

ရပ်ကွက် (

ဟယ်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)တိုေး ျဲြို့

ွှတ်လတ ် ရပ်ကွက(် ဟယ်မ ြို့)၊ ၃။က လ ွလ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။လနောက်

ရလကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊၄။ယ ်ေးကက န်ေး

ြူ ဆန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။က ေးလရ ်

လနောက်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ထန်လ ေါ်လနောက်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။

ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လ

်ေး

်ဖွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။အန်လပေါ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။ယ ်ေးကျန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။လ
ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၃။
၂၈

ဟယ်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

ကျန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။ အ ှိုထ ေး် ျ ေးရပ်ကွက် (
ွှတ်လတ ် ရပ်ကွက်(

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။လ

ဟယ်မ ြို့)၊

င်ကျန်ေးလနောက်

ဟယ်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၁)တိုေး ျဲြို့

၃။ ထန်ပ လ ွရပ်ကွက် (ထန်ပ လ ွမ ြို့)၊

လနောက်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ လတွေးလထွလနောက်ကိုန်ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၆။လဆ ်လ

် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၇။လဟွထက
ို ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၈။ ကျန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ွန်ေးလထ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ ို င်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ကိုန်ေး ေး ယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။င်္ဟိုန်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ကိုန်ေး
၁၅။ပို

န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ထိုစ္ လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။လ

င်လင က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။လဆ ်လ

လနောက်အင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

န် င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။

်
ွ

ယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။ န်ေးလနောက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၁။ လကျ က်ကယ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၂။

တ လ

င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။က န်ေးလ င်

၂၄။ င်လရှ င်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၅။ကပပ

လေလဝ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ဟန်ဆင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ကကေးလနောက်ကိုန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ ထန်လ ေါ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂၉ နန်ေးယွန်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ရှရရပ်ကွက် (နန်ေးယွန်ေးမ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (နန်ေးယွန်ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။လရ လက ရပ်ကွက်(နန်ေးယွန်ေးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။

တဲရပ်ကွက် (ေိုဟေးမ ြို့)၊

၇။နန်

၄။ မ ြို့ ရပ်ကွက(် ေိုဟေးမ ြို့)၊

၆။ ထ ယ
် ိုန်ေးရပ်ကွက(် ေိုဟေးမ ြို့)၊

စ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ကက င်ရင
ို လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လယ င်လငွေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ဟ ဝ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ ဆန်တေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။

ပ်ကေး

ေး(၁)လကျေးရ
ိုရ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ရန်ေး ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ကေးလနောက်ကိုန်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ က

ွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။

အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ အထက်

န်ေးန္ှိုတ်(၁)လကျေးရ

ွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ သ

န်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ င်္လင်္ က ဘ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ကကကေး ျ ် ြူ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ျ မလက က်ဆန်ရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ရန်လနောဆန်ရ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ကဲဆန်ဆ
လ

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ကဲဆန်

င်ကျန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ျ ်ဗန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ ရှန်ဟဲ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ လတ က
် ျဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၉။ ရန်စ္လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၃၀။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွန်န္ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ကျ ေးဝ ်လနောက်လပ က်
၃၂။လရ က
် ွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၃။ရှတ် ြူလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ ပွန်ရှန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။ က ေးလရ က
် ိုန်လရွှေ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။ကကြူယန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
အိုပ်စ္ို။

၃၇။ လတ ်

ွန်ေးလကျေးရ
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၃၀ နန်ေးယွန်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။အထက်ရပ်ကွက်(ပန်လဆ င်မ ြို့)၊၂။ အ

ယ်ရပ်ကွက်(ပန်လဆ င်

ွှတ်လတ ် မ ြို့)၊၃။လအ က်ရပ်ကွက်(ပန်လဆ င်မ ြို့)၊ ၄။တကိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။လနောင်ယ ်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၆ ။ ထလဟ (၁) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၇။ကျဲသလရ က်(စ္ွန်ပ )လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ တကိုေး(၁)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၉။ဟလ

င်လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊၁၀။ဝပ်ထ ေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ိုလ

င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။သ န်ေးလ ျ င်ေးစ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ဟဆန်ေးကိုင်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။

ေးလဟ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ငိုင်လ

င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။န္ှိုတ်ပ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။
၂၀။ဗိုတဲ

၁၅။

ေး

ဖ ကျက်
ျန်လက က်

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

န္ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၁။ဟလဟ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။ဟ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။လက ်

န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ဟရှတ်လနောက်

ြူလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ဟ ွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ဟ န်ေးဆ ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ကဲဆန်လဘ က်

ွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၈။

ကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ လနောင်က

ပ်

င်ေး

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ ဝ ်က

ဆွန်လ ေါ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ ပလနောင်စ္ွပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၁

န္တေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။တိုက်တေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။လဖ င်ဆိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။ ပေေး ိုန်ေး
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ နန်ဖ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ကင်ေးလတ ် လကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ဆင်လသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၇။လ

င်လဆ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ဟတတလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ပ လဆ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ လကျ က်ရက်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ပ ရိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။လ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။
၁၅။

လ

င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လစ္ င်

ယ်ပိုတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။အလနောက်လက က်လတ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ဖိုင်
အိုပ်စ္ို ၊ ၂၁။ လရွှေ ပ
၃၂

န္တေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁၆။

ဆ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

်လ

လကျေးရ

င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၈။

က
ို ်လ ေါ်

င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ ရပ်နောေး လကျေးရ

်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။

၁။ လပ င
ို ေး် ရပ်ကွက် ( န္တေးမ ြို့)၊

၂။

န္တေးမ ြို့ ရပ်ကွက်( န္တေးမ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။ေေး ဖြူကိုန်ေးရပ်ကွက်( န္တေးမ ြို့)၊ ၄။ ှန်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။လအ င်လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ စ္န်နန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဟန်စ္ွန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၈။

င်ေးဖ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ အလရှြို့လက က်လတ င်ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ င်ေးဆင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လက င်ေးဟန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၃ ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ဟို မ
ွှတ်လတ ် (ဟို မ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

င်ေးရပ်ကွက်(ဟို မ

င်ေးမ ြို့)၊ ၃။

င်ေးမ ြို့)၊ ၂။ လနောင်ပကျစ္်ရပ်ကွက်

ိုပဝ
ဲ ရပ်ကွက် (ဟို မ

င်ေးမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက(် လရွှေ ပ ်လအေးမ ြို့)၊ ၅။အ ှတ်(၂) ရပ်ကက
ွ (် လရွှေ ပ ်လအေးမ ြို့)၊
၆။အ ှတ(် ၃)ရပ်ကွက် (လရွှေ ပ ်လအေးမ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်
(လရွှေ ပ

်လအေးမ ြို့)၊

၈။

အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

၉။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက် (လရွှေ ပ
(လရွှေ ပ

်လအေးမ ြို့) ၊

်လအေးမ ြို့)၊၁၃။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်

်လအေးမ ြို့)၊ ၁၄။ အ ှတ်(၁၁) ရပ်ကွက် (လရွှေ ပ

၁၅။ အ ှတ် (၁) ရပ်ကွက်( ိုဝိုငေး်
( ိုဝိုင်ေး

်လအေးမ ြို့)၊

်လအေးမ ြို့)၊ ၁၀။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်

်လအေးမ ြို့)၊၁၁။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက် (လရွှေ ပ

၁၂။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်(လရွှေ ပ
(လရွှေ ပ

(လရွှေ ပ

်လအေးမ ြို့)၊

ွတ်မ ြို့)၊ ၁၆။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ွတ်မ ြို့)၊ ၁၇။လ င် န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ကက်သ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ လ

င်ေး င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ နန်ေး

်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ လနောင်ဆန်ေးကျင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ိုလတ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ထ သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ထွက်ဝ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။လနောင်ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။

ှိုင်ေးဝယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၇။အိုန်ေးဘက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။လသ င်သွတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၉။ လနောင်ဆွတ် ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ က န်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၁။တိုဟဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ ဝဲဟက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၃။ လတ င်လပေါ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ လတ င်ဘို
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။ ထန်ကေး

၃၆။ ဟင်လနောင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ သဝန်-ဖ န္ိုငေး်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၈။လင်္ွေးလတ က်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၉။ လတ င်ေးပွင်ြံ့
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ထို

ဘဲ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၁။ လ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၂။ နန်ေးစ္ဖလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၃။
အိုပ်စ္ို၊ ၄၄။ ယက်ဖ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၅။ပငြံ့်
၄၆။ နန်ေးသ
အိုပ်စ္ို၊

င်ေး

်ေး

င်ေးလကျေးရ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

စ္် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၇။ အိုေးဘက
ို လတ က် လကျေးရ

၄၈။ လနောင်ကင်ေးနောေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၉။ထန်ကင်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅၀။လပပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၁။ လက ယ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၅၂။ဟင်လနောင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၃။ ပိုတ်သိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၄။ လနောင်
ရင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၅။ ိုင်ေး လတ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၄ ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ လ
ွှတ်လတ ် ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂။ လနောင်ပိုလအ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ွှစ္င်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ဆပ်ကယ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅။လအ ်လသ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။လနောင်ဖ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။

ဘိုကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၉။

င်ကိုန်ေး

လကျ င်ေးကိုန်ေး

န်ဟိုန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။

ိုန်တ ်ေးကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။လစ္တဆပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ င
ို ေး် ကိုငေး် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ နန်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ လရွှေတွင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၆။ တ

ယ်ပိုတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ လရလပေါ် ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ န်စ္ ်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။ဟဲဘက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ လနောင် ိုေး
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၁။ န်သက်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၂။ လ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။လနောင်

င်လဖ င် လကျေးရ

်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ပိုန္ွဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ထန်ကိုနေး်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။

ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ လနောင်လတ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ နန်လ ျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၉။

င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၀။ လအ က် ှန်ကင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ နတ်နန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၂။ လနောင်

ွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ ပရစ္် - ဖ န္ိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၄။ လတ င်ကင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။ ကွန်ေးလတ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၆။ လရလကျ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ ဟဲ
၃၅ စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။မ ြို့သစ္်ရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၂။တလက င်ေးရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။စ္န်ကိုန်ေးရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၄။ ထေးို ဘိုရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။လေယျကွက်သစ္်ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၆။ ေးရထ ေးရပ်ကွက်
(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊၇။လရွှေ င်ေးဝရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၈။ န

ရပ်ကွက်

(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၉။ ပ ရ ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊ ၁၀။ ပတတ

ေး

ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊ ၁၁။ တင်ေးတပ်ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊
၁၂။စ္တေးရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊၁၃။လသ တ ပန်ရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေး
မ ြို့)၊ ၁၄။လရကက
(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊

်ရပ်ကွက်(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊ ၁၅။ ရ စ္ိုက်ရပ်ကွက်
၁၆။

သင်ေးတွဲရပ်ကွက်

(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁၇။ ပင်ေးသင်ေးရပ်ကွက် (ဆ ေးလတ င်မ ြို့) ၊

၁၈။ လကျ င်ေးလနောက်

ရပ်ကွက် (ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊ ၁၉။ ရ လဝေးရပ်ကွက် (ဆ ေးလတ င်
မ ြို့)၊ ၂၀။သလ ေးရပ်ကွက်(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊ ၂၁။ လတ င်ပရ
ို ပ်ကွက်
(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊၂၂။ င်ေး ကွရပ်ကွက်(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊၂၃။ လ
ငိုတတ

ရပ်ကွက်

(ဆ ေးလတ င်မ ြို့)၊

၂၄။

င်

ရှ ေးပင်ကန်ရပ်ကွက်

(ဆ ေးလတ င်မ ြို့) ၂၅။ဝ ေး ျက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။လကျ က်တ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ အ လ

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ လ တိုင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ထန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။လ ျ င်ေးလပ က်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၁။လရ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၂။လရ ျက်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ တအ ်တ ေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ စ္ကျင် လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို
၃၅။ စ္ လရေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။လဘ က်လသ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၇။ ကျ ေး င်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။

ဲလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၉။ပေလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၀။ ကန်ကကေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၁။လတ င်
ရင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၂။လကျ က်ပန

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၃။ က်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၄။ စ္ ွန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၅။ ကက တ် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၄၆။ လရတွင်ေးလင်္ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၇။ ရိုန်ေးပင်ကန်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၈။အိုန်ေးလတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၉။လကျ က်ဆ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၀။ ပန်ေး ျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၁။
အိုပ်စ္ို၊ ၅၂။ကင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၃။

က်ပ

်

င်ေးကွန်ေးလကျေးရ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅၄။ စ္ဉ်ြံ့ကင
ို ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅၅။ လကျ င်ေး ဖြူ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅၆။ တ

၅၇။

င
ို ေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲေ

လ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁။ ထ ေး၀ယ်လ ေးရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊

၂။ ဧ ၀တရပ်ကွက်

၅၈။ထေးို ဘို လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၆ စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

ွှတ်လတ ် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊၃။နန္ဒ၀န်ကက
ွ ်သစ္်ရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊၄။ ပန်ေးဘဲတန်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊

၅။ ရ လထ င်ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊

၆။ ပိုေးတန်ေးရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၇။ ိုေးေ ရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုငေး် မ ြို့)၊
၈။ င်ေး

်ေးရပ်ကွက်(စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၉။ ပဲကတိုေးရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊

၁၀။ ပြူကရပ်ကွက် (စ္စ္်ကိုင်ေးမ ြို့)၊ ၁၁။ လ

င်ပင်ေင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊

၁၂။ဆင်တပ်လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၁၃။မဗဲတလရ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၄။ ကွယ် ေး
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ လနောက်ကက

်ြံ့က န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။တဲကကေး

အလရှြို့တ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ေေးလ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။လေ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။ဆင်လ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။ အပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊
၂၁။လတ င်ကက ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။အင်ေးစ္လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၃ ။လတ င်မ ြို့
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။လပ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၆။သ ေးလပျ က်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၈။

င်ေးတ

ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၀။ ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၇။သ ေင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၉။ရင်ေး ကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၁။ ထန်ေးလတ ဆပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၂။တ

ိုငေး် က န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ လ

င်ပင်ရှ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၄။လ

င်ပင်ဝန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။လ

င်ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၆။ ယ်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။လရွှေလ ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ကိုင်ေး ပင်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။

င်ေးဆ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၁။တဲကကေး

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ လ

င်ေးလထ င်

က်ပသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၂။ သဖန်ေးသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၃။ န္ိုေးတွငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၄။ တပိုရင်ေးကွဲလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၄၅။ ကွယပ
် ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၆။ ရ သစ္်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၄၇။ရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၈။ငတလရ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၉။ ရှ ်ေးတပ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၀။ ပ

်လတ ်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၁။ နတ် ရိုင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅၂။ လအ င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၇

င်ေး မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လ

က်ပိုင်ေးရပ်ကွက်( င်ေး မ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။ထေးလဆ င်ေးလကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၄။လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂။အလရှြို့ပိုင်ေးရပ်ကွက်( င်ေး မ ြို့)၊
င်ရင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ပို

ဲတန်

၆။ ေးဝရ လထ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ပဲကလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၈။ ဲလနောလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။င်္ရိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ပဉ္စ ကိုေး
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၁။ရေးို က ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။လ
အိုပ်စ္ို၊

၁၃။င်္ို

င်ေးဆပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ပင်ကန်လကျေးရ

၁၄။အင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။င ေးကင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။ ွက် ွင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။ထန်ကန်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။နဘဲကကြူေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ကန်လတ ် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ကန် ပ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။လ

င် စ္် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၂။ ေး န္တလ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၃။လပျ ြံ့လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၄။ဆပ် ပ ကျင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၅။လရွှေလကျ င်ေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၆။ပို

လကျေးရ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊၂၇။သလ ပသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၈။ ကျေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၃၈

င်ေး မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အလနောက်ပိုင်ေးရပ်ကွက်( င်ေး မ ြို့)၊ ၂။လတ င်ပိုင်ေးရပ်ကွက် ( င်ေး မ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။၀ ်ေး ပ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်ြံ့လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ဆပ်ပန်ေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။က ဲ

ရက
ို ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ အ

ကပပ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ က်ထိုလတတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။စ္တင်ကင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လကျ ြံ့ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လ ရ လတ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လတ လ ျ င်ေးဦေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ပေတတ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။

က်ပကျင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။သ လန္တောလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၅။ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။လရွှေယင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။ပဲလတ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ လင်္ွေးပင်လတ

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို

၁၉။ဘိုေး င်ေးကကေးကင်ေးလကျေးရ အိုပစ္
် ို၊

၂၀။တွင်ေးကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ စ္ ်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ကျေးစ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၃။ကို
၃၉ လ

င်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

ေးပျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။

၁။ မ ြို့သစ္်ရပ်ကွက်(လ

င်မ ြို့)၊

က်ပန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၂။ လ

က်ရပ်ကွက် (လ

င်မ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။လကျ င်ေး ဖြူလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ လကျ က်ဖေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ကင်ေးရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ကိုေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လ င်ေးကွဲ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။လ ျ င်ေးေင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၉။င ေးပယ်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ င ေးရန်အိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ေေးက န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၂။လ

င်က ေးယ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။နင်္ ေးလပ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။လနပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ပန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။လပ က်

လ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။လပ က်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။ဘေးကိုင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ဘိုန်ေးလ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။
၂၅။ လရွှေလပ က်ပင်

၂၀။

င်ေးတန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။
စ္်ဆိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ရ ပို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။လရွှေဘိုသ

ရေးို ကိုန်ေး
ယ် လသ ်

ဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၇။သရက်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ သ ေွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။အိုင်သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၄၀ လ

င်မ ြို့နယ်

၁။လတ င်ရပ်ကွက် (လ

တိုင်ေးလေသကကေး

င်မ ြို့)၊ ၂။ အ

ယ်ရပ်ကွက် (လ

င်မ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။ကေးတကို
ို နေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ကျ ေးအိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။လကျ က်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။လကျ က်ရစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဆေးလ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ေရပ်ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ကိုန်ေး

၉။တ လဆေးကန်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။တွင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။နဘက် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။လသ င်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၄။ သရလေယျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၃။ ပရ မ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။ဖွ ေးလစ္ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။ ကျေးဘိုတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ စ္်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။လရွှေ
တလ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။လရွှေပန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၀။လရွှေပန်ေး

က န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၁။

က်ယက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။သနပ်ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၃။အိုတ်န္ှဲဘိုတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၄၁ တ ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။တ ေးမ ြို့ ရပ်ကွက်(တ ေးမ ြို့)၊ ၂။ လစ္ျေးတန်ေးရပ်ကွက် (တ ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။စ္န္ဒကေးရပ်ကွက်(တ ေးမ ြို့)၊၄။ လစ္ ဘ
် ွ ေးအင်ေးရပ်ကွက် (တ ေးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(မ ြို့သစ္်မ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (မ ြို့သစ္်မ ြို့)၊
၇။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်( မ ြို့သစ္်မ ြို့) ၊ ၈။ ကွနေး် လတ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို ၊ ၉။ ဖိုင်

င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၀။ သနန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ င်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ဗန္ဓ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။

ှ

်ေးဆပ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၄။ထိုကတင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။
၄၂ တ ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(

်ေးပ တ်မ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(

ွှတ်လတ ် ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(

်ေးပ တ်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်

်ေးပ တ်မ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် (

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။

်ေးပ တ်မ ြို့)၊

်ေးပ တ်မ ြို့)၊ ၆။ ရ သ

င်ေးသ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ စ္ွန်

်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ထင်ေးေင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ လအ က်လတ င်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ကနန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။က န်ေး

လတ လရရှင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။

တ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ဝတိုတ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။အင်ေိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။ ပွတ်သ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ အလ

လကျေးရ

ှ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ဟဲေင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊

၂၀။ တန်ေးကယ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
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၄၃ လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။မ ြို့သစ္်ရပ်ကွက်(လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊ ၂။မ ြို့ ရပ်ကွက် (လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။ လ ျ င်ေးဦေးလ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က်ရပ်ကွက်

(လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊ ၄။ လအ င် ျ ်ေးသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ င် ွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ ကျေး ွလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။င ေး

ိုေးတင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ ှန် ျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ထေးန

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ဘတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။သန်ေးပင်ကန်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။န္ွယ်လ ွလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။င ေးယှန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။နတ်
လရကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ဘလ

ွ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။လကျ က်

စ္စ္်ကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၄၄ လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ရန်လအ င်လ ရပ်ကွက် (လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊ ၂။တ

မ င်ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊ ၃။လ ျ င်ေးဦေးလတ င်ရပ်ကွက်(လ ျ င်ေးဦေးမ ြို့)၊ ၄။ကျကိုန်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၅။လ

င်ပင်သ (ကိုင်ေးဆယ်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။လ ျ င်ေး

နောေး(ကိုငေး် ဆယ်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဆေးလ

ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။အ င်ြံ့လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လရွှေကလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ဝယ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လရွှေလ

ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ သိုေးပန်

ှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၃။လတ လကျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ကင် ွန်ေးလတ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၅။ကို
၄၅ ဘိုတ

င်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၆။လတ လကျ င်ေးလ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။ ို င်ေးကကေးရပ်ကွက်(ဘိုတ
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

င်မ ြို့)၊ ၂။

ွှဲတဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။စ္ပ

င်ေးလထ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ရ သစ္်လရွှေ

၅။ ဝက်

ေးအိုင်

က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။လတ င်ကိုန်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ဆယ်ဝလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လင်္ွေးပင်ကျင်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။သ ွတတနယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ကလတ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၂။လကျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ငလရဝင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ကတိုေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။လ

က်တက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။

ျင်ေးတွင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ဝက်ပိုတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ဆင်ရန် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ငပိုရင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ရဲထွက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။ဆယ်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ အိုပ်ဖို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ကင်ေး
စ္ ်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ေန်ေးတိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ရ သစ္်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။လန္ှောပင်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
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၄၆ ဘိုတ

င်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။

ဝတရပ်ကွက် (ဘိုတ

ွှတ်လတ ် (ဘိုတ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်မ ြို့)၊

၂။

ဟ ဗန္ဓ

ရပ်ကွက်

င်မ ြို့)၊၃။ကျေးပင်လ ျ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ဆိုကိုန်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ကသစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။လအ င် ျ ်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။ထလနောင်ေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။မ ြို့လပေါ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လတ လဝေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁ဝ။

ကျေးအိုပ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ လင်္ွေး ပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ကိုန်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။လနပကိုန်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။မ ြို့သစ္်လ ျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။သ ေးဖန်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။သလ ပပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။လ

င်ကန်

လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ိုေးလ ျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ကက ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂ဝ။ကဆွယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ကွ ်ေးခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။ေေးလတ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ထန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ယိုန်လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၅။လရဘိုတ

င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။လ

ှေးကိုန်ေး
ေးလ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ ဝန်ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။သေးပင်အိုင် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၉။ တွငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃ဝ။ လ

က်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၁။ကွ ေး် အို လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၄၇

ိုရ မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။မ ြို့သစ္်ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊

၂။လကွြို့ကကေးရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။လအ င် ျ ်ေးသ ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊ ၄။လေ နခ ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ဆေးလ

ကိုန်ေးရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊

၆။ စ္စ္်ပင်ရပ်ကွက(် ိုရ မ ြို့)၊

၇။ ဖိုန်ေးစ္ိုေး ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊ ၈။ ရတနောပို ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊
၉။
၁၁။

ယ်တရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊ ၁၀။
ျ ်ေး ဝတရပ်ကွက်

( ိုရ မ ြို့)၊၁၃။အ

( ိုရ မ ြို့)၊

သ

လ ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊

၁၂။အိုေးဘိုလတ င်ရပ်ကွက်

ရ
ို ပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊၁၄။ ျ ်ေး သ စ္

( ိုရ မ ြို့)၊ ၁၅။ကန်သ ဦေးရပ်ကွက(် ိုရ မ ြို့)၊ ၁၆။လရွှေေ
( ိုရ မ ြို့)၊

၁၇။ ပ ်လတ ်သ ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊

ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊၁၉။ လရွှေ ပ
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၁။ လက ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ပ

်ရပ်ကွက်
ိုပ်ရပ်ကွက်

၁၈။

ဗန္ဓ

်လအေးရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့) ၂၀။ က ရ
ဲ ဲ

ပ လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၂၂။ ဖန်ေး ေးကျင်ေး

လငက
် ိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ကက ေးကက ကန်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ရိုေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ိုေးသန်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၇။လကျ က် စ္စ္်ပ(ို လတ င်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ တဲကကေးကိုန်ေး
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၉။က ပ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။သ စ္

အိုပ်စ္ို၊၃၁။အင်တိုင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ င်ေး ေးလ

်လကျေးရ

င် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။လကျ င်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။လကျ ကက (လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်)

၃၅။လရ င်လတ တ
် ိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။လရကန်စ္ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ထလနောင်ေးဝင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ရ တိုလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။ေ န်ေးပင်တဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ဘေးလတ င်ေးကန်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၄၁။ေေးက န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၃။ လကျ က်စ္စ္်ပို(လ
၄၈

ိုရ မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၄၂။လ

င်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။ဘိုရ ေးကကေးရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊ ၂။ လအ င် င်္ဂ
ွှတ်လတ ် ၃။အ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊

ယ်ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊ ၄။ ိုရ လတ င်ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊

၅။လအေးသ ယ ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊ ၆။သန်ေးလတ ရပ်ကွက် ( ိုရ မ ြို့)၊
၇။ရန်ကင်ေးရပ်ကွက်

( ိုရ မ ြို့)၊

၈။ ဝတရပ်ကွက်

၉။နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊ ၁ဝ။နတ်

( ိုရ မ ြို့)၊

ထပ်ပန်ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊

၁၁။ စ္က် ှိုေိုန်ရပ်ကွက်( ိုရ မ ြို့)၊ ၁၂။ ရေးို ကကေးရပ်ကွက(် ိုရ မ ြို့) ၊
၁၃။လကျ ကက (လတ င်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လတ င်

လတ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ယ်ေင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၆။လတ င်ကက ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၇။ သကကယ်ကျင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။
အိုပ်စ္ို၊၁၉။

တကကန်(လ

က်)လကျေးရ

တကကန်(လတ င်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ကျေးအိုပ်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊၂၁။ ိုလရေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။လကကေး ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ပိုရစ္်
ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ဆ ်ကကေးလတ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။လအ င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ အလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၈။လ နဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ဘိုဘလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ ထလနောင်ေး
လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ကိုေးရှင်ေးက န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ဆေးလ
ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၃။က န်ေးရ သစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။လပ က်ပင်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။ လ

င် ဖြူပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၆။က န်ေးကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။သစ္်ဆ ်ြံ့လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၃၈။ဘို မန္ိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို
၃၉။ပိုဏ္ ေးလ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၀။လတ ပိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄၁။ ကျပိုင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၂။နတ်ကကေးက န်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
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၄၉ အရ လတ မ် ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (အရ လတ မ် ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (အရ လတ ်မ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(အရ လတ မ် ြို့)၊၄။ ကန်သ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၅။က ေး် ဖြူလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၆။လကျ က်လပျ က်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၇။ လငွတွင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို
၉။ ေရစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၀။လ
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၂။

၈။ဆင်တ

် လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို

င်လ လထ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။ေိုေစ္်

ဲသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ကျေးလစ္ က်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ လ နက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ဝ ေး
တန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ဝ ေးလရ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၈။ဝက် ဲလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ သ ဲဘ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ သ ွပ်ပင်

ယ် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ လပျ ပ
် ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၀ အရ လတ မ် ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ က န်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂။ ကိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၃။

ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်သ

င်ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၅။ ငှက်လပျ ခ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လနောင်ကကေးအိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၇။ လနရ

င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လဘ င်ေးကျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ကျေးကန်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို ၊ ၁၀။ လ ှ ်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၁။ ရသစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊
၁၂။လရယိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ ရဲ ျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၄။ ရှ ေးကိုန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၅။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

န်

ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၆။ ဝ ေးလတ

၁၇။အိုပ်ရှင်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။အိုပ်ရှစ္်ကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၉။ သစ္်ကျင်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၀။ လအ င်သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၁။ လတ င် ွှ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၁ လဖ င်ေး ပင်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။က န်ေးလရွှေဝ ရပ်ကွက် (လဖ င်ေး ပင်မ ြို့)၊ ၂။ပင်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွှတ်လတ ် ၃။လက က်စ္ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။လရွှေထေးကိုနေး်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။သလရ င်ေးအိုန်ေးေိုတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လက က်လကွြို့လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ လထ
အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။
တန်ေးရှ

ိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။

စ္်

လကျေးရ

ယ်ဦေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ရ

် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ဝက်လ င်(

ွငက် ကေး) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။လနောင် နောေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၅။အင်ေးသ နတ်စ္က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၆။စ္န္ဒောေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။သလရ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ င်ေးယ ေး
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ န်လ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂ဝ။ ပိုေးစ္ ေးကိုန်ေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၁။ဆ

်လ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။နန်ေးလ

်

ိုက် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ိုင်ေးန္ွဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၂ လဖ င်ေး ပင်မ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အင်ကကင်ေးမ င်ရပ်ကွက်(လဖ င်ေး ပင်မ ြို့)၊ ၂။လရလ

င်ပင်လကျေးရ

ွှတ်လတ ် အိုပ်စ္ို၊၃။နန်ေးပန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။အိုန်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။အိုန်ေးေိုတ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။လကျ ်ရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ ှန်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၈။နန်ေးဘိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၉။ပ ဟဲလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁ဝ။ န်သဲလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ိုငေး် လ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ဟဲလ
၁၃။လ

ှ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်စ္ဖ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ေးသေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ကရ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၆။စ္စ္်လသ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။လရလအ က်လတ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။လ က်ပ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။သင လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၃ လ

်

ိုက်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။မ ြို့ ရပ်ကွက်အ ှတ်(၁)(လ
ွှတ်လတ ် (၂)(လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်

ိုက်မ ြို့)၊ ၃။လ

်

က
ို ်မ ြို့)၊၂။ မ ြို့ ရပ်ကွက် အ ှတ်

င်ေးလက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ကက အင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ေေး ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။နန်ေးလစ္ က်လစ္ က်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၇။ ထန်ေးပင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ အိုပ်ဖိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၉။ ဖ တင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။လတ င်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ှန်
ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။လထ ်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။နန်ေးသလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။လက င်ေးလကွလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ကက တ်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၆။လတ င်ေးအင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၅၄ လ

်

ိုက်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ဝဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂။ တွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃။ယေးဝလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ွှတ်လတ ် ၄။ဝ ေးရိုသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ပန်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။တပ်ကိုန်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ဖဲကေက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။တန်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၉။ကင်ေးတပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။နောေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လ ှ ်ကေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။လအ ်ေေး ိုန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။တွန်ေးပင်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၁၄။လ

သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

26
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၅၅ ကနမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ကနမ ြို့)၊ ၂။ကနဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃။လကျ ရ
်
ွှတ်လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။ကဲလတ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၅။က န်ေးပင်အိုင် လကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ်စ္ို၊ ၆။ စ္က

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ ဆေးလ

ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၈။ ဆင်အို လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊၉။တလပ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။တပိုန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ထလနောင်ေးပက ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၂။ထေးလပ က်
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၃။နတ်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၄။နတ်ရဲလတ င် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ဘိုတ်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ဘို မေင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၇။ ေ
ဲ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

ိုေးလက င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ယင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ ယင်ေးယ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ဝယ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ အို မ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ ဝင် နောေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၆ ကနမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (ကနမ ြို့)၊

၂။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ကနမ ြို့)၊

ွှတ်လတ ် ၃။ကေးဆပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ကင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ကင်ေးလတ င်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။ ိုကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လ ျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၈။ ျ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ေေးပင်တွင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။တေယ်လ ျ င်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လတ င်လပ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။တွင်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ေိုငက် ကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ နတ်
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။နတ်

ပလ
ို

ပလတ
ို
င် လကျေးရ

က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။

ိုလ

လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊၁၇။ယ ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။ ယကကန်ေးတိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၉။ ယင်ေးသွင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။

င်ပိုန်ေးရ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။

၂၀။

ပို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ယ်ရှ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၃။သ င်

ခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၄ ။ အိုငလ
် တ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ျှ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို။
၅၇ ဆ ေး

င်ေးကကေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ဆ ေး

င်ေးကကေးမ ြို့)၊ ၂။ ေေးလထ က် လကျေးရ

ွှတ်လတ ် အိုပ်စ္ို၊ ၃။ဆ ေးထေးို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ထန်ေးေင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။တို

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။
အိုပ်စ္ို၊ ၈။လ

က်ပလတ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ရ ရှ

်လကျေးရ

င်ပင်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လကျ က် ျက်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ေိုေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။လတ င်ပ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၂။ ိုေးကက ေး ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။လဖ င်ေးကတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁၄။လ
၅၈ ဆ ေး

င်ေးကကေးမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ဆ ေး

ွှတ်လတ ် (ဆ ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်ပင်တိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ လရွှေသ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
င်ေးကကေးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်

င်ေးကကေးမ ြို့)၊၃။လပ င်ေးဝလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။က ဲ ိုလတ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ဘိုက်သရက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ လတ င်ြံ့တလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။သ မလတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ပန်ေးထေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လရ န်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ရိုေးပင်ရေးို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ကျ ေးတက် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ေေး ျ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ေေးပန (လတ င်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၄။ ေေးပန(လ

က်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ရ သ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။လ စ္ွန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ဆိုတ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ကျ င်ေး
လ

က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၉။လ ျ င်ေးရိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ဖ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ဆ ေး ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ွန်သ

န်ကန်
လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ လန္ှောကေးတို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ င ေး ိုန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၅။ ဘိုတ်စ္ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။

င်ေးစ္ကျက် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၇။ တရ ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၅၉ ပို

ဲမ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လ
ွှတ်လတ ် ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က်ပိုင်ေးရပ်ကွက် (ပို

ဲမ ြို့)၊ ၂။ အ

က်လတ င်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ယ်ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄။လစ္တယို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅။ ကို က င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ကိုကက စ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။လကက င်သန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ဆင်ရှငလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၉။ ျင် ပစ္်ကျင်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။လ ျ င်ေးဦေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ေေး ဖြူကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၂။ ျင် ပစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ကကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ပိုထေးို သ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ပလတ က်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။က ဘ ေးရပ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။လကျေးသ ျှ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ င်ေး (အလရှြို့)
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ပဲ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ပိုပပ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။ ရိုေးတိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ရ လနောင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။

ိုသွင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။လ ေါ်သန္တလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ လကျေးနင်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။
၂၈။

င်ေးတိုင်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ တိုေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်ပိုကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၀။ဦေးလန္ှောက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။

၂၉။ ကန်လေ ငြံ့် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၆၀ ပို

ဲမ ြို့နယ်

၁။လတ င်ပိုင်ေးရပ်ကွက် (ပို

တိုင်ေးလေသကကေး

ဲမ ြို့) ၂။ န်ကျ

်ေး ွ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွှတ်လတ ် ၃။ကက ေးကက ဥလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။လ ွြို့ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၅။လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ကလပ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။
၈။ က န်ေးဘိုကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ကိုန်ေး

ြို့တိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၉။ န္ွယ်လရှ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၀။အင်ကကင်ေးစ္ိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။အင်ေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။အင် ထေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ လတ င်ရ သစ္် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။လ

ှ က
်
ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။တနယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ပန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၇။ဝ ်ေးဘဲ ျ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ က်ပန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ကကက်ရင်ေး
လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၂၀။ င်လအေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။

ယ်ဓ မ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ဲကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။င်္ျပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၄။သစ္်ကကေးတိုင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ဝက်ကျလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ဘန်လဘွေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။

ယင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၉။ လအေး ျ ်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊

၂၈။ အိုငေး်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၀။ စ္စ္်ရင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၁။ ိုေးလက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၆၁ ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ (က)ရပ်ကွက်(ယင်ေး

ွှတ်လတ ် ၃။(ဃ)ရပ်ကွက်(ယင်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ပင်မ ြို့)၊၂။ (င်္)ရပ်ကွက် (ယင်ေး

ပင်မ ြို့)၊

ပင်မ ြို့)၊ ၄။ ကလ ျ င်(လအ င် ိုေး) လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ လကျ က်လ ှ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။စ္

်လ

င် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၇။ စ္ိုန်ေးကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။စ္ိုန်ေးလ ျ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၉။ဆ

်ကကေး(ထန်ေးလတ ကကေး)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ ေေး ဖြူပင်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ လတ င်ပို(လကျ က် ပ တ်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ ပန်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ ပန်

ှ

ှ

ြံ့် - သေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ဗဟမ

ေ တ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ဘန်လဘွေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။

င်ေးေေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။ င်ေးကကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ မ ြို့သစ္်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ မ ြို့ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။

ရပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၁။ လ

က်သရက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ရ လထ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃ ။ ရ သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ လရွှေပန်ေး ိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။

်ြံ့
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၆၂ ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။( )ရပ်ကွက်

(ယင်ေး

ပင်မ ြို့)၊ ၂။ ကိုန်ေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွှတ်လတ ် ၃။ကကပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ကပိုင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ကပင
ို -် သေးကိုန်ေး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ စ္ိုင်

ျှ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ ဆင်စ္ွယ် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၈။ဆင်တဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ေေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။လ
ပင်ကကေးစ္ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ လ

င်ကိုင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ တ ဝ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ နလတတ ငြံ့် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။ လ

က်

ိုပ်

၁၆။

က်

ှိုပ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ရင်လပ င်တိုငလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။

င်

ဘလကျေးရ
ို
အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

ကက ဗ ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ဝ ေးရို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။သ င်သတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၁။အင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၂။
၆၃

င်ဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

်လင က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

၁။လအ င်သရရပ်ကွက် ( င်ဦေးမ ြို့)၊ ၂။ နန္ဒောရပ်ကွက် ( င်ဦေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။ ကျေးတိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၆။

င်ေးရှ

်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။

က်ပကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်ပ ှ

၇။ရသန်ေးလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၈။ကျေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။သဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ ဥစ္စ တွင်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။မ ြို့သစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။တပင်လက င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ လပ င်ေး
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ က န်ေး

ှဲကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ တယ်ဘိုပင် လကျေးရ
် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ရေးို စ္ို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။သက်လပေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ လ
ို တ
(လ

က်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂ဝ။ဆ

်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ကန်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။အင်ေးပ တ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ကက ြို့ကန်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၄။ရ သစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၅။ကိုန်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၆။ဆေး
ထပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ရ သ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၂၈။ ကဘွက်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ကန်သစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ က န်ေးပင်ကန်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၆၄

င်ဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လအ င် ျ ်ေးသ ရပ်ကွက်( င်ဦေးမ ြို့)၊ ၂။ လအ င် င်္ဂ
ွှတ်လတ ် ( င်ဦေးမ ြို့)၊ ၃။ ကန်သ ရပ်ကွက်( င်ဦေးမ ြို့)၊ ၄။ ို

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက်
ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၅။င ေးရိုကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ရှင် င်ေးလေွလကျေးရ အိုပ်စ္ို ၇။ သရက်ကိုန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။သ ၀တထလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ ကင်ေး ပစ္်လကျေးရ
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ အင်ေိုင်ေးကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ပင်လထ င် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၁၂။ ကကေးအိုပ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။အင်ေိုင်ေးလ

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။လင်္ွေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ဘအိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ကသ ယ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ စ္ ပ
် ိုတတရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ င်္ျပိုလကျေးရ

လေ င်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။

လေ င်ေး

ှလကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ပလတ က်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ လစ္ ကကေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ အိုင်လပ က်ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ပင်ေင်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊

၂၅။ ကွန်ေးတိုင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ လ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။အ

င်ကန်လကျေးရ

ယ်ရလ
ှို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။လယ က်သွ ေးအိုင်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။င ေးတင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ရှ ေး ွင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို
၃၁။ ရ ေင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ ထလနောင်ေးကိုင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၃။သင်လပ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၄။ကိုတတက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၆၅ ေပဲယင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လတ င် ပင်ရပ်ကွက်(ေပဲယင်ေးမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။လ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

င်

၂။ ဆေးတပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ှလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။တနယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၅။တက်လ င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ တိုက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ ထန်ေးတပင် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၈။ တယ်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ေိုင်နတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၀။န ျ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ကကေးအိုပလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။

ရကန်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ လ ျ င်ေးအိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ေးက ်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ဲအိုေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။

အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ ရ ရှ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။

က်ယက်ကိုန်ေး လကျေးရ
က်

၁၉။သရက်ကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ သရက်လတ
၂၁။ လပ က်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။
၂၃။ ပိုင်္ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။

ှိုပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွန်လတ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်တေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ အိုေးတပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၆၆ ေပဲယင်ေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ေပဲယင်ေးရပ်ကွက်(ေပဲယင်ေးမ ြို့) ၊၂။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (စ္ိုင် ပင်မ ြို့) ၊
ွှတ်လတ ် ၃။ အ ှတ်(၂) ရပ်ကွက် (စ္ိုင် ပင်မ ြို့) ၄။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(စ္ိုင် ပင်မ ြို့) ၅။ အ ှတ်(၄) ရပ်ကွက် (စ္ိုင် ပင်မ ြို့) ၊ ၆။ အ ှတ်(၅)
ရပ်ကွက် (စ္ိုင် ပင်မ ြို့) ၇။ကက

် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ကျ တ် လကျေးရ
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊ ၉။ခ ရ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၀။ လကျ က်ဖျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ ဆပ်ပျ ကျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ ဆပ်
၁၃။ဆယ်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။လတ လကျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၅။လတ ကကရှပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၆။နင်္ ေးတွငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၇။ လအေးသ ယ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ကကေးလေ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၉။ လပ င်ေးလတ က
်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။

င်ေးလဆွန္ှစ္် လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ င်ေးတဲကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ ယင်ေးလေွလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၃။ဝဘ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။သပတ်

ဲလကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၂၅။သရက်ကျင်ေး

လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၂၆။သစ္်ရအိုက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။သ ်ဘ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။အင်ကကင်ေးပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။အင်ကကင်ေးသပိုေး လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။အင်တိုငေး် ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၁။အင်တိုင်ေးလ

ေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ အင်ဘိုတ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ အ ်ယ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၄။ ကိုင်ေးက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၅။ လတ တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၆။ အင်ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။ နင်္ ေးဘို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ ထေးို
ဘိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၆၇ လရွှေဘိုမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်( လရွှေဘိုမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်

(လကျ က်လ

(လရွှေဘိုမ ြို့)၊

င်ေးမ ြို့)၊ ၅။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(လကျ က်လ

၆။အ တ
ှ ်(၃)ရပ်ကွက် (လကျ က်လ
(လကျ က်လ

၄။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်
င်ေးမ ြို့)၊

င်ေးမ ြို့)၊ ၇။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်

င်ေးမ ြို့)၊ ၈။ တ ွန်တိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉ ။ သစ္် ျ ပင်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၀။လ ျ င်ေးဆိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။ လပ က်တို လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ က ဖြူ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။

င်ေး ျင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။ ရ လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ွန်လတ င်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၆။ လ

င်ကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ အိုတ်ရှစ္်ကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။ပန်ေးရလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ပ် ျင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ကျ ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၂၁။ တအို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။အိုန်ေးလပ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၃။လရွှေင်္ွန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။

ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ လ က်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ဆယ်ပင်က န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ကို
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၈။

အလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၉။

ေး

ဘိုေးလတ လ
် တ
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ ဆင်ေးကွတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၂။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

သလ ပသစ္် ျ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၄။ကက ေးကက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ေးလကျ င်ေး

၃၃။တကန်သ
၃၅။ ကကကေးလတ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။ လင်္ွေးပင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။နလ
အိုပ်စ္ို၊

၃၈။လက ြံ့

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၉။စ္သ

လကျေးရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၀။ဖိုတ်ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၁။ ပလတ က်လ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၄၂။

ွန်လတ င်ေးငယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၃။ စ္ဉြံ့်တိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၄၄။ ထလနောင်ေးဝန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၅။ ကကက်တက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊
၄၆။ တ
၆၈ လရွှေဘိုမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

်ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။

၁။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် (လရွှေဘိုမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။အ ှတ(် ၆)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက(် လရွှေဘိုမ ြို့)၊
၇။

အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(လရွှေဘိုမ ြို့)၊

၈။တင်္ဏန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၉။ ေေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ လအ င် ျ ်ေးသ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၁။ဘိုနေး် ဘွက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ရင်ေးဘ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ပလေ င်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၄။လတ င်တင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၅။ရှ ေးလတ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ င်ေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ ျပ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။
လတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ပ

ေးို

ိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ကွန်ဆပ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။၀န်ေးစ္လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။တက်တလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၃။ထန်ေးစ္င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၄။ဆင်အင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၅။သဘွတ်
လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ကေးတဆ
ို ပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ သရက်ပင်၀န်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၇။

၂၉။ လ

င်ေးစ္ေး
င်ကိုင်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ရေးို လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။တယ်ပင် လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ ရ ဆိုေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ ဝ ေးရိုကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၄။ လစ္ င်တန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၅။

ဆပ် ွန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၆။တင်ြံ့တယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။သ ိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ေေး ဖြူကိုနေး်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၉။န္ှ စ္ ေးရစ္်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄၀။ လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

င်ပင်သ
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၆၉ ဝက်

က်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

၁။

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(၀က်

ွှတ်လတ ် (၀က်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က်မ ြို့)၊၃။

က်မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

င်လတ လ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ သ ွလတတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။ ရင်ေး
၇။

ရေးို သ လကျေးရ

ကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ိုဆိုေးခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။လ လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၉။ ဟ

င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ င်ေးသ ေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ ရှန်ေး က ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ဖွတ်

င
ှို ေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၃။ င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၄။သရိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၁၅။ကျေးပင်ကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၁၆။ စ္င်ေးတဝဲ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။ရင်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။ အင်လေ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊၁၉။

ဘေးဘကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊၂ဝ။ လ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၁။ သ

င်ပင်ကကေးလတ

င
ို ေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။ က ်ေး ဖြူ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊၂၃။ တပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ လပ က်ကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၅။အင်ေးဘဲလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ရိုေးပင်ကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ ထန်ေးကကေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ဆင်ေးကွတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။တ ျ ်ေးသ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၃ဝ။ကလက င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ င်ေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၂။ရ နန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၃။ ကကေး ဖြူလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၃၄။ ကန်လပ က်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၅။သစ္်ဆ ်ြံ့ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၆။ အင်ကကင်ေးပင်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၇။တနင်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၈။ ရှ ေးကွဲ လကျေးရ
အိုပ်စ္ို ။
၇၀ ဝက်

က်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ဝက်

က်မ ြို့)၊ ၂။

ကကေးတိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ွှတ်လတ ် ၃။ပင်ေးေင်ေးလကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၄။တလက င်ေး င်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ စ္ငြံ့ဘ
်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။

လကျေးသေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၇။

ရ သ ကကေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၈။ အိုန်ေးန္ှဲဘိုတ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၉။ က ေ
ဲ င်ေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ င်ေး ျလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၁။အိုပ်ပိုလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၂။ လရွှေပန်ေးကိုန်ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။သရက်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လပ က်လတ
လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊၁၅။ တလက င်ေးလထ ငြံ့်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။သ ရေးို
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၇။လကျ က်တိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၈။
အိုပ်စ္ို၊၁၉။ သ န်သ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂ဝ။

ှလထွလကျေးရ

ဲကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၁။ စ္ွယလ
် ကွြို့လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။ ကိုင်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ကျေးကန်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။

င်ေးသ

ှလတ
်လကျေးရ
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ လရထွကလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၈။လ

၂၇။ လရွှေကျင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

က်ကက ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။သနလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃ဝ။စ္ိုင်န္ိုင်လ ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၃၁။စ္ိုင်န္ိုင်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၃၂။

်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို

၃၃။ ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၃၄။ ဘိုရ ေး ပန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၇၁ တန်ဆ

်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။

လ တတ မ င်ရပ်ကွက်(တန်ဆ

ွှတ်လတ ် (တန်ဆ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်မ ြို့)၊

၂။

လပေါ်ဦေးရပ်ကွက်

်မ ြို့)၊ ၃။ ငတန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ က

ေင်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၅။ လရွှေတလကျေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ ေယ်လရ က်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လ ျ င်ေးရိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ လပ င်ေးကက င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၉။ ရ သ ယ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ ကကကေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၁။ ကိုန်ေးရေးို လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ လရွှေကလတ ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၃။ အင်တိုငေး် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ ဝ ေးရငယ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊
၁၅။ငန္ိုလ ျ င်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ရ ရှ
၁၇။ လ

်(လတ င်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ေေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။ ရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။ လရွှေက လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၂၀။ ကိုနစ္
် ွ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ဆန်ဆွဲ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၂။

ရ ်ေးခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။

ယ်တေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။ ကထေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ လကက င်ဆင်ေးအင
ို လ
် ကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ ေေးလပ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၈။ လ

က်တက်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ရ

၂၇။ ပက လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ိုလတ င် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၃၀။စ္န်ေးနန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။ လတ င်္ျင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။က န်ေး
လတ ကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို။
၇၂ တန်ဆ

်မ ြို့နယ်

တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ဟ မ င်ရပ်ကွက်(တန်ဆ ်မ ြို့) ၊၂ ။ဗို ် ရပ်ကွက်(တန်ဆ ်မ ြို့)၊
ွှတ်လတ ် ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၄။ တိုတတ

ိုပ် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၅။ ဆင်ငယ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ အင်ကိုကက ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၇။ လ ျ င်ေးဆို
(လတ င်) လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ လ ျ င်ေးဆို (လ
၉။ဖ

က်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ျ င်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။နဘက်ကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။နဘက်

ငယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ လရဦေးကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ လေ င်ကကေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လပကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၁၅။ လ ျ င်ေးဦေးလကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ အိုတ်ဖိုအိုငလ
် ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။သလစ္စေးကိုန်ေးလကျေးရ

35
စဉ်
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

အိုပ်စ္ို၊

၁၈။သဲစ္ ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။သစ္်လတ လ
် ပ က်လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။ တပိုေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ က လပ င်ေးကျလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၂၂။ နန္ွင်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။ပိုတေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၄။လအ င်
စ္ွ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ရ ရှ

် (လ

က်)လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ အက်

လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၇။ လဘရင်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ က န်ေး

ယ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ ေးင်္ွ လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။
၇၃ လရဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။ ဗို

်လအ င်လေယျရပ်ကွက်(လရဦေးမ ြို့) ၊ ၂။ လရွှေ ပ

်သ ရပ်ကွက်

ွှတ်လတ ် (လရဦေးမ ြို့)၊ ၃။ လရဦေးကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၄။ ကန်လပ က် လကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ်စ္ို၊၅။ ကက ပန်ေး
၇။

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၆။ ကွ ်ေးအလ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၈။ လ ျ င်ေးဆလ
ို ကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။လ ျ င်ေးရှ ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၀။ စ္

်သ လ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ လ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၂။ တ

လတ

င်

ယ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။ တလ

င်ေး

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။ လနပကိုန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ပ

ေဝ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ လပကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ ပိုန်ေးတက ေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၈။

ဖ

ို

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၁၉။

ဖန်ေး ေးစ္ဉ်

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၂၀။ ဖန်ေးက ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။ ဘိုတ်လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။

ိုန်တိုင်ပင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၃။လရ က်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၄။ ရ ပိုကကေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၅။ ရ ငယ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၆။ လ
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။

ေး

်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။ ဝက်သဲ လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ အင်လတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ အင်ပင် လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၃၁။လ င်န္ြို့ွဲ လကျေးရ အိုပ်စ္၊ို ၃၂။သသ ်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
ကဲြံ့ေင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၃၄။ လ
၇၄ လရဦေးမ ြို့နယ်
တိုင်ေးလေသကကေး

၁။လအ င် င်္ဂ

၃၃။ လအ င်

င်နကန် လကျေးရ အိုပ်စ္ို။

ရပ်ကွက် (လရဦေးမ ြို့)၊

၂။လအ င် ျ ်ေးသ ရပ်ကက
ွ ်

ွှတ်လတ ် (လရဦေးမ ြို့)၊ ၃။လအ င်ဆန်ေးရပ်ကွက်(လရဦေးမ ြို့)၊ ၄။ကိုကက စ္ို လကျေးရ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ်စ္ို၊၅။ကိုေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊၆။လကက င်ပန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၇။ခ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၈။ ျ ်ေးသ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၉။ င ပ်တို လကျေးရ
အိုပ်စ္ို၊ ၁ဝ။ လေယျဝတလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၁။ေန်ေွန်ေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊
၁၂။တင်ေးတ ်ရလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၃။တ တိုင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၄။လတ င်
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တင
ို ််းဒေသကက်းလွှတဒ
် တ မ
် ဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည်နယ်ဒ မမ ်းစ ရင််း

ကွင်လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၅။ ထန်ေးလတ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၆။ ထန်ေးကကေး
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၇။ လန္ှောကိုန်ေးလကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၈။
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၁၉။ ကကေးန လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၀။

ကကေးလတ

တထ

လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၂၁။

ိုတ်စ္ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၂။ မ ြို့ကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

၂၃။ရ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

ဿ

၂၅။ရ သစ္် လကျေးရ အိုပစ္
် ို၊ ၂၆။

၂၄။

လရှ ် ဖြူ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊

င်ေး ဖြူ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၇။ ဝင်ဝ

လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၈။လအ င်သ လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၂၉။ လတ င် ပင်ငယ်
လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၀။ အင်ေးကကေး လကျေးရ အိုပ်စ္ို၊ ၃၁။

ဲအိုေး လကျေးရ

အိုပ်စ္ို၊ ၃၂။ င်ေးလပ က် လကျေးရ အိုပ်စ္ို ၊ ၃၃။ အိုပ်ဖို လကျေးရ အိုပ်စ္ို ။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္က

စဉ

၁

က

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေင်္က

ောော့က

၁။ အဏ္ဏဝါရပ်

ောင််းမ ြို့နယ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က

ောော့က

ောင််းမ ြို့နယ်

်(က

်ကရွှေဝါရပ်

၁၂။ ဇောေ

ျွန််းက

်က

်း

၁။ကရွှေဟ သောရပ်

ွ

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊

ွ

၃။
ွ

် (က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ရပ်

်က

(မပည်က

်ဆိုင် က

(မပည်က

ွ

်(မပည်က

်း ဏ္ င်မ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၆။ကထောင်ရို

က

ော

က

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၀။ကရွှေဂည
ဲ က

က

်

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊

ွ

်က

်

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊
ွ

်

်းမ ြို့)၊ ၇။အ ှတ်
်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ောရ ််း
်းရောအိုပ်စ၊ို

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ပါစ

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၈။ ပရ

်ခွ က

်းရော

်းရောအိုပ်စို။

က

၁၂။စတန် က

်(က

်းရောအိုပ်စို၊၁၃။လို်းကဖောက

်း ဏ္ င်မ ြို့)၊ ၂။ကလညော(အကရှြို့)
၃။ကလညော(အကနော

်း ဏ္ င်မ ြို့)၊၄။ဘန်ဂလော်းက
်တန််းက

ွ

်(ခက ော

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ နောလခ ််း က

်း ဏ္ င်ရပ်
်

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ လ၀ ််းက

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၇။ ခ ဖွ င််း က

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ခ ််းဖန််းက

်းမ ြို့)၊ ၈။ခိုန္ှစ် ိုင်/ကရွှေမပည်စို်းက

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ကဖောော့ တ
ို ်က

၁။မပည်က

ွ

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၅။အ ှတ်(၁) ရပ်

်(ခက ော

အိုပ်စို၊ ၁၉။ ပရ

န် ောရပ်

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၇။ပိုလို

ကအ်းရပ်မင ်ရပ်

(၃)ရပ်

ချွန်က

်

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၂။ကရွှေဇင်ကယော်ရပ်

်းမ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၂)ရပ်

က

်(က

ွ

်းရောအိုပ်စို။

(ခက ော ်က
ွ

်(က

်းရောအိုပ်စို၊၁၁။စူငယ်ဘောလိုင််းက

် (က

၄။ကရွှေမပည် ောရပ်

ွ

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊၅။ကအ်းမ

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။ဆယ် ိုင်က

၁၄။ထိုပရက

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ွ

်းက

က

ဘိုတ်မပင််းမ ြို့နယ်

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၂။ ဘိုရင်ော့ကနောင်ရပ်

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၆။ ရမ င်ရပ်

၉။ဘန််း

၃

် (က

အိုပ်စို၊၁၀။ကအော်က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ွ

ောော့က ောင််းမ ြို့)၊ ၃။ ပကတော

တိုတို်း က

၂

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၄။ကအောင် ိုခရပ်
(က

ီ်း)

်က

)် ရပ်

်းရောအိုပ်စို၊၅။ကခ ောင််း

ွ
ဖ

်
်

်းရောအိုပ်စို၊၇။ ကထောင်ငါ်း ိုင််း(ကခေါ်)

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။က

ောော့ဘွတ်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ န္ို်းရို်း

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၁။ကရငက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကထောင်စို ဟ

်းရောအိုပ်စို၊၁၄။အလယ် န်က

်းက

်းရောအိုပ်စ၊ို

်(ကခေါ်)ကခ ောင််း

တို်း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။အတွင််းဘိုတ်မပင််း
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မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေင်္က

က
၄

ဘိုတ်မပင််းမ ြို့နယ်

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

်းရောအိုပ်စို၊၁၆။အိုန််းကတော

၁။ ကရွှေဘို

ောရပ်

ွ

််းက

်(ဘိုတ်မပင််းမ ြို့)၊ ၂။ကအောင် ဂသလောရပ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (ဘိုတ်မပင််းမ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၁)ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်

ွ

၆။
က

်(

၅

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ်

၅။

မပ က

၁။ ကဗ ောကတောဝ ရပ်

ွ

ွ

ွ

၇။
ွ

ကမဗကခ ောင််း က

၁၄။

ဗ ော က

၁၆။ ဝ
၁။ က

(

ရ ူရမ ြို့)၊

်(ကခေါ်) ကထောင်ခ
ောော့ဗ ောက

်

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ က

ိုန််းက
ော

ွ

ွ

၁၅။

ဟောမ င််းက

်(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၅။ကေါင််းငူရပ်

ရပ်

ွ

်

၁၂။က

ော

်ရပ် က

န္ိုင််းေါက
်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊

၇။

်းရောအိုပ်စို၊

ွ

်

ကဘသောဆပ်

် (ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၆။ဇရစ်

ည ရပ်

်(က တတောမ ြို့)၊
ွ

ွ

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊

်စော်းမပင်ရပ်

် (ထော်း၀ယ် မ ြို့)၊ ၄။

ွ

(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊

်

်းရောအိုပ်စို။

်(ထော်းဝယ်မ ြို့)၊ ၂။ က
ွ

ွ

(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊

်းက

၁၇။ ကမ ်းခကဘော် က

ရပ်

၁၀။ အ ှတ် (၃) ရပ်

်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။တလိုင််းကတောင်က

်းရောအိုပ်စို၊

၈။အ ှတ်(၁)ရပ် ွ

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ က ောင် ယ်ကရှောင် က

်က ော်ရပ်

်

(် ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၆။တလိုင််းထန်

်(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၉။ ဇဟောက

်းရောအိုပ်စို၊

ွ

်(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၄။ဆန််းခ ရပ်
ပန္နဲကတောရပ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၃။ ဘိုက ္ောရ
် ပ်

က

်

် (ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၂။ ဆင်ဆပ် ရပ်

်(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊

အိုပ်စို၊ ၁၂။ ဇလွန််း က

၁၄။

ွ

ရှ

်းရောအိုပ်စို ၊ ၉။က

(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊ ၅။ အို်းလိုပ်ရပ်

၁၀။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်

ရ ူရမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၂)

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဘိုန်ခွန််းက

၈။အကနော ်မ ြို့တွင််းရပ်

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ်

ွ

်းရောအိုပ်စို။

ရပ်

၆

်(

အ ှတ်(၃)ရပ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊၃။ထန် စ်ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။ ကခ ောင််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။န္င
ိုို့ ွါ်းက

၁၀။ဟန်
က

ရ ူရမ ြို့)၊

ောကခ ောင််းက

်းရောအိုပ်စို။

ွ

်

(ထော်း၀ယ်မ ြို့)၊

၉။အ ှတ်(၂)ရပ် ွ ်(က တတောမ ြို့)၊

်(က တတောမ ြို့)၊ ၁၁။အညောဖ ော်းက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ရှ ္တွင််း က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။

ူ်းတိုို့ က

၁၇။ကရောင််းက ော်က

အိုပ်စို၊ ၁၉။ကဖောင််းကတောက

်း က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ရှင် ိုတတ်း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ဟန္ဒော်းက

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဆင်မဖြူတိုင်က

်းရော
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မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေင်္က

အိုပ်စို၊ ၂၁။

လစ်က

အိုပ်စို ၂၃။ပ

ောရ က

၂၅။က
၇

ကရမဖြူမ ြို့နယ်

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ော

၁။မ ြို့ (

)ရပ်

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကတောင် ို်းလို်း က
်းရောအိုပ်စို၊ ၂၆။အမ ော်း က

ွ

်(

လန်ကအောင်မ ြို့)၊

၈။အ ှတ်(၄)ရပ်

ွ

်(

စ်တ ိုကထောင်ော့က

၁၂။က

ော

က

၈

ကရမဖြူမ ြို့နယ်

၉

ကလောင််းလ်းို မ ြို့နယ်

်ရှပ် က

၃၀။ က

ောင််းကလှောင််း က

၅။က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ဥဿရ

၂၂။လဲကရှောင်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၇။န္ှ ််းက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို။

ွင််းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၃။ ဲကခ ောင််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၅။

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။နတ်က

်းရောအိုပ်စို၊၁၁။ရောဖူ်းက

ကပါ

်က

၇။ကတောင် င််းကမပောင်က

ျွဲ ို်းည က
်းစင်က

်းရောအိုပ်စို၊၁၂။ကလောော့ ိုင််းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၄။ က ောင််း
်းရောအိုပ်စို၊
်းရောအိုပ်စို၊

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ဖော်းကခ ောင််း

် (ကလောင််းလို်းမ ြို့)၊ ၂။ (ခ)ရပ်

ော ်ဆင် က

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ဇင််းဘော က

်းရောအိုပ်စို၊၉။

်အင််းက

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ူ်းေူ်းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၂။ကဖောင််းကတောက

ွ

်းရ ောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၄။အိုန််းပင်

)ရပ်

က

်းရောအိုပ်စို၊

ဲက

အိုပ်စို ၊၆။အန္ဒရောဇောက

၁။(

ူက

်းရောအိုပ်စ၊ို ၂၀။၀န်ဖက
ိုို့

်းရောအိုပ်စို၊

ော

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။ ပန််းေ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ော ်ကထောင်ော့က

၂၈။ က

က

လန်ကအောင်မ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၂၄။ပရေတ်က

၈။ င််း ော်းက

်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ နတ်တွင််း က

ရင်ရှင်တဘက

၁။ဇောေက

(

ွ

်းရောအိုပ်စို၊

အိုပ်စို၊ ၂၆။

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

နက

် (ကရမဖြူမ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ပိုကဂါဇွန််း က

၂၁။နဘိုလယ်က

၂၃။ဧ

်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ပန််းကရှောင်က

်းရောအိုပ်စ၊ို ၁၉။က

အိုပ်စို၊

ွ

်းရ ောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ရလိုင်

ညော က

၁၆။ညင််းကထွ်းက

် (ကရမဖြူမ ြို့)၊
ွ

လန်ကအောင်မ ြို့)၊ ၉။ပိုလဲ

၁၄။ တလိုင််းယော က

်းရောအိုပ်စို၊

လန်ကအောင်မ ြို့)၊၆။ အ ှတ် (၂) ရပ်

၇။အ ှတ်(၃)ရပ်

၁၀။

်

ွ

် (ကရမဖြူမ ြို့)၊ ၄။မ ြို့ (ဃ)ရပ်
ွ

်းရော

်းရောအိုပ်စို။

် (ကရမဖြူမ ြို့)၊ ၂။မ ြို့ (ခ)ရပ်

၅။အ ှတ်(၁) ရပ်
(

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ပ ော်း ော်းကခ ောင််း က

် ဲကတောင်က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။မ ြို့ (ဂ)ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်းက

ွ

်းရောအိုပ်စို။

် (ကလောင််းလို်းမ ြို့)၊
န်က

်းရောအိုပ်စို၊

၆။ မ ြို့ကဟောင််း က

်းရောအိုပ်စ၊ို

၈။ခက ောင််းကတောင်

က

်းရော
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ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အိုပ်စို၊ ၉။နခကတော က
၁၁။

ကမ ော

၁၃။

ောယော

၁၅။

၁၀ ကလောင််းလ်းို မ ြို့နယ်

င််း က

်းရောအိုပ်စို၊

ရောကဟောင််း၀က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊

င််းရပ်က

်းရောအိုပ်စို၊

ပန််းေလဲက

်းရောအိုပ်စို၊

၁၄။
၁၆။

်(ကလောင််းလို်းမ ြို့)၊ ၂။ (ဃ)ရပ်

က

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။
်တွင််း

က

်းရောအိုပ်စို၊

်း

၁။က ော်ရှ ိုန််းရပ်

( ရ
က
၁၀။

ွ

ော

်( ရ

်န္ှစ်ခွက

်ကတော က

်းရောအိုပ်စို၊
်းရောအိုပ်စို၊
်းရော

်းရောအိုပ်စို။

်( ရ

ွ

်

်ကခ ောင််းမ ြို့)၊

၅။ဆင်မဖြူမပင်ရပ်

ွ

်

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။ပန််းကတော

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ဥတတြူက
၁၁။ င််း

်းရောအိုပ်စို၊၁၃။ကညောင်ဇင်က

၁၇။ ပေတ်ကခ ောင််းက

က

ော ်

ော ်ကမ ောင််းရပ်

ွ

်ကခ ောင််းမ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ င််းကရှြို့က

်

ော ် တ်တတ်က

်ကခ ောင််းရပ်

်းရောအိုပ်စို၊

်း

်းရောအိုပ်စို၊

်နက ော်

ဇတတော်းဦ်းက

်က

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ကဝေ က

်းရောအိုပ်စို၊၈။ပန််းခ ကရှောင်က

၁၉။အ ်ကရှြို့မပင်က

က

ေ

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ က

်းရောအိုပ်စ၊ို ၂၅။က

၃။ ရ

်ကခ ောင််းမ ြို့)၊ ၆။
ရ

ကမပကရှောင်

်( ရ ်ကခ ောင််းမ ြို့)၊ ၂။က

ွ

၁၂။ရန်ကတောင်က
က

၂၃။

ျွန််း က

်ကခ ောင််းမ ြို့)၊

၄။ပန််းကတောရပ်

၁၇။

်ကရမဖြူ

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။က

်းရောအိုပ်စို၊၂၁။ဇလွတ်က

ော ်၀ပ်က

အိုပ်စို၊ ၂၆။မပင်က

ောင််းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၉။

်းရောအိုပ်စို၊

ကထောင််းန

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ယ

၂၄။ကအော ်က

်းရောအိုပ်စို၊၁၀။

်းရောအိုပ်စို၊

်ငယ်ဆပ်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။မပင်က

က

၅။စ ််းလှ ််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကအော

န်)က

ော ်တွင််းက

်(ကလောင််းလို်းမ ြို့)၊

ျွန််းက

(၇-

ဲက

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။ညင််းက ော်က

ည
ေ

်းရောအိုပ်စို။

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၉။ကလ်း ွန််းခက

က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ( ရ

ဗ ော က

၄။ပညစ်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၆။တဇစ်က

၀ပ်မပင်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်း က

ကမ ောက

၁။ (ဂ)ရပ်

၂၀။က

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ်

်းရောအိုပ်စို၊

်က

၁၈။ ကတော

ရ

်း က

၁၇။အင််းကဇော

၈။စစ်မပဲက

၁၁

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၂။

ိုန််း က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။မပင််းထန်က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၀။စခန််းက

ျွန််းက

်းရောအိုပ်စို၊
်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၁၄။က ောအင််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကစော်ဖ ော်းက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ တတွတ်မပင်က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဆင်

ူ်းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၂၁။လဘ
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က
၁၂

ရ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်းရောအိုပ်စို၊၂၂။မပင််းမဖြူက

၁။စိုစင်က
က

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

်းရောအိုပ်စို၊၄။ကရခ ကခ ောင််းက
်းရောအိုပ်စို၊၉။

ျွဲ င််း

ရင်ကတောင်ကပ ော

၁၅။

တွဲ က
် ရ

၁၉။က

်ဆည်က

ော

၁။အ ှတ(် ၁)ရပ်

ွ

တတလူက

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။

၁၀။ င််းဂိုတ်
၁၂။ကဇ်း
က

ညင်ကခ ောင််း

က

်းရောအိုပ်စို၊

်က

်းရောအိုပ်စို၊

၂၀။မ န် ောပကအောော့က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၂၂။ပဲေ

်( ျွန််းစိုမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၄)ရပ်
််းက

က

က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၁၈။ပကေါ

၆။
်းက

်းရောအိုပ်စို၊

ပက

်းရောအိုပ်စို၊

န္တ တ် က

အိုပ်စို၊ ၁၇။ ေို်းပလဲကအော် က

်က

်းရောအိုပ်စို။
ွ

(် ျွန််းစိုမ ြို့)၊
ွ

(် ျွန််းစိုမ ြို့)၊
၇။ကရမ စ်က

်း

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ဝါရစ်က

်းရောအိုပ်စို၊

၁၁။က ောင််းကလှော်

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊၁၃။ကညောင်ဘ်းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကရပူ က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊

် ရက

်းရောအိုပ်စို၊

်( ျွန််းစိုမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်

ွ

၅။

န
်းက

၁၆။

ရင်ပကအောော့)က

်းရော

်းရ ောအိုပ်စို၊ ၈။ င််းေပ်

်းရောအိုပ်စို၊၁၀။

် က

်ကခ ောင််းက

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။အ ှတ(် ၃)ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ိုန််းက

်းရောအိုပ်စို၊

၁၇။ကအော

မ င်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဲကခ ောင််းက

၁၃။

၂၁။အစ်အစ်(
ျွန််းစိုမ ြို့နယ်

ဲက

်းရောအိုပ်စို၊ ၃။ ကခ ောင််းဝမပင်

်းရောအိုပ်စို၊၅။ဂိုညင််းဆပ် က

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။

အိုပ်စို၊ ၁၁။ ယ်

၁၃

်းရောအိုပ်စို။

်းရောအိုပ်စို၊ ၂။မပင််းမဖြူ ော်းက

အိုပ်စို၊ ၆။ရငဲက
က

်းက

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ျွဲခရ

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကတောမပော်းက

်းရော

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ တောလပိုင်း် က

်းရော

အိုပ်စို။

၁၄

ျွန််းစိုမ ြို့နယ်

၁။

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

က ော်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၄။

၆။ က
က

်းရောအိုပ်စို၊၂။စခန််း စ်က

ော်ဇယောက

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။

ဘင်က

်းရောအိုပ်စို၊၃။ကရ

်းရောအိုပ်စို၊ ၅။ ဲကတောက

်း ရောအိုပ်စို၊ ၇။ဘန္ဒနဲ က
ဲကခ ောင််းက

်းရောအိုပ်စို။

န်ကတောင်
်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။ အိုင်
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၁၅ တန

သောရမ ြို့နယ်

တင
ို ်းဒေင်္က

၁။ ကဘသောဦ်းက

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

သောရမ ြို့နယ်

်းရောအိုပ်စို၊၂။က

၆။

်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။ကညောင်ပင်

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ ဇဝဲက

၁။ ကခ ောင််းက

်းရပ်

ွ

ရပ်

ွ

စ်က

လ ွတ်က

်းရောအိုပ်စို၊၁၃။က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်

ွ

၅။အ ှတ်(၅)ရပ်

ွ

၁၄။က

ဲက

ကလောဖ ော်းက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ဘန််း
်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ောရဖို

်းရောအိုပ်စို၊၁၆။ ကခ ောင််းလ ို က

်းရော

်းရောအိုပ်စို။

်(ပိုကလောမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်

ွ

(် ပိုကလောမ ြို့)၊

်(ပိုကလောမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၄)ရပ်

ွ

(် ပိုကလောမ ြို့)၊

(် ပလမ ြို့)၊

ွ

၈။ အ ှတ်(၃)ရပ်

်(ပလမ ြို့)၊ ၁၀။ဇရပ်ဆပ်က

်းရောအိုပ်စို၊၁၅။တိုက

ပင်ကရှောင် က

် (ပလမ ြို့)၊
ွ

(် ပလမ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊၁၁။လ ္ြူ်း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။

ေဲက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ပလက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ က
်းရောအိုပ်စ၊ို ၂၀။

ော

္ောက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ေူ်းရင်

ည််း န
ို ််းက

်းရောအိုပ်စ၊ို ၂၁။ ပို

်းရောအိုပ်စို။

၁။အ ှတ်(၁)ရပ် ွ ်(ပကလော ်မ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ် ွ ်(ပကလော ်မ ြို့)၊

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ွ

်

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။အကရှြို့

က
် ော်တို်း က

်တလို်းက

်းရောအိုပ်စို၊၁၂။နန််းကတောင်က

၁၇။ င််းထန်က

၁၈ ပိုကလောမ ြို့နယ်

ွ

ွ

်(က ောကတောင်မ ြို့) ၊

်(ပိုကလောမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၁)ရပ်

၇။ အ ှတ်(၂)ရပ်
က

ော

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ န်ခွန််းက

၉။အ ှတ်(၄)ရပ်

ွ

်းရောအိုပ်စို၊၁၁။တ ိုတ်ခ ်းက

ွ

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။ဘန်

်(က ောကတောင်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၁)

၉။အကနော

၁၀။လယ်

အိုပ်စို၊ ၁၇။ အ ှတ်(၉) က

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ွ

်းရောအိုပ်စို၊၇။ပ၀က

်းရောအိုပ်စို၊

၁။အ ှတ(် ၁)ရပ်

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို။

်(က ောကတောင်မ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၂) ရပ်

က ော်တို်း က

၁၇ ပိုကလောမ ြို့နယ်

ွင််းက

ူက

်(တန သောရမ ြို့)၊ ၂။ ကခ ောင််းငယ်ရပ်

၆။တန သောရဆင်ကမခဖို်းက

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၃။ န််းကေါ

်းရောအိုပ်စို၊ ၅။တ

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် (တန သောရမ ြို့)၊ ၃။ မ ြို့ ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ောော့ မပင််းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၄။ ောရဘွင်က

ကလောက
၁၆ တန

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

(ပကလော
က

ွ

်မ ြို့)၊ ၅။

်(ပကလော
်းက

်မ ြို့)၊

ောင််း ို

်းရောအိုပ်စို၊ ၇။ကတောင်ယော

် က
််းက

၄။

အ ှတ်(၄)

ရပ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၆။ပိုကလော

ွ

်
ိုန််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။ ထ င််း စော်း
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တင
ို ်းဒေင်္က

က

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။ လက

၁၁။ရှပ်ပိုက
က

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငင်္ညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

်းရောအိုပ်စို၊၁၂။လပ်က ောင်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။မပည်မခော်း က

၁၆။ဆင်ထို်းက

်း က

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။

၇။ လွင်က
က

်(မ တ်မ ြို့)၊ ၂။
ွ

ွ

်(မ တ်မ ြို့)၊

်လို်းက

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို။

န်ကခါင််းရပ်

ွ

ွ

်(မ တ်မ ြို့)၊

်

ျွန််းရပ်

(မ တ်မ ြို့)၊

ွ

် (မ တ်မ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။အလယ်ကခ ောင််း

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဘွတ်က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ စ်ယော၀က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ပမပင် က

်း

်းရောအိုပ်စို၊

်းက

၄။ကရပိုန််းရပ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၈။စန္ဒ၀တ်က

ိုတ်က

ော

်(မ တ်မ ြို့)၊ ၆။ အလယ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ပင််းအိုက

၁၂။
က

ွ

မ စ်ငယ်ရပ်
န်ဖ ော်းရပ်

်းရောအိုပ်စို၊၁၃။မပင်ဘိုက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ မပင်ဘိုငယ် က

၁။ က ်းတန််းရပ်

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ခန္တ က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၇။က

၁၈။နန််း လော က
၁၉ မ တ်မ ြို့နယ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ရှ ််းေွတ်က

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ပဆွပ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။က

ော

ဖ
် ော က

်းရော

အိုပ်စို။
၂၀ မ တ်မ ြို့နယ်

၁။ကနော ်လယ်ရပ်

တိုင််းကေ က ်းလွှတ်ကတော် ၃။ဆပ်ငယ်ရပ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။

န်က

်းရပ်

ွ
ွ

က

်းရောအိုပ်စို၊၈။အဂသက ော်က
ဟန််းက

်းရောအိုပ်စို၊၁၅။တို်းကဗ ောက
်းရောအိုပ်စို။

်(

ွ
ွ

်(မ တ်မ ြို့)၊
် (မ တ်မ ြို့)၊

ွ

် (မ တ်မ ြို့)၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၉။မပင််းငယ်

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၁။စလွန််းက

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ပက ောင််းက

အိုပ်စို၊ ၁၇။တည
က

၂။တလိုင်း် စိုရပ်

် (မ တ်မ ြို့)၊ ၆။ မ တ်ကတောင်ရပ်

်းရောအိုပ်စို၊၁၀။

၁၂။ င််း န််းက

်(မ တ်မ ြို့)၊

်(မ တ်မ ြို့)၊ ၄။ ထော်း၀ယ်စိုရပ်

၇။မ တ်ကတောင်က
က

ွ

်းရောအိုပ်စို၊

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကဇော

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကတောင််းရှည်က

ိုလော်း) က

်းရောအိုပ်စို၊ ၁၈။တည

်(

်းရော
ရင်)

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်

ောွေးသည့်

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ပဲခူးတိုငူးဒေသက
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၁

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ်

တင
ို ူးဒေသက

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။ဝဲကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂။

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ူး)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။

င/က

ွေစိုတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃။

ကတျောပို

ျောင်ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ကသျောင်လယ်
ိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။

ြီးတိုင်ကတျောကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၈။ က ျောင်ြီးရိုြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၉။ က ွေတွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၁၀။ကနောင်ဘိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၁။တပ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၂။ကျွန်ြီးပင်ဆပ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ဇင်ကျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကက ြီးစြီး (ကတျောင်)
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၅။ကရပူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၆။ခူ ှိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၇။
ကဘျောတ

ြီးရိုြီး

ျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ဆပ်ကခ ျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ပေ ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ျော်သိုကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ရ ်ြီးက ျောင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို ၊ ၂၂။က င်ဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
၂

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ်

၁။ပဲခူြီးရပ်ကွေက(် ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့)၊၂။ဆျောြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်(ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ကပ်ကက ြီးရပ်ကွေက်(ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့)၊

(ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့)၊

၄။

သန်တန်ြီးရပ်ကွေက်

၅။ ကတျောင်ငူတန်ြီးရပ်ကွေက် (ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့ ) ၊

၆။ က တတ ျောရပ်ကွေ က ် ( ကက ျောက် ကက ြီးမ ြို့ ) ၊ ၇။ ကလျောင်ပ ိုပ ် ရပ်ကွေက်
(ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၈။တိုြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကက ျောက်ပလ
ို ယ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကပ်ပယ်လ ြီး် ခွေဲ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကက ျောက်ပို
(ကတျောင်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကခ ျောင်ြီးက င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။ အူပင်ဆပ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ရျောကကြီးအင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ အင်ြီးနက်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။

ိုန်ြီးအိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ပတတလျောြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ ဝက်လျောကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကျွဲတလင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၀။ ခဲေိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ နတ်သကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကေ င်ြီး ိုို့
ကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊

၂၃။

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။

ကက ျောက်စရစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။

ရ ်ြီး

ိုြီးဝ ြီးစိုက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ လယ်ဝိုင်ြီးကကြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကနောင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကရလဲကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၉။ ကကက်ကသျောင်ြီးကတျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ကွေြီးလျောကက ြီးရျော
အိုပ်စ၊ို ၃၁။ ဲပိုတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
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၃

မဲဆန္ဒနယအမှတ

ကတျောင်ငူမ ြို့နယ်

တင
ို ူးဒေသက

၁။

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ြီးလှိုငရ
် ပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၂။ ရခိုင်စို၊ ကနပူကိုန်ြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၃။ယိုြီးေယျောြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊၄။ ကကက်တ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၅။ ပန်ြီးဘဲတန်ြီး(ကတျောင်)ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊
၆။ပန်ြီးဘဲတန်ြီး(က ျောက်)ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငမူ ြို့)၊၇။ ရှ ်ြီးတန်ြီးကကွေြို့ကစ ြီး
ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၈။ကန်ကတျော်ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၉။ ကဇျောင်
ခ ်ြီးကတျောင်ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊၁၀။ န်ြီးရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၁၁။ကစ ြီး
တန်ြီးရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၁၂။ လ ြီး် က ယ်ရပ်ကွေက် (ကတျောင်ငမူ ြို့)၊
၁၃။ ကစ ြီးရပ်ကွေက် (ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၁၄။ ကတျောင်ကကွေြို့ကစ ြီးရပ်ကွေက်
(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၁၅။နတ်သျှင်ကနောင်ရပ်ကွေက်(ကကတို တမ ြို့)၊ ၁၆။ င်ြီးကကြီး
ကဆွေရပ်ကွေက် (ကကတို တမ ြို့)၊ ၁၇။တပင်ကရွှေ ြီးရပ်ကွေက်(ကကတို တမ ြို့)၊
၁၈။င ြီး ယ်အင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ဇြီးေိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကင်ြီးဆပ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။လဲဘူြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ဆင်ဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၃။

ဘိုရျောြီးန္ှစ်ဆူ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။

ဘိုကကတျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။

န်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဆူြီးတပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ကခ ျောင်ြီး

ြူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။ပဲခ က်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၉။က ျောက်ကရကက

်

ကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကနပူကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ကရြီးို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ဝက်ကခ က်စန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၄။

စပ ြီးကကွေယ်

၃၆။က
၄

ကတျောင်ငူမ ြို့နယ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၅။

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

င်က ျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ဟင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။

၁။ အိုတ်ကျွတ်တန်ြီး(ကတျောင်)ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၂။ အိုတ်ကျွတ်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် တန်ြီး(ကနောက်)ရပ်ကွေက် (ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ဇြီးကိုန်ြီး

အိုတ်ကျွတ်တန်ြီး(အကရှြို့)

ရပ်ကွေက် (ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၄။ ကငွေလှအိုြီးကိုန်ြီး ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငမူ ြို့)၊
၅။တပ်က ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၆။ မ ြို့ကကြီးရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငမူ ြို့)၊
၇။ ကဇယ ျောခင်ဦြီး ရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၈။

င်ြီးကကြီး

ရပ်ကွေက်

(ကတျောင်ငူမ ြို့)၊ ၉။ ခကသသဦြီးရပ်ကွေက်(ကတျောင်ငမူ ြို့)၊ ၁၀။ သဝန်ငယ်
ရပ်ကွေက်(ကကတို တမ ြို့)၊ ၁၁။ကိုရင်ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကွေ ်ြီးပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။က ်ြီးနကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကက ျောက်တိုငက
် က ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ ဆပ် ူြီး(ကတျောင်) ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ေိုြီးကသျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ ေိုြီးအင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။န ြီးက ျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။ ပေဲ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ိုြီးကကျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ရှ ်ြီးစိုကကြီး ကက ြီးရျော
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မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ူးဒေသက

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

အိုပ်စို၊ ၂၂။ကရှျောက်ပင်ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။ ကရွှေအင်ြီးကလြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ သ န်ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ အင်ေိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၆။ အကရှြို့ဆင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ အကနောက်ဆင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၅

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ်

၁။ ကအျောင်သိုခရပ်ကွေက်(

န်ြီးတပင်မ ြို့)၊ ၂။ သရကဟ ျောရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ( န်ြီးတပင်မ ြို့)၊ ၃။သရရတနောရပ်ကွေက်( န်ြီးတပင်မ ြို့)၊ ၄။ ကအျောင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

သလျော

ရပ်ကွေက(် န်ြီးတပင်မ ြို့)၊ ၅။ကအျောင်ခ ြီး် သျောရပ်ကွေက် ( န်ြီးတပင်မ ြို့)၊
၆။ ဆပ်ကကြီးရပ်ကွေက် ( န်ြီးတပင်မ ြို့)၊

၇။ ကရကက ျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၈။ တက ပြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ခခကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ပ ဉ် န်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ရှျောြီးကစြီးဘို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကခ ျောင်ြီးဝ ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ က ကတျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၄။ နတ်ရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၅။ကလြီးသစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။အိုန်ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၇။ အင်ြီးယျောြီးကကြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ပွေဲသျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဇြီး ြူကသျောင် ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၀။ စပ ြီးကကကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ မ ြို့ဆိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ အင်ြီး
ကက ျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ေ ြီးကေ က် ကက ြီးရျောအိုပ်စ။ို
၆

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ်

၁။ ိုြီးကကျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂။ ဇရပ်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃။ ကင် ွေန်ြီးခခ

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကက ြို့ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ဘို မတြီး ကက ြီးရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ်စို၊ ၆။သရက်တန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၇။လှ
၈။တလိုငြီး် အိုငက
် က ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။

်ြီးလ ်ြီးကူြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ဲဘလန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။င ြီးဆြီး

ကလျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဇလိုပက် ကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကက ်ကတျော
က ျှျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၇

ြူြီးမ ြို့နယ်

၁။ ကဆြီးရရ
ို ပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊ ၂။ရြီးို ရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊ ၃။မ ြို့ အကနောက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊ ၄။က ြီးရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊ ၅။ မ ြို့
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အကရှြို့ရပ်ကွေက်

( ြူြီးမ ြို့)၊ ၆။အိုတ် တ်ရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့) ၊၇။ဘူတျောက ျောက် ရပ်ကွေက်
( ြူြီးမ ြို့)၊ ၈။ ဘူတျောကတျောင်ရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊ ၉။သ ်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက်
( ြူြီးမ ြို့)၊၁၀။ န်ြီးကိုန်ြီးရပ်ကွေက်( ြူြီးမ ြို့)၊၁၁။ရပ်ကွေက်(၁) (ကဇယ ဝတမ ြို့)၊
၁၂။ ရပ်ကွေက်(၂) (ကဇယ ဝတမ ြို့)၊
၁၄။

၁၃။ရပ်ကက
ွေ ်(၃)(ကဇယ ဝတမ ြို့)၊

ရပ်ကွေက်(၄) (ကဇယ ဝတမ ြို့)၊ ၁၅။ ပတတ ျော ကက ြီးရ ျောအိုပ ်စို၊

၁၆။သျောဓိုကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ကကြူအင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။က ပျောင်ကသ
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ လယ် ပင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ပူ ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၁။အ ဲကခ င် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကကက်ကပ င်ကခ ျောင်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ သစ်ကခ ျောက်ခင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ သျောယျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၅။

င်ြီးကရိုြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကရသျှကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ရျောတန်ြီးရှ

် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ လပ်ကသ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၉။တခွေန်တိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ က ျောြီးကသျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ဇြီးခိုန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ဝဲကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ င ြီးကခ င်ြီးအင်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ြူြီးအကရှြို့ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၈

ြူြီးမ ြို့နယ်

၁။ ကညွေတ်ကွေင်ြီး အကရှြို့(၁)ရပ်ကွေက်(ကညွေတ်ကွေင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ကညွေတ်ကွေင်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် အကရှြို့(၂)ရပ်ကွေက်(ကညွေတ်ကွေင်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ကညွေတ်ကွေင်ြီးအကနောက်(၁)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွေက်(ကညွေတ်ကွေငြီး် မ ြို့)၊၄။
(ကညွေတ်ကွေငြီး် မ ြို့)၊

၅။

ကညွေတ်ကွေင်ြီးအကနောက်(၂)ရပ်ကွေက်

ကင် ွေန်ြီးခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၆။

ငတိုြီးခင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကလှေိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဇလိုပက
် က ြီးရျောအိုပ်စို၊
၉။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ လက်တက်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၁။ ပ ိုြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကခွေြီး ပျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ဆိုြီးပိုကွေင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ခင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။သရက်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ဘိုရျောြီးလဟျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။သက ပလဟျော ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၈။ သ င်ကွေငြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ စက
ို ်တန်ြီးခင် ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၀။

င်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ င ြီး စ်ခ င်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၂။ ဿလင်ကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။အင်ပင်သျောကကြီးရျောအိုပ်စို၊၂၄။ င်ြီးလ ်ြီးကူြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က ြီး န္ိုြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ သစ်ပ တ်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ က

င်ေိုင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၈။ က ြီးရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ကပ င်ဇလိုပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၀။ဇဟျောြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၁။လှသင်ြီးက ျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၂။လပ်ကပ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။က ျောင်ကျောြီးယျောြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ခ င်ြီးခင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ခင်တန်ြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၆။

ကက ျော်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၇။

က ျောင်ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၈။ ဘန်ြီးကလျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ အကကပ်အင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၀။ အိုတ် တ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ကခ ျောင်ြီးကကျောက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၂။ ကကျောအင်ြီးကက ြီးရျောအိုပစ
် ို။
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။ ရျော ရပ်ကက
ွေ ်(ကရတျောရှ

်မ ြို့)၊ ၂။က ြီးရပ်ကွေက်(ကရတျောရှ

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ ကပကိုန်ြီးရပ်ကွေက် (ကရတျောရှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

် မ ြို့)၊

်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွေက် (မ ြို့

လှမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွေက(် မ ြို့လှမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွေက်
(မ ြို့လှမ ြို့)၊

၇။ဘိုြီးကတျော်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ပတူြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၉။ဝ ြီးရိုကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကဲလင်ြီးဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကျွဲ
ရင
ို ြီး် ပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ဆင်က ွေကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။က

ျောင်ပင်သျော

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ အင်ေိုင်ြီးကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ေိုြီးတန်ြီး ကကြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၆။ ကခ ျောင်ြီးအိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ င ြီးကကြီးကကွေြို့ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကရွှေ
ကကဇျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကွေ ်ြီးအက
ို က ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။စပိုငြီး်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။က ပ်ပတြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၂။ဆွေျောရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၂၃။ပကတျောက်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၄။နက ပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ကကျော

အင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကကက ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဝဲကေ င်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကေ င်အင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ဆပ်ကသ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကဇယ သ ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ရဲကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ဘိုရျောြီးကိုန်ြီး (မ ြို့လှ)ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၁၀ ကရတျောရှ

်မ ြို့နယ်

၁။ ကရွှေကကက်ယက်ကတျောင်ရပ်ကွေက်(ကရတျောရှ ်မ ြို့)၊ ၂။ ကရွှေကကက်ယက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် က ျောက်ရပ်ကွေက်(ကရတျောရှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်မ ြို့)၊ ၃။ ဗိုလ်တဲရပ်ကွေက်(ကရတျောရှ ်မ ြို့)၊

၄။ ဆွေျောက ျောက်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(ဆွေျောမ ြို့)၊ ၅။ ဆွေျောကတျောင်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်
(ဆွေျောမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွေက် (ကရနမ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက်
(ကရနမ ြို့)၊၈။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွေက် (ကရနမ ြို့)၊ ၉။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွေက်
(ကရနမ ြို့)၊၁၀။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွေက်(မ ြို့လှမ ြို့)၊ ၁၁။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက်
(မ ြို့လှမ ြို့)၊၁၂။ခင်တန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကပ က်ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ပကတျောက်ခင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ သက ပတန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ ဇလိုပက် ကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကွေင်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။ ကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။သိုင်ြီးဝ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။
ကွေငြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ဆွေျော င်ြီးလ ်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ို င်ြီး

၂၂။စကကွေြီး

( ရိုြီးခ)ို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကရငန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၄။(စိုင်ြီး)ဘိုရျောြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၅။ သစ်ပိုတ်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ဆကတျော်ပက
ိုို့ က ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ လြီးို ရ ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ အိုတ ် ို

ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ကခ ျောင်ြီး ကက ြီး ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ နတ်ကတျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၃၁။ သျော ရကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကေ င်ြီးနန်ြီးက ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၃၃။က န်
သန္ွေယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၁၁ အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ ပဲခူြီးလ ြီး် ရပ်ကွေက်(အိုတ်တွေင်ြီးမ )၊ ၂။ သဘိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃။ကပ က်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကကခင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ တလိုတ်ကိုန်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကကွေယ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဥယ ျောဉ်ကတျော်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၈။ သရက်ပင်က ျောင်န္ှစ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ သျော ရ ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၀။ ကခ င်ရ ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဝ ြီးတြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ က

ျောင်ပင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကက ျောင်ြီးရှစ်ဆယ် ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၁၄။ဝဲကေ င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၅။ကတျောပိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကကက်
တက်က

ျောင်ပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကရွှေကလျောင်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ နတ်စင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ အိုန်ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
၁၂ အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

ဲကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ ကသစ်တန်ြီးရပ်ကွေက် (အိုတ်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် တွေင်ြီးမ ြို့)၊၃။က ြီးရပ်ကွေက်(အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ကကက်သွေန်ခင်ြီး(၁)ရပ်ကွေက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့) ၊ ၅။

ကကက်သန
ွေ ်ခင်ြီး(၂) ရပ်ကွေက် (အိုတ်တွေင်ြီးမ ြို့)၊

၆။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွေက်(ကျွပ
ဲ ွေဲမ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက်(ကျွပ
ဲ ွေဲမ ြို့)၊
၈။အ ှတ် (၃) ရပ်ကွေက(် ကျွဲပွေဲမ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၄) ရပ်ကွေက(် ကျွဲပွေဲမ ြို့)၊
၁၀။ အ ှတ်(၅) ရပ်ကက
ွေ (် ကျွဲပွေဲမ ြို့)၊ ၁၁။ လက်စွေပ်က ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ဆဆိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။တဲကကြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကတျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။ အင်ေိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၆။ဘိုရျောြီးကကလြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ ဇြီး ြူကသျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ငှက်ကပ ျောတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၉။ ဘနို့်ကဘွေြီးကိုနြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ွေြီးကတျောက်ခင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ ဆွေဲလက
ဲ ခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။အိုတ် ိုကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ က စြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ တင်ြီးကိုတတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ကရအိုြီးစဉ်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ ို င်ြီးတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဘိုရျောြီးန္ှစ်ဆူ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၈။ ကကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ က ျောင်က ခက ျောက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၀။ က ျောင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၁။က
နကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို။

ျောင်လွေင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ က်
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၁။

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ကဝရျောသစ်ရပ်ကွေက်

(ကဝမ ြို့)၊

၂။

တတျောြီးကကြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကဝမ ြို့)၊ ၃။ ကက ျောင်ြီးကကြီးရပ်ကွေက် (ကဝမ ြို့)၊ ၄။ က ျောြီးတက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။နဘဲပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။

ကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။ က ျောဘျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဇွေဲဘျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကစ ြီး လို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ လက်ပခ ြီးရှ

် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။

ျောဝ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ နဗဗျောန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ က ွေကဘွေြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၄။ ရစ်ကန်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။ သတခ ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။သင်ဘန်ြီးကန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။သေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။ ပိုငက
်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။အိုန်ြီးန္ှဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။အလယ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ အေူြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကကအျောင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ ကနောင်ဘို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကပ က်ကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ သရက်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။ ကအြီးရျောအသင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို ၂၇။ ကအျောင်က ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကန်ကတျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ကန်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။တတျောြီးဦြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။

တ

အသင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ပင်ကကလျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ဘန်ေ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၄။ဘကလျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၅။
အိုပ်စို၊ ၃၆။

ကလျောက် ကက ြီးရျော

က ျောက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ကရွှေတဆိုတ် ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၃၈။ကရွှေ န်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ဝဲပတန်ကက ြီးရျော အိုပ်စို၊၄၀။ သကကလ
အသင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ကအျောင်

သလျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကငွေကတျောင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၄၃။ကအျောင်သက ပကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ကအျောင်ကကျောင်ြီးညွေန်ို့
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၄၅။
၄၇။

ကပ ျော်ဘွေယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၉။ ကန်
၁၄ ကဝမ ြို့နယ်

၁။

ိုရိုြီးစို ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၄၆။ ကကပေါ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
ခဲနန်အသင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ကနောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။

င်ြီးပိုင်ြီးရပ်ကွေက် (ကဝမ ြို့)၊ ၂။ရိုြီးကကြီးရပ်ကွေက် (ကဝမ ြို့)၊၃။ခက ကလြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက(် ကဝမ ြို့)၊ ၄။ ကအျောင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄၈။

သလျောရပ်ကွေက် (သကကလမ ြို့)၊ ၅။ ဘူတျော

ရပ်ကွေက(် သကကလမ ြို့)၊ ၆။ ကစ ြီးကကြီးရပ်ကွေက်(သကကလမ ြို့)၊ ၇။ ကကတျော်
သလျောရပ်ကွေက်(သကကလမ ြို့)၊ ၈။ ကရွှေ ပ ်ကအြီးရပ်ကွေက်(သကကလမ ြို့)၊
၉။ မ ြို့ စ ပရပ်ကွေက် (သကကလမ ြို့)၊ ၁၀။ ကကျောကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၁။ ကက ျောင်ြီးတိုက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ က ်ြီးက ပျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ ခက ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ခနြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ခနော ကက ြီးရျော
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အိုပ်စို၊ ၁၆။ ဇွေဲကိုက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဇြီး ြူကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။ က

ျောင်ပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။ ိုြီးကန ်ြီး ( န် ျော)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။ ဘို မဇိုြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။

ိုြီးကန ်ြီး (ကရင်) ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

၂၂။ က က်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ရှ ြီး် ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ သ ဗ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။သက ပကန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ အင်ြီးဝကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ ကသစ်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။ခ ွေန်ကန်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ခ ွေန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။တကကျောကန္ိုတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။

ကကဘင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၃၃။

၃၄။ သျောယျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။

ဲန

ိုေက
ို က ြီးရျောအိုပ်စို၊

တန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ကေတ်

စန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ က င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ က

ြီးူ ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၃၉။ ကကအြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ခ ်ြီးသျောကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၁။ဉျောဏ်ဦြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၄၂။ကပ က်ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ကရွှေပစ
ို ို
ကက ြီးရျော အိုပ်စို၊ ၄၄။ ကရွှေကပ က်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကရွှေက

ျောင်ပင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ဝ ြီးကတျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ သက ပကန်အသင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ကအျောင်န္ိုငက် ကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၉။ ကအြီး ွေန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၀။ ကအျောင်သျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၁။ကအျောင်ကလှိုင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၅၂။ ကအျောင် တ်သျော ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၅၃။ ကအျောင်ပင်သျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၄။ ဇင်ြီးကရြီးကိုန်ြီး(စက်ကိုန်ြီး)ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၁၅ ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့နယ်

၁။ ကွေင်ြီးကနောက်ရပ်ကွေက် (ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့)၊ ၂။

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃။

စျောတိုကရ
် ပ်ကွေက်

ကစ ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွေက်(ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့

၄။ကွေင်ြီးကတျောင်ရပ်ကွေက်(ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့)၊

)၊

၅။ကွေင်ြီးက ျောက်ရပ်ကွေက်

(ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့)၊ ၆။ ဘိုြီးပိုက်ဆ(၁)ရပ်ကွေက်( ေိုမ ြို့)၊ ၇။ဘြီးို ပိုက်ဆ
(၂)ရပ်ကွေက(် ေိုမ ြို့)၊ ၈။ ဘိုြီးပိုက်ဆ(၃)ရပ်ကွေက်( ေိုမ ြို့)၊ ၉။ ဘိုြီးပိုက်ဆ
(၄)ရပ် က ွေ က ် ( ေ ို မ ြို့ ) ၊

၁၀။

ဘ ို ြီး ပ ို က ် ဆ (၅)ရပ် က ွေ က ် ( ေ ို မ ြို့ ) ၊

၁၁။ကဆြီးရိုြီးခင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၂။ခွေက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။ကကကလြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၄။ကက ြီးရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၅။ ြီးတိုင်ကတျောကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၁၆။ နက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၇။ဟျောရြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၈။က ွေြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊ ၁၉။ဘွေဲြို့ခ င် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။

ြီးလပ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ကင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၂။ဆဆိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၃။ဝိုင်ြီးကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၄။ကတျောင်ကပေါ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ရှ ်ြီးေိုြီးတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
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၂၆။ ြို့ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။မ ြို့ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။ကိုန်ြီးလ ်ရိုြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။

ို င်ြီးကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ဆယ်ကလြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ သ င်အင်ြီးကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ။ို
၁၆ ကက ျောက်တခ ြီးမ ြို့နယ်

၁။ တပင်ကရွှေ

ြီးရပ်ကွေက် (ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၃။

ပ

၂။ ိုဏ်ကတျော်ရပ်ကွေက်

်ကတျော်သျောရပ်ကွေက်

(ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊

၄။ သတပဋ္ဌျောန်ရပ်ကွေက် (ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၅။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်(ပဲန္ွေယ်
ကိုန်ြီးမ ြို့)၊၆။သ ဏရပ်ကွေက်(ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၇။ကအျောင်က ရပ်ကွေက်
(ပဲန္ွေယ်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၈။ ကက ဘျောဇရပ်ကွေက(် ပဲန္ွေယ်ကန
ို ်ြီးမ ြို့)၊ ၉။ကအျောင် င်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ရင်ြီးတိုက်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကတျောင်ခင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကက ျောင်ြီးစိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကက ်ခ ြီးကန
ို ်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ကဗျောဓကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။အနန်ြီးကဘျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၆။က င်က ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဆင်ဇလိုပ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ခင်အင်ြီး
ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကကျောအင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကင် ွေန်ြီး
အင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။တူက ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။လက်ခကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ နဇကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ က ြီးပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ပဲန္ွေယ်
ကိုန်ြီးရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။ဇရပ်ခင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ခင်ကကြီး(ရှ ်ြီးစို)
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ သပိုရျောခိုန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ကျွန်ြီးကခ ျောင်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ သူက ြီးကကြီးရျောသစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဆျောြီး ပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။အင်ြီးပတ်လ

်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။

ြူြီးစိုကက ြီးရျော

အိုပ်စ။ို
၁၇ က

ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရပ်ကွေက်အ ှတ်(၁) (က

ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့)၊

၂။မ ြို့ ရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် အ ှတ်(၄)(က ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့)၊ ၃။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်အ ှတ်(၅) (က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ျောင်

ကလြီးပင်မ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့ (၁)ရပ်ကွေက်( ကေ က်မ ြို့)၊

၅။ မ ြို့ (၂)ရပ်ကွေက်

( ကေ က်မ ြို့) ၆။မ ြို့ (၁)ရပ်ကွေက်(ပန်ြီးဇလိုပ်မ ြို့)၊

၇။မ ြို့ (၂)ရပ်ကွေက်

(ပန်ြီးဇလိုပ်မ ြို့)၊၈။ေလဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။က ွေြီးကိုန်ြီး(အကရှြို့)ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၁၀။အင်ြီးကခ ျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ အင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၂။အင်ြီးဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။ကလန်ခင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၄။ကကကလြီးေး
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။ကွေငြီး် ေလကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၆။က ဘန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၁၇။ကကဘို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ိုကခ က
ူ က ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ြီးို ခို ကက ြီးရျော
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အိုပ်စို၊၂၀။ငှက်ကပ ျောကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။က

ျောင်ပင်ကပ က်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၂၂။ပ ဉ်ကရကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။စ ်ြီးကကလြီး(အကရှြို့)ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၂၄။ ဆွှဲေလွေက
ဲ က ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ က

ျော်န္ွေတ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ကတျော်ပသကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။ကတျော်ဝကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကရ ြူကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

န်တပင်

၃၀။ ကရတွေင်ြီးကိုန်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကရဆိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ဇြီးကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၃။ ဝ ြီးရိုကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၁၈ က

ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရပ်ကွေက်အ ှတ်(၂) (က

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် အ ှတ်(၃) (က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်

ျောင်ကလြီးပင်မ ြို့)၊ ၃။ မ ြို့ (၁)ရပ်ကွေက် (ပပွေန်တန်ဆျော

မ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့ (၂) ရပ်ကွေက(် ပပွေန်တန်ဆျောမ ြို့)၊ ၅။မ ြို့ (၃)ရပ်ကွေက် (ပပွေန်တန်
ဆျောမ ြို့)၊ ၆။ မ ြို့ (၄)ရပ်ကွေက်(ပပွေန်တန်ဆျောမ ြို့)၊

၇။အလယ်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၈။ကခ ျောင်ြီးက ြီးကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊၉။ကအြီးကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊၁၀။
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။က ျောင်ြီးတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၂။ လှ

ြို့ပင်

်ြီးဆပ်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၁၃။ ကိုန်ြီးအင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကခ ျောင်ြီးရင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ကကျောအင်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။နဘဲပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ြီးို တိုပ္
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။စ ်ြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ရှ ်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၀။ကသျောင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။ င်ြီးကိုနြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။သတတျောြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ဝ သကဘျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ဝဲဝန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ ကရကက ျော် ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကရကပေါ်ကသျောင် ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊
၂၇။ စ
၁၉ ေိုကဦ
် ြီးမ ြို့နယ်

ပ
် င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို ၊ ၂၈။ဝ ြီးပကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို ။

၁။ ကစ ြီးပိုင်ြီးရပ်ကွေက်

(ေိုက်ဦြီးမ ြို့)၊ ၂။ ကိုန်သ ်ရပ်ကွေက် (ေိုက်ဦြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ ဝ ဆိုရပ်ကွေက်(ေိုက်ဦြီးမ ြို့)၊ ၄။ စက်ကွေင်ြီးရပ်ကွေက်( ေိုက်ဦြီးမ ြို့)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ကအျောင်ဝဲရပ်ကွေက် (ေိုကဦ
် ြီးမ ြို့)၊

၆။ ဆင်စခန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။အ ်က ခကလြီးဆယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။က ျောင်ကတျော်သ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၉။ရှ ်ြီးစက
ို က ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ပိုကိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကပ က်တပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ပ ဉ်ြီး လွေင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကတိုတ်ရျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကတိုတ်ဘိုရျောြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ သိုြီးခွေ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။

၁၆။ ကလ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ပန္ွေတ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ကအျောင်ြီးစို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။

သလွေန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

11
စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ူးဒေသက

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၂၀။နတ်ကင်ြီးကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊ ၂၁။ က က်စကကျော(အကရှြို့)ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၂၂။ က က်စကကျော(အကနောက်) ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ သဲကကျောကက ြီးရျော
အိုပ်စို။
၂၀

ေိုကဦ
် ြီးမ ြို့နယ်

၁။ ကက ျောင်ြီးစိုရပ်ကွေက်(ေိုက်ဦြီးမ )၊ ၂။ သတတျောြီးရပ်ကွေက်(ေိုကဦ
် ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်ြီးတဲရပ်ကွေက် (ေိုက်ဦြီးမ ြို့)၊ ၄။ ေရယ် ြီးရပ်ကွေက် (ေိုက်ဦြီးမ ြို့)၊

၅။ ကျွနြီး် ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။သရက်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ပ ဉ်ပိုကလြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၈။ ပသွေယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကိုကက င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၀။သက ပတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကကကလြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ အင်ြီး
တဇင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ပွေဲတက ျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။တ ကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ဗ င်ြီးခ ယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ တကကျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ အိုတ်ရှစ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ ကရွှေအင်ေိုရျောသစ် ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၉။ဆင်ဇလိုပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ပို ကွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ေိုြီး
တန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ဆျောပ ခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။ အူကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ ကတျောင်သလဲက ျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၅။စစ်ဘကို ကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ဗ က်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။ကဘျောနကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ဘိုရျောြီး
ကကြီးကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ က ှျော်အင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ က ျော ရို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၂၁

ပဲခူြီးမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့သစ်ရပ်ကွေက် (ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၂။ ဟသျောဝတရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။မ ြို့တွေင်ြီးအကရှြို့(က)ရပ်ကွေက(် ပဲခူြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။ဗိုလ်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက(် ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၅။ဟသသျောကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၆။မ ြို့တွေငြီး် အကရှြို့(ခ)ရပ်ကက
ွေ ် (ပဲခြီးူ မ ြို့)၊
၇။မ ြို့တွေင်ြီးအကနောက်(ခ)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၈။လပ် ပျောကန်ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊
၉။ပိုဏ္ျောြီးစိုရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊၁၀။ဘိုရျောြီးကကြီး(၁)ရပ်ကွေက် (ဘိုရျောြီးကကြီးမ ြို့)၊
၁၁။ဘိုရျောြီးကကြီး(၂)ရပ်ကွေက် (ဘိုရျောြီးကကြီးမ ြို့)၊ ၁၂။ဘိုရျောြီးကကြီး(၃)ရပ်ကွေက်
(ဘိုရျောြီးကကြီးမ ြို့)၊၁၃။ကဇျောင်ြီးတူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၄။ဇြီးကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။တ ျောပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။က ်ြီး င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။အဆပ်ကတျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ဝ ြီး ပန်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။သရက်ကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ န်ြီးကတျောကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။သစပ
ိုို့ င် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၂။ကအျောက်က ဘျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၃။ စစ်ပင်ဆတ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။ကဘျောနတ်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ဝ သကဘျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
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၂၆။ဘိုရျောြီးကကလြီးကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။သက ပရိုြီးကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ဝ ်ြီးဘဲအင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ရျောသစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ပ ဉ်ပိုကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၁။ကပ က်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ယင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ကရွှေတန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၄။ ရှ ်ြီးရျောကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ကပပင်ကခ ျောင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၆။ကလှျော်ကျောြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၇။လက်ပန်ခို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၈။က က်ကေြီးယိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။အဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။တတ်ခကလြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။အိုပ် ို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ခိုန်တိုင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၃။ကလြီးအ ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၄၄။အ

က်ဇိုင်ြီး န္ိုင်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၅။ က ျောနတ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ သူက ြီးကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၇။ကတွေင်ြီးခခကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ဲခိုန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၂၂

ပဲခူြီးမ ြို့နယ်

၁။မ ြို့တွေငြီး် အကနောက်(က)ရပ်ကွေက(် ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၂။ကက ျောက်ကကြီးစရ
ို ပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၃။ရျောသစ်ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၄။သွေန်ြီးဘိုရျောြီးကိုန်ြီးရပ်ကွေက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၅။က

ျောင်ဝိုငြီး် (ကတျောင်)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၆။က

ျောင်ဝိုင်ြီး

(က ျောက်)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊၇။ပန်ြီးလှိုင်ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊၈။က ြီးပိုင်ြီး
ရပ်ကွေက(် ပဲခူြီးမ ြို့)၊၉။ဇိုငြီး် န္ိုင်ြီး(ကတျောင်)ရပ်ကွေက်(ပဲခြီးူ မ ြို့)၊၁၀။ဇိုင်ြီး န္ိုင်ြီး
(က ျောက်) ရပ်ကွေက် (ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၁၁။
၁၂။

ဇင်ြီး(က) ရပ်ကွေက် (ပဲခူြီးမ ြို့)၊

ဇင်ြီး(ခ)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၁၃။

ဇင်ြီး( )ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၁၄။ အ ှတ် (၁)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၁၅။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊
၁၆။အ ှတ်(၃) ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၁၇။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊
၁၈။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊၁၉။

အ ှတ်(၆)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊

၂၀။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊၂၁။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွေက် (ပဲခူြီးမ ြို့)၊
၂၂။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွေက်(ပဲခူြီးမ ြို့)၊ ၂၃။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွေက် (အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊
၂၄။ အ ှတ(် ၂)ရပ်ကွေက် (အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊ ၂၅။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွေက်
(အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊

၂၆။

အ ှတ်(၄)ရပ်ကွေက်

(အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊

၂၇။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွေက် (အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊ ၂၈။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွေက်
(အင်ြီးတကကျော်မ ြို့)၊ ၂၉။

ှိုန်တိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။စိုင်ေကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၃၁။ ိုကကလကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၂။အိုြီးဘိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။အ က်
စေြီး (အကနောက်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ အ က် စေြီး(အကရှြို့)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၅။ကအျောက်စေြီး(အကနောက်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ကအျောက်စေြီး(အကရှြို့)
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ကစ ြီးက

ျောင်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၈။ အလိုင်န
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ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ဝ ြီး ရ ်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၄၀။က ွေြို့တန်ြီးရှ
အိုပ်စို၊ ၄၁။ က ျောင်အင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

်ကက ြီးရျော

၄၂။ ဘူြီးလယ်အင်ြီးကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၄၃။ တျောဝဘူတျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ သျောယျောကအြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၄၅။လက်ပန်ဝင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကွေ ်ကပ င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၇။

န်ြီးပင်ကခ ျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။ကက ျောက်တန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၉။ လသျောကအြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၀။ လသျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၅၁။

ပ ဉ်ြီး ငူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၅၂။

ဘိုရျောြီးငိုတ်တို

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၅၃။ကင်ြီးပိုင်ခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၄။က ်ြီးနကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၅။

ိုြီးကကြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၆။ကကျောခ ဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅၇။က ှျော်လိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၅၈။ ငှက်ကပ ျောကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၂၃

ကရွှေက င်မ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က ြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်(ကရွှေက င်မ ြို့)၊ ၂။ပွေဲကိုန်ြီးရပ်ကွေက် (ကရွှေက င်မ ြို့)၊
ပ ဉ်ြီး ပင်ရပ်ကွေက်

(ကရွှေက င်မ ြို့)၊

၄။

နို့်က ေါ်ဝိုင်ြီးရပ်ကွေက်

(ကရွှေက င်မ ြို့)၊ ၅။ ပန်ြီးဘဲတန်ြီးရပ်ကွေက်(ကရွှေက င်မ ြို့)၊

၆။ ၀င်ြီးခန ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဇလိုပ်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ က ျောင်ကခ က

ျောက်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကွေ ်ြီးဆပ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ဆိုကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၁၁။ တခွေနတ
် ိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ကတျောင်ဘက်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

၁၃။ကကဘြီးအိုငက
် က ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ အကနောက်ဘက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ ေိုဇရစ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ ကအျောက် ဲကဇျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။ စလူြီးကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ က ကခ ျောင်(အ

က်)ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၉။က ျောြီးကခ ျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ရဲကသျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ဘိုရျောြီးကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။

ျောကရျောခိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။ ရှ ်ြီးစို

ဲတိုင်ဝကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ လဲရပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ဥပိုေက
် ခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ရ
ဲ စ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။

ဲသနက်

(ကအျောက်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၉။ ဲကေြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ိုြီးသ ပ ကကြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ ြီး ျောဏကကြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၃။

၃၂။က ပကူြီး ျောြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ြီး လို(ကရပူ)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ တျောတူြီးကလျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၅။ေူြီးရင်ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ဲက ျောင်ဝကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ဲကသျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို ၊ ၃၈။က
အိုပ်စို၊ ၄၀။ ကက ျောက

ျောင်ကလျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ဝ
ဲ ိုငက
် က ြီးရျော

ျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
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မဲဆန္ဒနယအမှတ

ကရွှေက င်မ ြို့နယ်

တင
ို ူးဒေသက

၁။ ကကကြီးနန်ြီးတန်ြီး/ရှ ်ြီးကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(ကရွှေက င်မ ြို့)၊ ၂။တရိုတ်တန်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက်/က
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ျောင်ဝိုင်ြီးရပ်ကွေက်

(ကရွှေက င်မ ြို့)၊

၃။

ကျွဲတဲရပ်ကွေက်

(ကရွှေက င်မ ြို့)၊ ၄။ က ခကတျော်ရျောကက ြီးရျောအိုပ်စို ၅။ သရက်ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၆။အ သနကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။သဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ အူပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၉။ ပေဲကကျောကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၀။ ဘြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

၁၁။ ဟသသျောဝဲ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ေလဆပ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။အင်ြီးဗလျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ဝိုင်ကျွန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။က ျောင်ပင်ကကြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ သကကယ်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကဘျောက
အိုပ်စို၊ ၁၈။အ

ျော ကက ြီးရျော

က် ဲကဇျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ကစျော်ပဲေိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။လဲဝ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ဆင် ြူအိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ခူလျောကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။

ြီးကကလြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ စက်လှ

၂၅။

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။

ြီးသ

ဲကလျော (အ

်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

က်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ေူြီးရင်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကွေန် ဲ ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၂၅

ကဝ မ ြို့နယ်

၁။

ဧခ ်ြီးသျောယျောရပ်ကွေက်(ကဝ မ ြို့)၊

၂။

ဘိုြီးဘိုရပ်ကွေက်(ကဝ မ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ဧကရျောဇ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၄။က က်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၅။ကနောင်ပတတရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ကနောင်

ြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။သကဘျောကန်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၈။က သင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၉။ကဝ ရှ ြီး် စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကကျောဝင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။က ျောင်သိုြီးခွေကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ိုြီးနက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ကေွေတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၄။က ျောကဘန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ဘိုရျောြီးပ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။က င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။က
အိုပ်စို၊ ၁၈။အဗ ျောြီးအလယ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။

ျောင်ကိုင်ြီးကက ြီးရျော

န်တပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။ဘိုြီး ပန်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၁။ဘိုြီးစပ ယ်ကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊ ၂၂။လက်ပသိုြီးပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။ဘိုကကတျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ဇြီး ြူကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၂၅။ကတျောကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ရှ ်ြီးကိုင်ြီးကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။အ က်ပန်ြီး

၂၆။ဝင်ြီးကေတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
ကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။သက ပကန်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၀။ ှိုကတိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။က

ျောင်ခ ြီးရှ

်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၃၂။အဗ ျောြီးငှက်ကခ ြီးဝင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။အဗ ျောြီးဗိုလ်တဲ ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ က ရဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဆပ်သွေျောြီးခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၆။ကကျောလဟျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။ ခ ်ြီး သျောစ ်ရပ်ကွေက်(ကဝ မ ြို့)၊

၂။ သစ်စက်ရပ်ကွေက်(ကဝ မ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ကန်ကတျော်ရပ်ကွေက(် ကဝ မ ြို့)၊ ၄။ကဝ အကရှြို့ဘက်က ်ြီးရပ်ကွေက် (ကဝ မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။စိုင်တစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။အင်ြီးတိုင်စို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။က ျောတ
ကကကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ခင်တန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကပင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၁၀။ဘြီးို ဦြီးစန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။အဘျောြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကရင်
စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကလြီး အ ်စိုကက ြီးရျော အိုပ်စ၊ို ၁၄။ က ြို့ွေ ကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ကအျောက်က ွေြို့ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဘိုြီးစန္ဒောစို ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ စ်က ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ပို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။လက်ပန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဝိုင်ြီးပ တ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ေလန္ွေ ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၂။ ဆင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ သူရဲသူ န် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ စက်စို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ အဗ ျောြီး

င်ြီးဆိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ အိုတ် ို

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။ တကနော်ကျွန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ သူက ြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို။

၂၇

သနပ်ပင်မ ြို့နယ်

၁။ကစ ြီးပိုင်ြီးရပ်ကွေက(် သနပ်ပင်မ ြို့)၊၂။ကအျောက်စိုပိုင်ြီးရပ်ကွေက(် သနပ်ပင်မ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ဘိုရျောြီးကကြီးပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(သနပ်ပင်မ ြို့)၊ ၄။က ျော ရန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ရဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၆။င ြီးကကြီး၀င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။ င်ြီးကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၈။ င်ြီးရျောတျော၀ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။က ြူကခ ျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ကအျောက်တကဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၁။ကျွန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။က ပ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ဝဲ ပန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။က ျောင်ပင်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ကအျောက်ကသျောင်ကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကြီးပင်စိုကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။သနတတန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကရွှေ ကလှစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကိုလျောြီးကခ ျောင်ြီးကကြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ တခွေန်တိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။နတ်ကရက ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၂။ကျွဲတဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။က ်ြီးမပ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၄။ ကွေင်ြီးယျောြီးရှ ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ခလပ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ကိုကက ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၇။ကရွှေအြီးို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ကသစ်ခိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကအျောင်ဘို
ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ င်ြီးရျောကက ျောင်ြီးစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ကပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
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သနပ်ပင်မ ြို့နယ်

တင
ို ူးဒေသက

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။ ဘူတျောပိုင်ြီးရပ်ကွေက် (သနပ်ပင်မ ြို့)၊ ၂။ စက်ကိုန်ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (သနပ်ပင်မ ြို့)၊ ၃။ ရျောသစ်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(သနပ်ပင်မ ြို့)၊ ၄။တျော၀ကရ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

တခ ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ကသဲကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ က က်ပေိုင်
ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ က က်ပေိုင်ကလြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ စဉ်အိုြီးဘို
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၉။တခွေနတ
် ိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၀။က က် ဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၁။ ိုြီးခိုင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ိုြီးခိုင်ကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။အပိုင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၄။ဇြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။စွေန်ပကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၆။ခရ ်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၇။ခရ ်ြီးက ျောင်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။က ျောစဲ ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၉။လှပကစ်ကကြီးရျောအိုပ်စို၊၂၀။ ပ်ခန ်ကကြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။အနြီးကိုက်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၂။ကရကက ျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကကက်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ကလိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။က
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ျောင် င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။ က ျောြီးကခ င်ြီး

၂၇။ရစ်ကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၈။ကတျောဘိုတ်စို

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ခလပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ဉျောဏ်ကျွန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ကသစ်ဝိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ရျောကဟျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၃။က ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၄။လွေ ်ြီးက ပကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၅။ကျွဲ ြူ

ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၂၉

ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွေက် (ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃။

အ ှတ်(၅)

ရပ်ကွေက်

(ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့)၊

၄။သ န်ြီးခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ဘန်ို့ ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ကပ င်ြီးစပ ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ အကရှြို့ကက ြို့ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။က
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ျောင်ကိုန်ြီး

၉။ ကတျောင်လက်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။မ ြို့ကတျောင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကခ ျောင်ြီးကကျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။သက ပကတျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၃။ကင် ွေန်ြီးခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၄။သစ်ကရျောင်ြီး ပန်

ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။ကက ြို့ပင်ဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။သ န်ြီးကိုင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ င ြီးခူအိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ရျောရှ

်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။အင်င ြီးခွေ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။အကနောက်ကက ြို့ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ကဗျောဓကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ စိုြီးရ ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။က ွေြီးပင်ခို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ရပ်သစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကျွဲကပ င်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၂၆။လှ ်ြီးကူြီးကက ြီးရျောအိုပစ
် ို။
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၃၀ ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့နယ်

တင
ို ူးဒေသက

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။အ ှတ(် ၃)ရပ်ကွေက်(ကပ က်ကခ င်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ(် ၄)ရပ်ကွေက်(ကပ က်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ကခ င်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ ဝက်တိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ရျောက
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။က

ျောင်ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၆။

ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ကခ ျောင်ြီးကဇျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။က ျောက်လက်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဓ မကသျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
ကတျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။

၉။

ိုြီး

ပကတျောက်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ဝ ြီးရိုြီး

ပင်လယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၂။ န်ြီးတပင်ကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊ ၁၃။ကတျောင်လ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၄။က
အိုပ်စို၊

၁၆။

်

ျောင်ဝန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။အကရှြို့ ကကွေကက ြီးရျော

ကတျောင်ကရွှေကလျောင်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။အရျောကတျော်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကခ ျောင်ြီးက ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ဘန်က
ို့ ဘွေြီးကတျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၀။ကျွဲကကလြီးစ ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။ က ျောက်ကရွှေကလျောင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၂။ကလသျောကတျောင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၃။သစ်ပိုတ် ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ကကြူဝတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။စ ်ြီးမ င်ကအြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ ကကြီးခိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။န္ွေောြီးက ျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။ ဆင်ကခ င်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။သစ်ဆ ်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ကန်က င်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ေြီးေိုတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ကရွှေကတျောင်ကငွေကတျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၁ ကပ င်ြီးတ

်မ ြို့နယ်

၁။

က ြီး(၂)ရပ်ကွေက် (ကပ င်ြီးတ

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကပ င်ြီးတ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်မ ြို့)၊

၃။

်မ ြို့)၊ ၂။

င်ြီးကွေက်(၂)ရပ်ကွေက်

င်ြီးကွေက်(၃)ရပ်ကွေက်

၄။အိုတ် ို(၂)အကနောက်ရပ်ကွေက် (ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊
ရပ်ကွေက(် ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊

(ကပ င်ြီးတ

်မ ြို့)၊

၅။ ပ ဉ်ြီးပင်ကန်

၆။ ဘွေဲြို့ပင်ကန်ရပ်ကွေက် (ကပ င်ြီးတ

်မ ြို့)၊

၇။ကပ က်အိုင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၈။ကိုကက ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။က ျောင်ကပ်
ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကကြူကတျောကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။

န်ြီးသိုြီးခွေ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကိုယ်ဝန်ကဆျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကက ြီးကက ြီးကက
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၄။ ကက ြို့ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကတျောင်ဘိုို့လှကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ ကန်ငယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဘိုရျောြီးင ြီးဆူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။က ျောက်ကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။ရျောသစ်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ှတ်
တိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကပ က်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။အ ဂရျော ပ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၃။ကက ျောက်တခ ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။

်

ကိုင်ြီးကွေင်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သစ်ပိုတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ပန်ခ တက် ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။က

ျောင်နပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၁။က ြီး(၁)ရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊၂။ င်ြီးကွေက်(၁)ရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။န္ွေယ်ခ (၁)ရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊ ၄။န္ွေယ်ခ (၂)ရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ဟသသျောကန်ရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊

၆။အိုတ် ို(၁)အကရှြို့ရပ်ကွေက်

(ကပ င်ြီးတ ်မ ြို့)၊ ၇။ဘိုြီးသျောကအျောင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကကြီးပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကက ျောင်ြီးကတျော်ရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၀။သ န်ြီးပင်ဆပ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကက ြို့ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ပ ဉ်ပက
ို က ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၃။က ျောင် ြူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၄။သက ပကကြီးစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဗ က်ကကြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကက ြို့ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ရျောပိုလဲကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၈။ဆင်လူြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။ ကကြီးကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။ ဲကခ င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ န်ြီးတပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကကျောနကန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ဇြီးပင်လှ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ကခ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။န္ွေောြီးခခကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။သဲ ဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကကြီးစ ်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၈။ကက ြို့ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၉။သ ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၃ ပန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ကကခပ်ရပ်ကွေက်(ပန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ င်ြီးရပ်ရပ်ကွေက် (ပန်ြီး ကတျောင်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊ ၃။ရတနောပရ
ို ပ်ကွေက်(ဥရှစ်ပင်မ ြို့)၊ ၄။ကရွှေပင်ရပ်ကွေက်(ဥရှစ်ပင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

မ ြို့)၊၅။ ပ

်ကတျော်သျောရပ်ကွေက်(ဥရှစ်ပင်မ ြို့)၊ ၆။ ရျောသျောယျောကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၇။ ကရွှေဘိုသျော ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၈။ ဆင်တဲ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၉။သရက်လန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၀။လဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။က ျောင်က ခ

က ျောက် ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။စွေယ်ကတျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ေန်ေ
ို့ လွေန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။င ြီးဆယ်ကပြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကေ င်ြီး နောြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၁၆။ရပ်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။တလိုပ်ပင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ကိုင်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ဇရပ်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကတျောင်ဘကိုို့ ကြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကက ျောင်ြီးဦြီးကက ြီးရျော အိုပ်စို၊ ၂၂။ ကရကက ျော် ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၃။
၂၅။ က
၃၄ ပန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ်

က ြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။

ျောင်က ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကရွှေ

က

ကနောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို။

၁။ ဝန်လိုရပ်ကွေက်(ပန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။စသျောရပ်ကွေက(် ပန်ြီးကတျောင်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊၃။က ျောင်ြီးကရပ်ကွေက်(ပန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ျောင်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

အိုပ်စို၊၅။ကရလယ်ကျွန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို ၆။
၇။သူရဲတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၈။

၄။ကတျောင်ကဘွေကက ြီးရျော
ကကြီး

ြီးို ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

ပ်ကပ က်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၉။ကက ျောက် ူြီး
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။နတ်က ျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ပဲကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၂။ လှ

်ြီးကူြီးကက ြီးရျော အိုပ်စို၊ ၁၃။ကက ြီးကကျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၄။ ကျွန်ြီး ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။

ြီးို ဘိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။စ ်ြီးဝ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ က ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကိုန်ြီးကကလြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၁၉။ကွေငြီး် လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။က

ျောက်ကကကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၁။တိုကင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။က ြီးကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။

ရိုကျောြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၅

ပ

်မ ြို့နယ်

၁။နဝင်ြီးရပ်ကွေက်( ပ

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက်( ပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွေက် ( ပ

်မ ြို့)၊ ၂။အိုြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်( ပ

်မ ြို့)၊၄။ ပ
်မ ြို့ )၊

်သျောယျောရပ်ကွေက်( ပ

်မ ြို့)၊ ၃။ကရွှေကူ

်မ ြို့)၊

၆။နတတလင်ြီး ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၅။ကရွှေတ ခ ြီး
၇။

မကကျောက်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။က ျောက်နဝင်ြီးရျောသစ်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကကခတ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၀။ ကပ ွေရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ အူကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ကိုန်ြီးသျောလင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၃။ဇလိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ အကနောက်
လက်ခိုပ်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ဘိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၆။ဝက်

ြီးကန်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ပနပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကန္ှောကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၉။ ဝက်က ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဝ ြီးရိုဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။လဘ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ လွှဇင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ မ ြို့ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၄။သခွေက်ကစျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ကိုန်ြီးဇင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။အင်ြီး
ဝင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၇။ တဲကကြီးကန
ို ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၈။ ကပ က်န္ွေယ်ခခ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ပ ဉ်ြီး အိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကွေင်ြီးကကြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ သဲကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ကကကြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။က
က ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ တလိုပ်ပင်ကက ြီးရျောအိုပစ
် ို၊ ၃၅။ ကက ျောသျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၃၆။သစ်ခ ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။အလိုကတျော်ရကက ြီးရျော
အိုပ်စ၊ို ၃၈။ ဇြီးအိုပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၆

ပ

်မ ြို့နယ်

၁။ ရျောဘဲရပ်ကွေက်( ပ ်မ ြို့)၊ ၂။ဆကတျော်ရပ်ကွေက်( ပ ်မ ြို့)၊ ၃။ကခတတရျော

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် မ ြို့သစ်ရပ်ကွေက်( ပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွေက်( ပ

်မ ြို့)၊

်မ ြို့)၊ ၄။ ဆင်စိုရပ်ကွေက်( ပ
၆။

်မ ြို့)၊ ၅။နဝကေြီး

အကရှြို့ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတလ

်မ ြို့)၊

၇။ အကနောက်ပိုငြီး် ရပ်ကွေက(် ကပ င်ြီးတလ ်မ ြို့)၊ ၈။ ကတျောင်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်
(ကပ င်ြီးတလ

်မ ြို့)၊

၉။

က ျောက်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(ကပ င်ြီးတလ

်မ ြို့)၊
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၁၀။ ကကျောအင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။က ှျော်ဇျောကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။

၁၁။

အကနောက်ရျောသစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

ှိုတ်ရှ ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ိုက ျော

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကပ င်ြီးတက ျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။အကရှြို့လက်ခတ
ို ်ပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ တွေင်ြီး ဗ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။

ြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကတျောင်ကခွေြီးရဲ

ဗြူြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။

ရျော ကကြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။အိုတ်ဆွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ဘနို့် ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၃။ က ျောင်ြီးဆိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ အကရှြို့ကပ က်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ကတျောင်တြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။တဲကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။သူက ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ လက်ပကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ရျော ကက ြီးရျော
အိုပ်စ၊ို ၃၀။ သစ်ခ တင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ င ြီးရျောကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၇ ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ်

၁။ သရက်ကတျောရပ်ကွေက်(ကရွှေကတျောင်မ ြို့)၊ ၂။ ယွေန်ြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (ကရွှေကတျောင်မ ြို့)၊ ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

င်ြီးကွေန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။

အိုပ်စို၊ ၅။ ကသိုြီးဆင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ယျောြီး ကက ြီးရျော

၆။ ကတျောဟိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။ကက ျောက် င်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။န္ွေောြီးခခကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၉။ေိုရင်ေိုဘို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ င်ြီးတဲကျွန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၁။က ျောင်ြီးတပ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။မ ြို့ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။သျောဇကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ က ြီးသဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။

က ြီးကပ က်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ ကက ျောင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကက ျောက်

ရ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ သရက်သိုြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကရွှေဟသသျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၀။ကျွန်ြီးကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။ ရှျောြီးတိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၂။တ
ကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ က

်

ျောင်စျောကရြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။သရက်

တပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ဆင်ကသကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ဇြီးကျွန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၇။ ရှျောြီးပင်ဇင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဲကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၈ ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ်

၁။ကကျောနကန်ရပ်ကွေက် (ကရွှေကတျောင်မ ြို့)၊ ၂။

န်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ဝ ြီးကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ကပ င်ြီးခ ပ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ က ြီးွေ ကတျောက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

က ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၆။ကွေင်ြီးယျောြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ကသစ်တိုင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၈။ ြီးကလျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကက ြို့ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ န္ွေောြီး ယကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ လ ိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကကွေြို့
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ယင်ြီး ူကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ဲကလြီးကက ြီးရျော
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အိုပ်စို၊ ၁၅။ ရှျောြီးပင်ကန
ို ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၆။ ကသျောင် ပင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ ဆတ်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကျွဲတလင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၉။တဘူစျောြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဇယ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ဆ
ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။အိုြီး

်ကကြီး

န်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။တရိုတ်က ှျော်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၃၉ သဲကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

မ ြို့ ရပ်ကွေက်

(သဲကိုန်ြီးမ ြို့)၊

၂။

ကန်ကတျော်

သလျောရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (သဲကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ခ ြီး် က သျောယျောရပ်ကွေက်(ပိုတြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၄။သိုခကဝ ျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွေက်(ပိုတြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၅။ ရပ်ကွေက်(၁)ကအျောင်ရတနော(ဆင်မ ြီးဆွေဲမ ြို့)၊
၆။ရပ်ကွေက်(၂)ဗဟို (ဆင်မ ြီးဆွေဲမ ြို့)၊ ၇။ ကကပ်နောြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၈။ ိုြီးတ ် ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ဆင်က ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ပတ်ခ င်ြီး
ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ရဲြို့ရဲြို့ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ရျော ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ သ န်ြီးခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ဗ မျောအင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ ေ ြီးကသွေြီးကက ျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ရြီးို ပင်တက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ဇြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၈။သစ်နကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။က

ျောင်

ဝင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကလျောင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကန်လ
ို့ န်က
ို့ ိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၂။ သက ပလှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဇြီးအပ
ို ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ လင်ြီးလဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၅။ရင်ြီးတိုက်က ှျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ က ြူ
ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကကွေြို့တက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ န္ွေယက
် ကျောက်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၉။

က ျောင်ကိုန်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၀။လန်တန်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၄၀ သဲကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

န်ြီးရင်ြီးရပ်ကွေက်(သဲကိုန်ြီးမ ြို့)၂။ ကပ က်ကတျောရပ်ကွေက်(သဲကိုန်ြီးမ ြို့)

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။သရရတနောရပ်ကက
ွေ ်(အင်ြီး မ ြို့)၊၄။သရကဝ ျောရပ်ကွေက်(အင်ြီး မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။သရသိုခရပ်ကွေက်(အင်ြီး မ ြို့)၊ ၆။သရ

သလျောရပ်ကွေက်(အင်ြီး မ ြို့)၊

၇။ သရကန်သျောရပ်ကွေက် (အင်ြီး မ ြို့)၊ ၈။ ရပ်ကွေက်
ရတနော (ဆင်မ ြီးဆွေဲမ ြို့)၊ ၉။ အိုပ် ို

(၃) ကခတ်သစ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။လက်ပလိုြီးလှ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကရင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကတျောင်ကက ြို့ကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။တခွေန်တိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ငှက်ကတျော်မ ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကခ ျောင်ြီးက ်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကက ြီးသျောြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ တပင်က ှျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ အင်ြီးကပေါ်ငယ်
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ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကဆျောက်ခ ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကက ြို့ပင်သျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ကျွဲကခ င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၃။

ရပ်သျော

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ င်ြီးလှ

၂၂။

ခ ျောြီး

လ ျောြီးကန
ို ်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၄။

က ွေြီးကိုန်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဘွေကတတျော ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၂၇။ ကက ြို့ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ရျောသျောယျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ ကက ြို့ရပ်သျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ရျောသစ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဇလဲ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကန်န္ှစ်ဆင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ အိုပ်ဆွေဲကက ြီးရျော
အိုပ်စို။
၄၁ ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့နယ်

၁။ ကစ ြီးခ ကတျောင်ရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၂။ ကစ ြီးခ က ျောက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက(် ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၃။ ကတျောင်ရျော ရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

မ ြို့)၊၄။ က ျောက်ရျော ရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၅။ ပန်ြီးတင်ရပ်ကွေက်
(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊၆။သဲကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၇။စစ်ကိုန်ြီး
(၁)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ သက်ရင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ယင်ြီးကခ ျောင်ြီး ွေ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။

ကျွန်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။

ကကကြီးကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၂။ကိုင်ြီးယျောြီးရှ ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဘွေက်ရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၄။

သက ပရက
ို က ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၅။

အိုတ်တွေငြီး် ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ကလှတိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ရိုြီးကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ဥယ ျောဉ်ကကြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ကျွဲကသကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကိုန်ြီးရျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ ကျွန်ြီးနက်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ငှက်ကကြီးသိုက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၃။ကက ြို့ပင်စခ ြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ မ ြို့တွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၅။ကဦြီး

၄၂

ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့နယ်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။

က ခတတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၇။

မ ြို့ကိုင်ြီးကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၂၈။ ှန်ပင်

ူြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ိုန်ြီးဆိုြီးစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို ။

၁။ အကနောက်ကတျောင်ရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၂။အကနောက်က ျောက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊၃။န္ွေယ်ကခွေရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ စက်တိုင်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(ကက ြို့ပင်ကကျောက်မ ြို့)၊ ၅။ ကက ြို့ကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၆။ ကအျောင်ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။လက်ပပင်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၈။တူြီးက ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။စိုင်က င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ဇင်ပပွေန်ြီး
ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။

ို မကွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ လန်ပင်ကွေင်ြီး

ူြီးက ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ဆင်နင်ြီးပင် ကက ြီးရျော
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အိုပ်စို၊ ၁၅။ အိုန်ြီးကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ပင်ကတျောင်ကွေင်ြီးကကြီးရျောအိုပ်စ၊ို
၁၇။ ဥကကကကြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၈။ က ျောင်ပင်

င်ြီးစြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကခ ျောင်ြီး

နောြီးစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၀။ င်ြီးအို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။သရက်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ ကစတကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဘိုကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ ကက ျောက်ဝ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ဘိုရျောြီးကကြီးကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။အိုန်ြီးန္ှဲကက ျောတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၈။

စစ်ကိုန်ြီး(၂)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ အိုြီးဘိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၀။ ရှျောြီးပင်တ ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
၄၃ ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ(် ၁)ရပ်ကွေက(် ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွေက(် ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွေက်(ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွေက် (ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။အ ှတ(် ၅)ရပ်ကွေက်(ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၆။ကဇင်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ကန္တလ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၈။ကခ ျောင်ြီးက ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။စပ ယ်က ျှျောင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၀။ ဇရပ်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကတျောင်ပိုို့သျောယျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ တယ်ပင်ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ န္ွေောြီးတဲကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ကလြီး က်န္ှောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။လယ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဝက်စပြီးို
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ သျောကပ င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ သစ်န ျောြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို။

၄၄ ဇြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ကခ ျောင်ြီးကစျောက်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂။ကူ ြူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃။ဘိုရျောြီးကကြီးကိုန်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၄။ သင်ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ရျောဝိုင်ြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။ ကဘျော်ဘင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။ ြီးကကျောက်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ဆတ်

ူြီးက င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၉။ကကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကရွှေကက ြို့ပင်ကကြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၁။ က ျော်ရ ကကြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၂။ သရက်တပင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၃။သက ပစန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ယင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ဘိုရျောြီးပ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဘဲအင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၄၅ နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်(နတ်တလင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ရျော ရပ်ကွေက်(နတ်တလင်ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ ကတျောင်ပင
ို ြီး်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွေက် (တျောပွေန်မ ြို့)၊

၄။ က ျောက်ပိုငြီး် ရပ်ကွေက်

(တျောပွေန်မ ြို့)၊ ၅။အလယ်ပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(တျောပွေန်မ ြို့)၊ ၆။ ကလှကကပ်ကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ပွေဲသျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ခ င်ြီးကိုန်ြီးကကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
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၉။

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

ကျွဲကသ ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၁၀။ ိုရ ျောကက ြီး

ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၁၁။ တ်ကတျောကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၂။မ ြို့စိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ခ ဉ်ယိုတ်
ကွေငြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကပ က်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကခ ျောင်ြီးခွေ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၆။
အိုပ်စို၊

ပ်ပတ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။သျောယျောကိုန်ြီးကက ြီးရျော

၁၈။ က ြီးစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။ ကခ ျောင်ြီးသိုြီးခွေကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။က န်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၁။ဇြီးပင်ကကွေြို့ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ကရွှေကကျောပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။လှပ ခင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။အိုတ်တွေင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ကိုလျောြီးတက်ကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ သခွေတ်တန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ န္ွေယ်ကခွေကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကိုန်ြီးသျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ကရကက ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ လကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ကရက ြီးွှ
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၃၂။ကတျောင်ယျောကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ကတက်ကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ကက ြီးကကျောကန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ အိုတ် ိုစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ဓ မက ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၈။ ပန်ြီးတင်ကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ရှျောြီး ြူကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၄၀။ က င်ကကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၁။

ယ်ဇလတန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၂။

၄၃။

င်ြီးယျောြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

လဲကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၄၄။သရက်တပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ မ ြို့ခခကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။

န်ကသြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ ပွေတ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၄၆ နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

သျောဇရပ်ကွေက်(နတ်တလင်ြီးမ ြို့)၊

၂။

ဇြီးကိုန်ြီးကကလြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (နတ်တလင်ြီးမ ြို့)၊ ၃။တခွေန်တိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ရျောသျောကိုန်ြီးကက ြီးရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ်စို၊

၅။က ခတ်ဝ ြီးရိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၆။သက်ငယ် ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၇။ပေတ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ကပ က်တိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။လက်ခိုပ်ပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ သဲကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကျွန်ြီးကကလြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ဘွေတ်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။အိုတ်တန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၁၄။ ပဲ ခ ်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကက ြို့ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။စ ြီး် ကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၇။ဓ မငယ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။စ ်ြီးကခ ျောင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။တင် ပင်ကခွေကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကစျောင်ြီးဝှက်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၂၁။လက်ပပင်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၃။ သျောစ

၂၂။

ဆဆိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကခ ျောင်ြီးက ်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။လယ်သျောြီးကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ကကျောက်ခွေက်ကကြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။လယ် အင်ြီး
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ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ပ ဉ်ပိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကအျောင်ရတနော ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၀။ကအျောင်သျောယျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ကအျောင် န် ျော(၂)ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ကအျောင်ကဇယ ျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ပ ဉ်ြီး ကခ င်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ကအျောင် န် ျော(၁)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။

လပင်ကက ြီးရျော

အိုပ်စ၊ို ၃၆။ ကသျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ အကနောက်စို ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
၄၇

ိုြီး

မ ြို့နယ်

၁။ ကဇျောတကရပ်ကွေက်( ြီးို

မ ြို့)၊

၂။ သခင်လှရန်
ှ ရပ်ကွေက်( ိုြီး

မ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ ကရင်ကခ ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ လက်ပခိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ န်ခ ြီးပင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကရလယ်ကသျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဆင် န္ိုင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၈။ဆင်ကခ င်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ င်ြီးေူြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ရှျောြီးကတျော
ကျွန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ လန်ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ဟသသျောကခ ျောင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။က ဇျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။က

ျောင်ကလြီးပင်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၅။အြီးို ဘိုကျွန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဆိုကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ကရကင်ြီး ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၁၈။

က

၁၉။စပ ယ်က ျှျောင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကျွန်ြီး

ျောင်ဝ ိုင်ြီးကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ဝဲကကြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၄၈

ိုြီး

မ ြို့နယ်

၁။ ကရွှေဥကေ င်ြီး ရပ်ကွေက် ( ိုြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ ကရွှေ ပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

မ ြို့)၊

်သျော ရပ်ကွေက် ( ိုြီး

၂။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်

( ိုြီး

မ ြို့)၊

မ ြို့ )၊ ၄။ ဇ ြီးပင်ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၅။ တက်ဆွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ သျောယျောကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။င ြီးကယ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၈။ ကပ က်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၉။

ကတျောကိုနြီး် ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၀။ဇင်ြီးကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကက ြို့ပင်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ကရွှေခဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ဘိုရျောြီးငူကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။အင်ြီးကကကျော်လိုပ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။

စ်သျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ပကတတျော်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၇။က ျောက်လိုပ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ရျောသျောယျောကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၉။ ကက ျောက်ဝကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။
အိုပ်စို၊ ၂၁။
၄၉

င်ြီးလှမ ြို့နယ်

၁။ ပ

န်ြီးပင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျော

န်ကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို။

်ကတျော်သျောရပ်ကွေက်( င်ြီးလှမ ြို့)၊ ၂။ ဝဇယျောရပ်ကွေက်(စစ်ကွေင်ြီး

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊ ၃။ က ျောက်စိုရပ်ကက
ွေ ်(စစ်ကွေင်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့ ရပ်ကွေက(် စစ်ကွေင်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ကရွှေကတျောင်တန်ြီးရပ်ကွေက်(စစ်ကွေငြီး် မ ြို့)၊ ၆။ လက်ဆက်ကက ြီးရျော
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

အိုပ်စို၊၇။သကရျော(အ ်)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၈။လှ

်ြီး ပင်တင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၉။ က ျောက်ကကန်က
ို့ ွေင်ြီး(အ ်)ကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၀။ သရက်တပင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၁။ စ ်ြီးကတျောင်ကကွေြို့ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဘွေတ်စန်ဘိုကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ ခွေက် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၄။ ကိုငြီး် ပင်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၅။ စ ်ြီးဘိုတ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဝက်လကှ ကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ဦြီးတိုက

င်ပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ စကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။သင်အိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကရြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ဇရစ်ကခ ျောင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ အင်ကကင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ပက်တန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ က

ျောက်ကကန်ို့ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က ျောင်သိုြီးပင်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ စျောနစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ အိုြီးကွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၈။ ကက ျောင်ြီးရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။

န်က
ို့ ေါ်ပင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၀။ ဝက်လှကကလြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ အိုတ်တွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၂။ ကက ြို့ကန
ို ်ြီး (၂)ကက ြီးရျောအိုပ်စို ။
၅၀

င်ြီးလှမ ြို့နယ်

၁။

ဇြီးကိုန်ြီးကလြီးရပ်ကွေက်( င်ြီးလှမ ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ( င်ြီးလှမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၂။

ကန်ကကြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်

၃။လ ြီး် ကတျော်ရပ်ကွေက(် င်ြီးလမှ ြို့)၊၄။ င်ြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်

( င်ြီးလှမ ြို့)၊ ၅။ရိုြီးလ ်ြီးရပ်ကွေက်( င်ြီးလှမ ြို့)၊ ၆။ကစ ြီးခ တန်ြီးရပ်ကွေက်
( င်ြီးလှမ ြို့)၊ ၇။ ပန်ြီးဘဲကခ ျောင်ရပ်ကွေက်( င်ြီးလှမ ြို့)၊ ၈။ ပန်ြီးကတျောကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၉။သကရျော( )ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။လက်ပကရကက ျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၁။ က

ျောင်ဝင်ြီး ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကျွဲတလင်ြီး ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊

၁၃။ ကပ က်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ရှျောြီးကတျောကွေငြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ ဗ က်ကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ သျောယျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၇။တနောပက
ို က ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၁၈။ကသျောယျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။သင်ကတျော
ကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ရှ ်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကပပင်တန်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ က ျောင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ သဲကကျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ကရွှေကလျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၅။ကက ြို့ကိုန်ြီး(၁)ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၂၆။လှ ်ြီးကူြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ေလှိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ စန်ဘိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၉။

န်ြီးပင် ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ဆင်တဲကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၁။သင်ကတျောရြီးို ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ အလယ်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၃။အင်ြီးဘိုတ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၃၄။အိုန်ြီးပင်ကပ က်ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
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၁။

ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

မ ြို့ ရပ်ကွေက်(လက်ပတန်ြီးမ ြို့)၊

၂။

ဘြီးလင်ြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (လက်ပတန်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ ကျွန်ြီးကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ခ ်ြီးသျောကိုန်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ကက ြို့ပင်စခန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ က ှျော်အင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊၇။ပိုတ ်စိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။

ိုြီးအိုင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ တျောဆိုြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ နတ်စင်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဆင်ကူြီးရျောသစ်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ က ျောင်ဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ခ ိုဆပ်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ ို

င်ြီးတန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကတျော်လဿကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ ဇြီး ြူကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကပ က်ကတျောစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၈။ က င်တိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ စန်တိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကရလျှ
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကတျော်ကလပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ရှ ်ြီးစိုကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ယွေန်ြီးသွေယ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကရကက ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ ကဗျောဓပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။သတျောကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။က စြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၅၂

လက်ပတန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

င်ြီးရပ်ရပ်ကွေက်

(လက်ပတန်ြီးမ ြို့)၊

၂။

အူကိုန်ရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (လက်ပတန်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ ကိုင်ြီးကတျောစိုကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ဆင်တလင်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ကရငကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ သစ်ကရျောင်ြီး ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၇။ ဝ ြီးရိုပင်ဇင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၈။ကွေ ်ြီးခခကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ က ွေြီးကတျောက်
ကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။

က ြီးကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ သိုက်ဝ ြီး

ကခ ျောင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဆင်ကူြီးဝက်လှကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။နဘဲကွေင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကရကန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ပ ဉ်က

ျောင်တွေင်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ို င်ြီးကွေင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။အိုတ်တွေင်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၈။

င်ကဝကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၉။ ကအျောင်လကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။နတ် န်ကွေငြီး် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ဆင် နကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။သျောရ
ကဝ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ အိုင်တလိုပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။လိုလင်ကက ျော်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ကွေ ြီး် သြီးတပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ပ ဉ်ြီးကတိုြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၅၃ သျောယျောဝတမ ြို့နယ်

၁။အလယ်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၂။ အကနောက်လက်ပခိုန်ရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၃။အကရှြို့လက်ပခိုန်ရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၄။သခွေတ်ကိုန်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၅။ အကရှြို့သက ပကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၆။ အကနောက်သက ပကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၇။ ဘိုရျောြီးကကြီးလ ြီး်
ရပ်ကွေက(် သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၈။ စကရြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၉။ ကစ ြီးပိုင်ြီး
ရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊

၁၀။ ကပပင်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊

၁၁။အကနောက်ရိုြီးကကြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊

၁၂။အကရှြို့ရိုြီးကကြီးရပ်ကွေက်

(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၁၃။ကဗေင်ကိုန်ြီးရပ်ကွေက်(သိုြီးဆယ်မ ြို့)၊ ၁၄။ဇြီးပွေက
ဲ က ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ိုြီးကခ င် ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကေ ဝ ကက ြီးရ ျောအိုပ်စို၊
၁၇။ကျွန်ြီးကကလြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ သဇင်အိုင် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၉။အိုင်ကေိုန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ စ်က ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။လက်ပခိုန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကိုန်ြီး ြီးနင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။င ြူကကလြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊

၂၄။

ရျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ကျွဲခခအင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၇။

၂၅။

ကရတွေင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

က ျောင်ကကျောက်ကကွေြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၈။က ျောက်ပန်ြီးဆွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကတျောင်ပန်ြီးဆွေဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၀။ လက်ပတိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ စ
၃၂။ ခ ်ြီးသျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ပ
် င် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၃။ ကက ြို့ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၄။ သစ်ရျောကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၃၆။ ကတျောင်ဘရ
ိုို့ ှ ် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၅။

ကကြီးကွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၇။ ခ ကကြီးကွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၃၈။ စကရြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၅၄ သျောယျောဝတမ ြို့နယ်

၁။ ကစ ြီးပိုင်ြီးရပ်ကွေက်(သျောယျောဝတမ ြို့)၊ ၂။ ကွေကသ
် စ်ရပ်ကွေက(် သျောယျော

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ဝတမ ြို့)၊ ၃။ အလယ်ပိုငြီး် ရပ်ကွေက်(သျောယျောဝတမ ြို့)၊ ၄။ ကက ျောင်ြီးစို
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွေက် (သျောယျောဝတမ ြို့)၊ ၅။ ကရင်စိုရပ်ကွေက် (သျောယျောဝတမ ြို့)၊
၆။

ကရကဝရပ်ကွေက်(သျောယျောဝတမ ြို့)၊

(သျောယျောဝတမ ြို့)၊ ၈။

ပ

၇။

ရျောကကြီးကိုန်ြီးရပ်ကွေက်

်ကတျော်သျောရပ်ကွေက် (သျောယျောဝတမ ြို့)၊

၉။အသကရျော်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ဘြီးလင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။အပ်လဟျော
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ သင်ကတျောရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကျွဲသတ်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ အင်ြီးရျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၆။

သဲ ြူ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။ ကခ ျောင်ြီးသိုြီးခွေ ကက ြီးရျောအိုပ်စို ၊

၁၈။ သိုြီးကေ င်ကန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၉။ သက ပကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၀။ ကက ျောက်တွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ ျောြီးကရွှေကက ျော် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၂။ ဆင်စခန်ြီးကကြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ လှ
၂၄။ကကကလြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

်ြီးလ ်ြီးကူြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ကကကျောင်

ျောကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

၂၆။ဇ ်ဇျောကက ြီးရျောအိုပ်စ၊ို ၂၇။ ို င်ြီးက ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။သျောယျောကအြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။က ျောင်ဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကအျောက်လက်ပခိုန်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ စခ ်ြီးကကြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၅၅

အိုတ် မို ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရပ်ကွေက် (အိုတ် ိုမ ြို့)၊

၂။ ိုြီး

တန်ြီးရပ်ကွေက်(အိုတ် မို ြို့)၊

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် ၃။ရျော ရပ်ကွေက်(အိုတ် ိုမ ြို့)၊ ၄။သရက်ပင်ဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၅။လွှဇင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၆။ဘိုတလက်တန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၇။တင်ဆပ်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၈။ ကေ င်ြီးစပ ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ လက်ပကတျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ဝိုင်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ လန်ပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကအျောက်ကိုင်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၃။ ကက ြို့ကိုြီးပင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကိုင်ြီးကကြီးကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၅။သ န်ြီးပင်ဆပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ က ျောင်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၁၇။ကန္ှောကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊၁၈။တ ် ပ်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။အလယ်ကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။

န်ြီးပင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ဝင်ြီးသရက်

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။သရက်န္ှစ် ျောြီးလန် ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ရှ ်ြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။သဲကကျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ ပန်ြီးတင်ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊၂၆။ကခ ျောင်ြီးက င်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။လပ်ဥကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၈။ ကခ ျောင်ြီး ွေ( )ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉ ။အိုတ်ရှစ်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို။
၅၆

အိုတ် မို ြို့နယ်

၁။ ကအျောင်

သလျောရပ်ကွေက် (အိုတ် ိုမ ြို့)၊ ၂။ ကက ျောင်ြီးကကြီးတန်ြီးရပ်ကွေက်

တိုင်ြီးကေသကကြီးလွှတ်ကတျော် (အိုတ် ိုမ ြို့)၊ ၃။ ကကွေြီးကခ ျောင်ြီးရပ်ကွေက်(အိုတ် ိုမ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့ ရပ်ကွေက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(အိုြီးသ

်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၅။ရျောသစ်ရပ်ကွေက်(အိုြီးသ

ကတျော်ရပ်ကွေက်
(အိုြီးသ

(အိုြီးသ

်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊

၇။

်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၆။လ ်ြီး
ပ

်ကတျော်သျောရပ်ကွေက်

်ကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၈။ နန္ွေင်ြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၉။ င ြီးရှဉ်ရိုြီး ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၁၀။သရက်ကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကတျောင်တကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ ကတျောင်ကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၁၄။

၁၃။ က ပ်ကခ ျောင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊

ူြီးကိုန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ဘလျောြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။တက်ဆွေဲ

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။

ှကကတန်ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ အိုတ်တွေင်ြီးကိုန်ြီး

ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကအြီး သျောယျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ြီးပင်ကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၂၁။တယ်ပင်ကက ျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။တယ်ပင်ရိုြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊
၂၃။က

ျောက်ကကနို့်ကွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ တင်ြီးကိုတ်ကကြီး ကက ြီးရျော

အိုပ်စို၊ ၂၅။ကလြီးတဲကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ရှ ်ြီးရျောကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ို င်ြီး
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ူးလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွငပါဝငသညနယဒ မမ ာူးစာရငူး

တန်ြီးကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။က ွေန်ြီးခခ ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကျွန်ြီးကကျောက်ပင်
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ရှျောြီးကတျောကွေင်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ သင်ပန်ြီးကိုန်ြီး
ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကန်သျောယျော ကက ြီးရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ဆင်က င်ြီးကက ြီးရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီး ကက ြီးရျောအိုပ်စို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစဒ
ုံ ီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
( မက
စဉ
၁

မဲဆန္ဒနယအမှတ

ွေးတိုငွေးကေသက

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့်

၁။ဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

(ဂန့်ဂဂေါမ ြို့)၊ ၃။ ဂရွှေဘို ဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

့်

ိုန့််းရပ့်

ွ

့်(ဂန့်ဂဂေါမ ြို့)၊

၅။ ဂတ င့်ခင့်ရန့််းဂ
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ န္ှ ့််းခေါ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ ဂတ င့်ယ ပင့်ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။

ဂ

့်လင့််း ဂ

ပေါဂ

၁။ မ ြို့ ရပ့်

ွ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ အ ှတ့်(၁) ရပ့်
၅။အ ှတ့်(၃)ရပ့်

ွ

့်(ဂ
့်(ဂ

၁၈။

န့်သ

့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၆။စပယ့်
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၁။ ဖ

့်ဝန့််း

တို

့်ရပ့်

ွ

့်(ဂန့်ဂဂေါမ ြို့)၊
ွ

့်(ဂ

မ ြို့)၊

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၉။ ွ ့််းဇဲဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၀။ ပစ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ လယ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဇဂ ွှ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၄။ဝေါ်းပင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ စ

့်ခ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ရ စည့်

ဂ
ဂ

့် ဂ

်းရ

မ ြို့)၊၆။ လ ပို ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၈။ပိုဦ်းဂ
့်ရို်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၁။ ဝ

မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ့်(၂) ရပ့်

ဂ

အိုပ့်စို၊၁၃။က

ည့််းခင့်

်းရ အိုပ့်စို၊

့် (ဂန့်ဂဂေါမ ြို့)၊ ၂။ ဂ
ွ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဇ်း ပ ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၄၀။အ ့်သစ့် ဂ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၈။ ပနန့််းဂ

လယ့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ လိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၅။ ပင့်သ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၂။ ဂ

ရ
့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ဂခ င့််းန

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၇။စင့်ပို ဂ
ဂ

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဂအ င့် င့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။ င့််းရ ဂ

၃၉။ယင့််း
ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၀။ပန့််းထပ့်ဂ

အိုပ့်စို၊၃၄။ဂတ ဖဂ
ို
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ထယ့်ဂလှ ့်

်းရ အိုပ့်စို၊၂၅။အဂနော ့်ဂန့်ဂဂေါဂ

အိုပ့်စို၊၂၉။ဂခေါ ့်ခဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဂဘ ့် ပင့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။ ဂတ င့် ပင့်ဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ဂရရှင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ဇ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ပ ်းဂ

၂၄။ရ်းရှဂ
ဂ

ျွန့််းေတ့် ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ သ စည့်ဂ

ဂ

၁၉။ စိုငေ
့် ်း ဂ

ရပ့်

၄။သ လင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၁။ဂရရှင့် ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၇။ ဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

၂။စည့်ပင့်သ ယ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။ ရဲလှဂ

၁၀။ဂ ွှြို့လယ့်ဂ

၂

ွေး )

်း ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ဂခေါင့််းတင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။

ဲဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ဂည င့်လယ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

၂၀။တဇန့််းဂ
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။စ တ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။သ ဂ

အိုပ့်စို၊

၂၅။

င့််းဇ ဂ

၂၇။ လယ့်က
၂၉။
ဂ
၃

ဂဆ မ ြို့နယ့်

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃ဝ။ ရ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊

၆။အည

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၈။ လ

အိုပ့်စို၊ ၁၀။ ဂည င့်
၁၂။

င့််းလန့်ဂ

၁၄။က

ခတ့်ဂ

န့်ဂ

န့်ဂ
ွ

တင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၉။ ငှ
၁၃။ ဂယ လ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၂၆။ယန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဂတ င့်င

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၀။ ဂပေါ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။ ငှ

ဂ

ွ

ွ

့် ဂ

့်ပ့်ဆိုင်း့် ဂ

့် ပ

င့််းဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

၂၀။ ရင့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ရင့်ရ
့် ဲဂခ င့််းဂ

ဂ

ဂခ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ဂလ င့််းရှည့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ ဂတ င့်ဘိုက

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့် ၃။နတ့်ရဲရပ့်

၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။လယ့်

၂၃။ ဂလှ ့်

ွ

လယ့်ရင့််း

့်ဂခ င့် ဂ

င့််းဂ

၁။ မ ြို့ ရပ့်

၅။

့်ပန့် ဂ

့်ဆွဲဂ

ိုင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ အင့်ဘ်းဂ

ျွန့််းဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ သလယ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၇။ ပိုပပ

်းဂ

ျွန့််းခိုသ

့် (ဂဆ မ ြို့)၃။ခွင့််း

အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ဆွဲလဲွ

၃၆။

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။ ဂခ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ဂ

အိုပ့်စို၊ ၃၄။ တင့်တ
့် ဂ

ဂဆ မ ြို့နယ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၅။ ပန့််းဂခ င့််းဂ

၄

့်ခင့်ရန့််းဂ

ိုန့််းဂ

့် ွန့် ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။

၄။သ်း

့်ပန့်ဂ

သ ဝတဂ

့်(ဂဆ မ ြို့)၊ ၂။ ဂဇယ ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

ဂ

ို်းစို ဂ

န့်သ ဂ

ဂ

ဖြူ ဂ

်းရ အိုပ့်စို။ ၂၆။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။

၁။ သရရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။လ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၄။

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့် ဂခ င့််းဂ
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

်းဂ

င့်သ ်း ဂ

ဂ

င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ဂခေါင့််းတို

်းဂ

ဲဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၂၇။က

့်က

်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၉။ ဆ ်း
်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။ ငလယ့်ခို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ပိုလဲ ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၃၅။ ဂည င့်ပင့် ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို။

့်(ဂ

့်ထမို ြို့)၊ ၂။ ဂိုဘိုရပ့်

့်(ဂ

့်ထမို ြို့)၊ ၄။ စဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ပန့််းဆန့် ဂ

ွ

့် (ဂ

့်ထို မ ြို့)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ဂတ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။နသို်း ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

၈။ရ သ ဂ

်းရ

အိုပ့်စ၊ို ၉။ အယ့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၁။ က

်းဂ

ပန့််းပလွန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၄။တ ပင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ပန့််းနဲဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၆။ အန ့့်် ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ န့််းဂ

၂၀။ ွ ့််းခင့််းဂ
င့််းဂ
ဂ

အိုပ့်စို၊ ၃၂ ။ ဂရရှင့်ဂ
ထ်းလင့််းမ ြို့နယ့်

၁။ အ ှတ့်(၁)ရပ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

ဂ

့်ထို ဂ

့်ပန့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။အထ

့်ဂ

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ပိုဏ္ ်း
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ရင့်ဂရ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊၂၅။လို်းဂပေါင့်ဂ

၂၉။အည ဘန့််း ဂ

့်ဂ

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၃။တင့််းဂခ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊၂၂။ယိုဆင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၇။အို်းဂန္ှော

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ ဘ်းဂတ င့််းဂ

ဂ

့်ဂ

်းခဲဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ နတ့်အင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၇။သရခေါဂ

ဂ
့်

်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ ဂေေါသ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၇။ပေါ်း ဉ့််း ဂ

၃၃။အို်းထွဲဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၁၀။ ဆွဲလဲွ ဂ

၂၆။ဝေါ်းရင့််းခ င့်ဂ

၃၅။ဂအ

၂။

င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၂။တဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၄။လ

က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ငေါ်းဆင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ပင့်ဘဂ

အိုပ့်စို၊

င့််းက ည့့်် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၉။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ဆင့်ထ်းို ဂ

အိုပ့်စို၊၂၁။ င့််းလယ့်ဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ဂတ ခလွန့်

့် (ထ်းလင့််းမ ြို့)၊
ွ ့််းဇဲဂ

ိုင်း့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။ ဂတ င့့််တ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ေန့်ေ်း ဂ

၁၆။ပလန့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။

အိုပ့်စို၊၁၁။ဂည င့်ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။လ ့်ပန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို။
ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။

၈။စို ပ ်းဂ
ဂ

လ
့် ပ့်

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၆။

န့်ဂတ ဂ

၁၅။ပင့်ဂတ င့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၈။ရင့့််ရဲဂ

အိုပ့်စို၊ ၃၀။ က

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ အည

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ပဆိုပ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၅။ဂလ်းဂ

၁၀။ဂန္ှောဂ
့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ငလွန့််းဂ

၂၇။ဂယ ဂ

၅

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပစ
့် ို၊၂၈။အက

်းရ အိုပ့်စို၊
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ဂ
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့်ခိုပ့်
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်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ဝေါပန့် ဂ
်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။ဆည့်က

်း

်းရ

်း ဂ

်းရ

အိုပ့်စို ။
၂၃

ဂ

ွ်းမ ြို့နယ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

၁။ ဆ ်းဂရွှေ
( ဂ

ရပ့်

ွ

့် ( ဂ

ွ
ွ
ွ

့်( ဂ

ွ်းမ ြို့)၊ ၇။

့်( ဂ

ွ်းမ ြို့)၊၉။ ယ့်လှဂတ င့်ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ ပိုထ်းို ဂ
ျွန့််း ဂ

့်ဂ

၂၇။ စ ့််း က
၂၉။ င့််းစိုင်း့် ဂ

ွ

့်( ဂ

ွ်းမ ြို့)၊ ၈။ င့််း

့်ဂလ်းပင့်ဂ

ဂ

်း ဂ

က

်း

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်စ ့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။လ ့်ပိုတို ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ လယ့်ယ ်းဂ
်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ ရ သ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။

်းရ အိုပ့်စ၊ို
်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

ငေါ်းဂဆ င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဆ်း ပစ့်စ ့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၃၀။ ျွန်း့် ပတ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။

င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ရှ ်းပင့်လှ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ဖိုတ့်

ပ့်စ ့််းဂ

့်

အိုန့််းတွဲ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ယင့််းနော်းသ စည့် (အဂရှြို့)ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဂည င့်က
၂၅။ လပ့်ပဂတ

ွ်းမ ြို့)၊ ၆။ မ ြို့ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၀။

ွ

အို်းဘို

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ဆ်းဂ

၁၉။ သစ့်ရ ဂ

ွ်းမ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့

့် (

န့်သ ရပ့်

၁၇။ ယင့််းနော်းဂဂွ်းဂခ င့််း ဂ
၂၁။အလယ့်ဘိုဂ

ွ

့်( ဂ

ွ်းမ ြို့)၊ ၅။ ဆိုရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။သရ

၁၅။ဇ်း

ွ

့်( ဂ

ဂ

ဂ

ွ်းမ ြို့)၊ ၂။ ဂအ င့်ဂ တတ ရပ့်

ွ်းမ ြို့)၊ ၃။ ဂ ်းလယ့်စို်းရပ့်

ရပ့်
ရပ့်

င့််းရပ့်

င့်

ွန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။တပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ဘိုရ ်း ိုန့််းဂ

ိုန်း့်
်းရ

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

အိုပ့်စို၊ ၃၄။ဂ န္ို ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။ရှ ်းဂစ င့််း

၃၆။ စ့်နော်းသ စည့် ဂ
၃၈။

၂၄

ဂ

ွ်းမ ြို့နယ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

ွ ့််းအို ဂ
်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၃။ ဂပပင့်စ ့််း ဂ

၄၁။ပ နဂို

၁။ သဂဂေါဂရရပ့်

ွ

့်( ဂ

ွ

၈။

န့် ပ ်းဂ

ဂ

့်( ဂ

်း ဂ

ွ်းမ ြို့)၊

၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ က
်းရ အိုပ့်စို၊

၂၁။ဘိုရ ်းမပ ဂ

န့်ဂ

၃၂။သဂ ပစ ့််းဂ
၁။

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ဘိုရ ်းက
က
ဂ

ွ
်း ဂ

့်( ဂ

သ က

်းဂ

်းရပ့်

ွ

့်ဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ ေ
ပ့်

ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၀။ တယ့်ပင့်စ ့််း ဂ

်း ဂ

ွ်းမ ြို့)၊
်း

န့်

ျွန့််း ဂ

င့််း

တ့်
ဂ

န့်
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
န့်ဂ

်းရ

န့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ရင့််းဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂပေါ

်း န
ို ့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို။
ွ

့်(မ ြို့သစ့်မ ြို့) ၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။

ွင်း့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ပိုလင့််း ပ ်းက
်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ လင့့်် င့့််
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ွ်း
ွ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၄။ ရ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။ ဂ ်းက

်း

( ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၅။ က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ အိုင့် ဲ ဂ

၁၂။တလိုတ့်ပင့်ဂ

ွ

့်(မ ြို့သစ့်မ ြို့)၊ ၂။ ဂ ်းရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။ က

င့်သ ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ က
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ွ

့်( ဂ
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့်ဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ အိုင့်က
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ွ
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ွ
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ဂ
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ဂ
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ဂ
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ဆွယ့်ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ ဂရွှေပန့််းဂ

ွ

၁၇။လင့််းလည့်ဂ

၂၆။ ဂည င့်

ို န ့် ်း ဂ
ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ဂခ

၁၃။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။

ဂ

်းဂ
ို န ့် ်း ဂ

တ့်ဂလ်း

ိုန့််း ဂ
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်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
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်းရ အိုပ့်စို။
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ွ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊
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ွ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

န့်ဂ ဂ

က့်

်းရ အိုပ့်စို၊၂၅။ ထန့််းတပင့် ဂ

၅။ သဂ ်း

ျွန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။နင့််းက

်းရ အို ပ ့် စ ို ၊ ၂၃။ နဘဲ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

၁၁။ဘ်း

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

ရပ့်

၉။သို်းဆယ့့််ဂ ခ

၁၂။ရို်းဂတ ဂ

၁၆။ စစ့်တလင့််း ဂ

ငိုရပ့်

ွ

၁၀။ဖလတိုင်း့်
်းရ အိုပ့်စို၊

(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၃။ဂရွှေက

ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုန့််းဂ
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၆။ ဂ နခင့်ဂ
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ွ

ွ
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၂၈။ ဂ ပင့်သ ဂ
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အို ပ ့် စ ို ၊ ၂၂။ ဂပ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ေန့်ေလွန့်ပင့်

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။မ ြို့လိုငဂ
့်

အိုပ့်စို၊၂၄။ပိုတ်း

၂၀။ဆင့် ဖြူခ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ဂဘ ့်ဂ

၁၁။ဆ်းတပ့်က

၁၅။ ဆည့်လည့် ဂ

ိုန့််းဂ

၉။ပိုလင့််းက

ိုန့််းဂ

၁၈။န္ွော်းလှ

်းရ အိုပ့်စို။

့် (မ ြို့သစ့်မ ြို့)၊ ၂။

်းရ အိုပ့်စို၊

အိုပ့်စို၊ ၁၃။ ဂနော့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ဂဂွ်း

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ဂရ ပည့့််ဂ

၁။ လယ့် ပင့်ရပ့်

ဂ

၂၇

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ ဂဂွ်းခ ဂ

၈။ဇ်းလို်းဂ

်းရ အိုပ့်စို ၊၁၆။ ဂလ်းတိုင့်စင့်

့်ရှ တန့််း

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

ဂ

့်ဂ

ွ

ိုန့််းရပ့်

မဂ

ွ

့်

ွ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၇။ ဂ နခင့်ဂတ င့်
၈။

ဘို

ိုန့််းရပ့်

၁၂။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ပင့််းဝဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

့်ရပ့်

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၄။တွင့််း န
ို ့််း

်းရ အိုပ့်စို၊၁၀။ ဂဖ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

၂။ ဆိုတို

်းရ အိုပ့်စို၊

န့််း

ွ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

ဂတ ဂ
ိုင့်

ျွန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။အဂရှြို့
၁၇။ ဖို်း

ို်း ဂ

ိုန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

၁၈။ စန့်ပန့််းပင့်ဂ
၂၀။
၂၈

ို

က ခွ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ဂရွှေတိုတ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ စခန့််း

ဂရနဂခ င့််းမ ြို့နယ့်

၁။

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၃။ရ သစ့်ရပ့်

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

မ ြို့ ဂတ င့်ရပ့်

ရပ့်

ွ

၈။ အိုတ့်ရှစ့်
၁၀။ဂဖ င့််း

ွ

ိုန့််းဂ
ွဲဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၅။ နဂေါ်းဂ
ဝ

၁၃။ ရ်းို

့်လတ
ွ ့်ဂ

၁၉။ဘဲဆပ့်ဂ

၁။ငဖဲမ ြို့ ရပ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၀

၁။ ဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

ဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

င့််းတွင့််းရပ့်

့် စွတ့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၆။
၈။ဇင့်ပပွန့််းဂ

စ့်ဖ ်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၄။ ဂည င့်ပင့်အိုင့့််
ျွန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းဂ

န့်က

်း

်းရ အိုပ့်စို၊၃။ဆင့်ခ တိုင့်
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၈။ ဆ်းပဂေေါင်း့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။စပ့်စဂတ င့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။စွန့်တ ့်

်းရ အိုပ့်စို။

့်(ငဖဲမ ြို့)၊ ၂။ ပင့်ဦ်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃။ နယ့်ဂဇ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ဂိုတ့်က

အိုပ့်စို၊ ၁၁။ ပဇ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို။

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ င့််းလွငဂ
့်

၄။ ဂဘ်း ဲ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ပဂဘွ်းဂ

ွ

န့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ ရင့့််ရှည့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၄။ လင့််းေဲ ဂ

ငဖဲမ ြို့နယ့်

်း

ရ်းို ဆပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ န့်ဂအ င့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၁။ဘို်းဂဘ ဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။အင့်ဂတ

၁၈။

့်(ငဖဲမ ြို့)၊၂။ဇ်းဂတ က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။သ ယ

ွ

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

၉။ ဂလ်းတင
ို စ
့် င့်ဂ
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ဝ

ွ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ဂခ င့််းဆိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ ပေေါန့််းဂ

၆။စည့်သ ဂ

ဂ

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ဆ ်းတိုင့်ဂ

ငဖဲမ ြို့နယ့်

၂။အို်းဘိုရပ့်

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ခ င့််းဂ

ဂ

ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊

့်(ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၇။ က

ဂ
၁၇။

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို။

့် (ဂရနဂခ င့််းမ ြို့)၊ ၅။သစ့်တဂပွရပ့်

၆။ ဂည င့်လှရပ့်

၂၉

ွ

န့်ဂ

န့် ဂ

၇။ဂရှ
်းဂ

င့််း

ဂ
့် တ င့်ဂ

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။ပဘဲ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ လင
ို ့် ဂ

်းရ
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ဂနောင့်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ဂ

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၄။တင့် ပင့််းဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၆။ဂပေါင့််း

ဂလ်း ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၈။ဂခ င့််း ဖြူဂ
၃၁

စလင့််းမ ြို့နယ့်

၁။ ဂစ ်း ရပ့်

ွ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့် ၃။ င့်တင့်ရပ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ပန့််းတ ့််းဂ

့်(စလင့််းမ ြို့)၊ ၄။စ စဂ
ွ

့်(ဆင့် ဖြူ ျွန့််းမ ြို့)၊ ၆။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဂ

ျွဦ
ဲ ်း ဂ

ပ ်းဂ

ဝန့််း ဂ

့်အို်းဂ

်းဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ငလင့်တွင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ဂည င့်(လင့််းဇင့််း)ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။ တ

့် (စလင့််းမ ြို့)၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။
(ဂရွှေ

န့်ဂခ

့်( ျွန့််းတဲ)

ပ့်ပေါယ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၂။ န္ွယတ
့်
ယ့် ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၄။ဂပေါင့််းတ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဆည့်

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၁။ဂေေါင့့််ဘို်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ပိုခ
်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၆။ ပန့််းဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၉။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၀။

ိုန့််း

( က

အိုပ့်စို၊ ၄၆။ ဝန့်ရဂ

ပဂတ

်း ပ ်း)ဂ

င့််းလ င့်
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၃။လ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၅။ ဂရွှေဇသ်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၇။သစ့်ဂခေါ

၄၈။ သင့်ပန့််းဂတ (ခ)သ န့််း
၅၀။

ဂ

င့််း ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၂။ သရ ့်ဂတ ဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊၃၇။ ဇရပ့်လှ

့်)ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၂။ရှ ့််းစိုဂ

့်တိုင့်

ရင့််းဂခ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၈။ ရှရှ ်း (ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၄။ လယ့်

င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

ဂ

ျွန့််းရင့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဂတ စ ့့်် ဂ

ဂ

န့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။တဂည င့့််တင့်

်းရ အိုပ့်စို၊၃၀။ထ်းဂပေါ

၄၁။ ရ်းို ပင့်

)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၅။ဂည င့်ပင့်လယ့်

ဂခ င့် ဂ

ဂတ င့် ပစ့်

င့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ငသန့်ဂခေါင့််း

၂၉။ဂတ နလင့်ဂ

်း) ဂ

့်(စလင့််းမ ြို့)၊

ဖြူဂ

်းရ အိုပ့်စို ၂၂။ စွယ့်တည့်ဂ

(ဂခေါတဂည င့့််တင့်)ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ စဇွဲဂ

ဂ

(စပေါယ့်က

်းရ အိုပ့်စို။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။

်းရ အိုပ့်စို၊၁၅။

်းရ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ ဂဂွ်းပင့်ဇင့် ဂ
်းဂ

်းရ

င့််းရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။

ဂ

၂၁။ ဆင့်

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ အို်းဂ ထွင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။

အိုပ့်စို ၁၄။ က

၁၅။ဂပ

့်(စလင့််းမ ြို့)၊၂။ ဂပေါင့််းပင့်ဇင့််းရပ့်

၅။အ ှတ့်(၁)ရပ့်
ွန့််းခ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ဂတ င့် ဂ

့် ဲ
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၉။ သ င့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

င့််း

၅၁။ အို်းသည့်
၅၃။ အဂနော

့်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

န့်ဂဘ င့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၄။ဂအ

င့််းပင့်လှဂ
၃၂

၁။

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

(စလင့််းမ ြို့)၊ ၃။ ပိုထို်း ဖြူရပ့်

င့််းက

်းရပ့်

ွ

့်(စလင့််းမ ြို့)၊
ွ

(စလင့််းမ ြို့)၊၅။အ ှတ့်(၂)ရပ့်
ရပ့်

ွ

့်(ဆင့် ဖြူ

ွ

့်(ဆင့် ဖြူ

ျွန့််းမ ြို့)၊၇။ က

၁၀။က

ိုင့်ဂ

၁၃။

ဘ်းဇပ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၉။ ေေါ်းဆွယ့် န့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၁။ဆို ိုန့််းဂ
ဆတ့်က

၂၅။ဇ်း
၂၇။

်းဂ

ျွန့််း ဂ

ိုန့််းဂ

ျွန့််း
ရ
့် ဲ

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၂။ ို်းဝန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ဂ

င့််းဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၀။သနပ့်

၂၄။

ိုန့််းဂ

်းရ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

သဂ ပပင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ဇ်း

ိုန့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၀။ဂည င့်အင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၉။ ပ ်းခင့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၁။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၃။ ဂရဂပေါ်

ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၇။

၅၁။ဂတ င့်ဘိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ
ျွန့််းဂ

ပင့််းဂ

၄၅။ဇ်း ဖြူပင့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၄၉။ ရဂေ်းဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ဂပေါ ့်ဂလ်းပင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၇။ သရ ့်

န့်ဂဘ င့် ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ တဂတ င့်

ဲရ

၃၄။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။ ဂခ င့််း ဖြူ(အဂရှြို့)ဂ

က ်း န
ို ့််း ဂ

့်

၆။အ တ
ှ ့်(၃)

ိုန့််း)ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ စွန့််း ျွန့််းည

၃၃။ ရှ ်းဂတ အဂရှြို့ ဂ

က

ည့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။ ဂခ င့််း ဖြူဂ

ဆင့်

၃၁။ ဂ

ှရို်း

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၉။ ရှ ်းဂတ ဂ

ဂ

(က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ဂပေါ ့်ရင့််း ိုန့််းဂ

ဂ

၂၃။

ဂ

ိုန့််း ရပ့်

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊၈။ ဂတ င့်ရ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၁။ဂရွှေဘိုသ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
န့်ဂ

ဂပေါင့််းနော်းရပ့်

ျွန့််းမ ြို့)၊

်းပင့်ပဂ
ို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ရ

့်သ

၂။

့်(စလင့််းမ ြို့)၊ ၄။ဂ

ထန့််းဂတ ဂ
ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၅၅။ အင့်

်းရ အိုပ့်စ။ို

စလင့််းမ ြို့နယ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

ဂ

့်လင့််း ဂ

န့်ဂတ ဂ
့်

ျွန့််းဂ
က

့်

င့််းခေါ်း

ျွန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၆။ တလင့််း

ိုန့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၈။ အဂရှြို့

ိုန်း့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၀။ ဂတ

်းရ အိုပ့်စို၊

ျွန့််း ဂ

၄၂။တဂည င့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၄။နတ့်တပ့်

်းရ အိုပ့်စ၊ို

၄၆။

ဥသ စ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၈။ ဂည င့်ပင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၀။ ဂဖ င့််းလင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၂။ ဂ န္ိုဂ

ိုန့််း
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၃။ ရ

ှတ့်

စဉ

၃၃

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၄။ သရ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို။

ဂစတိုတထရ မ ြို့နယ့်

၁။ အ ှတ့်(၁)ရပ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

အိုပ့်စို၊ ၃။ သရန့်

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

၅။ဂ

င့််းဦ်းဂ

့်(ဂစတိုတထရ မ ြို့)၊ ၂။ ဂက

ိုင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ ခ င့််း ပစ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ ထ ့််းဂ

၁၀။ ွန့်ဂဇ ဂ
့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ က

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ ဏ္ဍပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

၁၉။ စစ့်ငန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ ေိုဂခ င့််းဂ

့်ဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ စင့််းဂခ င့််းဂ

ွ

ဂ

၁၄။

ဂ

င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
န့်တိုင့် ဂ

်း ဂ

၂၁။ တည့်စိုတ့်ဂ
၂၃။ ဂအ င့််း ဂ
ဂသ င့် ဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ အဂနော

်းရ အိုပ့်စို၊

ွ

၅။ လို်းက ်း

င့််းဂ

ိုန့််း

ွ

ဇင့််းဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
ြူ

န့်စနဂ
့်

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၂။ ဂခွ်း ဂလ င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၅။ ဂရ

်းရ အိုပ့်စို။
ွ

့် (ပွင့့်် ဖြူမ ြို့)၊

့်ဂတ ့် ရှည့်ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ ဆည့် ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ နန့်က

့် (ပွင့့်် ဖြူမ ြို့)၊ ၄။ သ

့်အိုပ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ဘ်း

့်(ပွင့့်် ဖြူမ ြို့)၊၂။ အလယ့်ပိုင်း့် ရပ့်

့်ပိုင်း့် ရပ့်

(ပွင့့်် ဖြူမ ြို့)၊ ၅။သရ
၇။ ထဂနောင့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။ ပိုပိုင့််းဂ

၁။အဂရှြို့ပိုင့််းရပ့်

န့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ အလယ့်ပဂ
ို

ပွင့့်် ဖြူမ ြို့နယ့်

်းရ

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ ခ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ အို်းဝေါ်းဂ

ိုန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၁၀။ ပန့််းအဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ဂေွ်း
က

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို ၊ ၂၁။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ အက ည့်ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၉။ပန့််းအည ဂ
်းဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ အဂပေါဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၆။လ ့်ပန့်

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂတ ့် ဂ

၁၈။ ဖေါအိုင့််းဂ

့် (ဂစတိုတထရ မ ြို့)၊ ၂။ ဖ င့်က

အိုပ့်စို၊၁၁။နတ့်က
၁၆။

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ငလဲဂ

၁။ အ ှတ့်(၂) ရပ့်
ဂ

်းဂ

့်လယ့် ဂ

်းရ

အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ဂည င့်

င့််းက

ဂစတိုတထရ မ ြို့နယ့်

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်( ၁)

်းရ

ိုင့််းဂ

ိုင်း့် ဂ

့်ဂ

ိုန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ တယ့်ဇ ်း

အိုပ့်စို၊ ၁၇။ ဂ

၈။တပွင့်ဂ

၃၅

်းဝဂ

ိုန့်ညင့််းဂ

င့်သို

င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ဂ န ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ သ

ဂ

ဂေေါ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅၅။ ဂ

ွ

အိုပ့်စို၊ ၈။ သဆယ့်ဂ

၃၄

့်ခ ဉ့်ဂ

၈။ ဂရွှေဂလှ ဂ

ွ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

၉။ ဂ

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

င့််းဂတ ့်ရ (၁) ဂ

၁၁။ဖလဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၂။ဇ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ လယ့်

ိုင့််း

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၄။

န့်ဆွယ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ လယ့်လှ

ိုန့််း

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

သ က

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုလ ်းဂ

င့််း

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ နဘဲ

ိုန့််း

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။

်းရ အိုပ့်စို ၊ ၂၁။ ပည့်လို်းဂ

့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ အဂနော

ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၄။ က

်း ဂ

၁၈။ ရ သစ့်

၂၆။

စ့်

ျွတ
ဲ ခေါ်းဂ

ိုန့််း ဂ

ိုင်း့် ဂ

့် ဂလ်းအ ့်ဂ

ြူဝန့််း ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၈။ဂည င့်ပင့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၅။ ဖလ

င့််း ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၇။ဂတ င့်အင့််းရ သစ့် ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၉။ လ ့်ခိုပ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၂။သရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ဂည င့်ခခ ဂ

့်ဂတ ဂ

၁။ ိုန့််းဇလဲဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

အိုပ့်စို၊ ၄။ န ဂ
၆။ဂ

င့််း

၈။ဂခ င့််းဆိုဂ
ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ဲဇလဂ

ိုန့််းဂဇ င့််း ဂ

၁၅။ဂပဂတ ဂ

ိုန့််း င့့်် ဂ

ဂရပိုတ့်က

်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ သ

ိုင့််း ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ နန့််းဂတ ့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ လ

ျွဲတဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

ပည့့််ဂ
ိုင့််းဂ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ဂပေါ

့်

ိုန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ အဂရှြို့ဂလ်းအ ့်
ျွန့််း ဂ

့်ပန္ွယ့်ဂ

ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။ဆင့်လ်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။အဂနော ့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃။ ေဲ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

်းရ အိုပ့်စ၊ို

်းရ အိုပ့်စို။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ဂရပိုတ့် ဂလ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ ရ ခိုင့် ဂ

၁၃။

၃၁။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂။ သ န့််းရင့််းဂ
ိုန့််း

၁၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဆည့်ဂတ ့်

၃၀။ အင့််းဂေေါင်း့် ဂ

ပွင့့်် ဖြူမ ြို့နယ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

ိုင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

အိုပ့်စို၊

၃၆

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။ င့််းဂ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ဥယ ဉ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၃။ ဇ်းဂတ ဂ

စ့်
်းရ

အိုပ့်စ။ို
၃၇

င့််းဘ်းမ ြို့နယ့်
တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

၁။ အ ှတ့်(၁)ရပ့်
( င့််းဘ်းမ ြို့)၊ ၃။ ဂ
၅။ဂထ
ဂ

့်ရှ ပင့်ဂ

ွ

့်(

င့််းဘ်းမ ြို့ )၊ ၂။ အ ှတ့် (၂)ရပ့်

့်တန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ခွန့်သ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။ ပိုဂေေါင့််းဂ

ဂရဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ဂပေါင့််း ဂ

ွ

့်

်းရ အိုပ့်စို၊
ိုင့််း က

်း

်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

၁ဝ။

သ

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ အင့်ပင့်လှ (စဂ

၁၂။

ိုင့််းဂတ က

်းဂ

၁၄။ ဂခ င့််း ဖြူဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၁၅။ သ်း

ဂ

်းရ အိုပ ့်စို၊ ၁၇။

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ဂပေါ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ဂရဂပေါ်က

အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဂ
၂၅။

င့််းလှ

င့််း

ိုန့််းသ ဂ

င့််းဘ်းမ ြို့နယ့်
တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ပို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃ဝ။ ရ ပိုလဲ

ဂတ ့်

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၃၄။ ရ သ ယ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုန့််းတန့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။နန့််း

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၇။ဂပ

ွ

့် ( င့််းဘ်းမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ့် (၄)ရပ့်

ွ

့်(စ

ွ

ိုမ ြို့)၊ ၅။အ ှတ့်(၃)ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ပင့်လယ့်သ

့်ဂ

့်(စ
ွ

့်(စ

ိုမ ြို့)၊ ၆။လ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။

၁၁။ ိုလ ်းပေါ်းဂ

၁၂။ သစ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။

ေ်း ဂ

၁၆။ သနပ့်ပင့်စို ဂ
၁၈။ ဂ
၂ဝ။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်စစ့်ပို ဂ

၁၇။

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၄။ အလပေါယ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၂၆။နဗဗ န့်

်းရ အိုပ့်စို၊၂၇။အိုင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၉။ဘိုရ ်းဂ

၂၃။

့်

ိုလ ်း

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ပဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ယ့်ဂဘ့်

၂၅။ လ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၈။ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၀။ က

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၃။

်း ဂ

၂၁။ ရ သ

်းရ အိုပ့်စို၊

ျွန့််းဂ

န့််းက

၁၉။ ထဂနောင့််းဂတ

ဂ

ဂ

က

့်စဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ ဂပေါ ့်င ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ွ

့်ခိုတ့်ပင့်

သ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁ဝ။ ဂရပိုတ့်ဂ

၂၂။

ိုန့််း

ိုမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ့် (၂)

အိုပ့်စို၊ ၉။ ဥယ ဉ့်ဇင့်ဂ
ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။သဂဘဂ

၃၆။ ဥယ ဉ့်ဂ

( င့််းဘ်းမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ့် (၁)ရပ့်
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို။

၁။ အ ှတ့်(၃)ရပ့်
ရပ့်

်းရ

့်ပင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။ ဖလရိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုန့််း

်းသ်းို ပင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ ဇ်းအိုင့််းဂ

န့် ဂ

ဂ

ျွန့််း ပ ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ဆင့်ဂခေါင့််းဂ

်းပင့်
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂ဝ။

၃၁။
ျွန့််း

၃၈

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။ ဂတ င့် န့််းစ ပရ သစ့် ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၇။ ထန့်ဂတ ဂ
၂၉။ ဂရင ဂ

၁၃။ ိုန့်ဂထ င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ဂရတွင့််း

့်ပင့်ထွင့််းဂ

န့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုန့််းဂ

ျွန့််းဂ
်းဂ

)ဂ

်း

န့်ဂ

င့််းဦ်း

်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

၃၁။ ဖြူ

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။ င့််း ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၄။ ပန့််းလွှ ်းဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၆။ ခ

ိုန့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ဂရွှေဂက

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၃၅။

ဘဲ့်

င့််း

်းဂခ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၇။ ဖလဂတ ဂ

်းရ

အိုပ့်စို။
၃၉

မ ြို့နယ့်
တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

၁။အ ှတ့်(၁)ရပ့်
၃။ပဇင့််းန ဂ
့့််
ဂ

ွ

့်(

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ ပိုည ဂ

၈။ဂတ

ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ အင့််းက

့်ဂစ င့််းဂ

်း

ိုန့််း ဂ

မ ြို့)၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ ဂရနသ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။သ ္ရ ဂ
့်ပဂေေါင်း့် ဂ

့်(

်းရ အိုပ့်စို ၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။

်း ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ရ သ ယ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၄။နတ့် ်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၇။ အလပ့်လယ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ အင့်ဘ ့်ဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၂၀။ထန့််းဂလ်းပင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ဓ မဂသ ့် ဂ

၃။ ဇ်းဂတ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ဂိုန့််းဂသ င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၅။

ွ

့်၊(

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၂၆။

၄။စပယ့်ခခ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ အလယ့် ဂ

၁၀။ န
ို ့််းေေါ်းဂ

်းရ
ျွန့််း

၁၅။ အလယ့်ဂခ င့််း ဂ
၁၇။ ထန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
ဂ

့်ဂ

ွ

့် (

မ ြို့) ၊

်းရ အိုပ့်စို။၅။

ေ်း ပင့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ပဂအ င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၁။သ ဇဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ စ

၉။ က

ြို့ပင့် ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၆။ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ပွတ့်စိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။

ညင့်တိုင့််း ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို ၊ ၂၂။

ဝတဂ

့် ဲ ဂ

့်ဂခ င့််း
်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။င ဲ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ဂျွန့််းဂတ င့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။ ဝဲက

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၅။ ျွဲတလင့််းဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို ၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။သရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ဖရလ
ို ှ ဂ

ဂ

၂၄။စစစရဂ

င့််းဂ

မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ့်(၄) ရပ့်

အိုပ့်စို၊ ၈။ ပ ဉ့်ဂထ င့် ဂ
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ င့််း

်းရ အိုပ့်စို။

၁။ အ ှတ့်(၃)ရပ့်
ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ ဂ ခ

်းရ

ပ
့် င့် ဂ

ဂလ်း ဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

င့််းတဲ ဂ

ွ

ဂ

အိုပ့်စို၊၂၄။အင့််းဘဲဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

အ ှတ့်(၂)ရပ့်

အိုပ့်စို၊ ၁၅။ ထန့််းဂ

ပင့် ဂ

မ ြို့နယ့်

၂။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ဂ

၁၉။အိုပ့်ရှစ့်ခ ဂ

၄၀

မ ြို့)၊

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၆။သ ကယ့်ဂ

င့်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ဂ

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။လန့်တိုန့််း ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၉။ သစ့် ယ့်ဇ ဂ
ဂ
၄၁

်းရ အိုပ့်စို၊

၁။ အ ှတ့်(၁)ရပ့်

ွ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

(ဆင့်ဂပေါင့်ဝဲမ ြို့)၊ ၃။
အိုပ့်စို၊ ၅။ ဝေါ်းရှဂ

့်

ျွန့််းဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁ဝ။ ွှန့််းဂည င့်ပင့်သ ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဂဇ င့််းတန့််းက

ဂ

၈။ က

င့််းစွန့််းဂ

အင့််း

ဂလှဝန့််း

၂၅။

ဧ

၂၇။ဂ

ဂ

်းဂ

၁။ အ ှတ့်(၃)ရပ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

၃။ က

်း

ိုန့််းဂ

ွ

ဂ

့်

်း

န့်
်းရ

်းရ အိုပ့်စို ၊

်းရ အိုပ့်စို၊၁၈။ငန့််း ပ ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂ဝ။ စည့်တိုင့််းဂ

်းရ

့်ပန့်ငဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းထ်းစ ့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

၂၄။ ဂထ

့်(ဆင့်ဂပေါငဝ
့် ဲမ ြို့) ၂။ လယ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ ဂ
့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဓန္ိုန့််းဂ
ိုန့််း ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို။
်းရ အိုပ့်စို၊

့်ဂဆ င့်စ ့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။ သငှေါ်း ဂ
ွဲဂ

င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ လယ့်

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၁။ ဆင့် ဂတ င့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။

်းရ အိုပ့်စို၊၁၅။

န့်ဂခ င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ လဲဇင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ ဂရွှေပန့််းဂတ ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၁။ သ စည့် ဂ

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ စဂစစ်း ဂခ င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၀။ ဂလ်းေ်း

၁၄။ န
ွှ ့််းစဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၃။ေဂိုဂ ှ ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို ၊ ၂၂။ လ

၅။ဂတ ဂည င့်ပင့်သ ဂ
၇။ ဂခ င့််းဂ

့်

့်ခ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ က

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၆။

ိုန်း့် ဂ

ဆင့်ဂပေါငဝ
့် ဲမ ြို့နယ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၅။အင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ရ ဇ့် ဂ
င့််း

ဂ

့်ပန့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၁။ ထန့်အင့််းဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ဂဘ ့် င့့််

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။ ရ ပိုလဲဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၉။ လ

၂၃။

၂။ အ ှတ့်(၂)ရပ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ စ ရဂပဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄။ ညဂတ အင့််း ဂ

ဂ

၁၆။ဂရွှေဂ

ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

်းရ

၃၀။ ဘန့်ဂဘွ်း

(ဆင့်ဂပေါငဝ
့် ဲမ ြို့)၊

အိုပ့်စို၊ ၁၄။ဂဇ င့်ခ ့််းဂတ င့် ဂ

၄၂

ဂ

်းရ အိုပ့်စို။

ဆင့်ဂပေါငဝ
့် ဲမ ြို့နယ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ ပယ့်

ိုန့််းဘိုဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ ဇ်း ဖြူ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ဂဂွ်းဂတ
်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။အင့်ရဂ
ို

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။

်းရ

င့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို။

စ
့် ့််း
်းရ

စဉ
၄၃

မဲဆန္ဒနယအမှတ

င့််းတိုန့််းမ ြို့နယ့်
တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

တင
ို ွေးကေသက

၁။

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

အ ှတ့်(၁)ရပ့်

( င့််းတိုန့််းမ ြို့)၊၃။
၅။ဂည င့်က
ဂ

့်

( င့််းတိုန့််းမ ြို့)၊

ိုင့််းငယ့်ဂ

ပ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၁၁။ င့််းတပ့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၅။ စပေါ်းတန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂ဝ။ ထန့််းဂလ်းပင့်ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ လွှ ဝဂ
ဂ

အိုပ့်စို၊၂၈။ ဂတ င့်ပတ့် ဂ

၄၄

င့််းတိုန့််းမ ြို့နယ့်
တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၂)

ဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၃၇။စ တဲဂ

့်( က

အိုပ့်စို၊ ၃၉။ က

ြို့

၄၁။ လင့်ပန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို။

၁။အ ှတ(့် ၃)ရပ့်

ွ

၃။ တတ ်းဂ
ဂ

ိုန့််း ဂ

အိုပ့်စို၊ ၁ဝ။ ဂ ပ င့််းဂ
၁၂။တ
ဂ

ဂ

ိုင်း့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၅။ ခ ်းဝဂ

၁၇။ တိုင့်တ ်းဂ
၁၉။ဂတ င့်ဂတ ့်ဂ

)ဂ

င့််းရ

င့််း ဂ

်းရ

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

ိုင့််း ဂ

ိုင့််း ဂ

့်ရစ့်ဂ

ွ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

(့် င့််းတိုန့််းမ ြို့)၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၅။ဘ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ဂဂလ ဦ်း

၁၁။ ဝ

င့် ွန့််းဂတ င့့််ဂ

့်ဂ

ိုန့််း ဂ

့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ သ င့်
င့််းဂ

တိုပ့် ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ဖြူ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ ငေါ်းပိုန့် ိုန့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၀။ခိုန့်တိုင့်

့်

်းရ အိုပ့်စို၊၃၆။ ပန့််းတိုန်း့်

်းရ အိုပ့်စို၊၉။ ထန့််းပင့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၁၃။

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၄။ ဂခွ်းဂတ

်းဂ

့်

်းရ

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၄ဝ။ သညန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ ဂပေါ
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အိုပ့်စို၊ ၃ဝ။ စိုင့်ေို်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ က

ဂ

ွ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ စ ့််းက

်းရ အိုပ့်စို၊၁၈။ ဂခွ်းဂတ

၃၂။ဂယ ဂ

လယ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၉။ ဂပွ်းေ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ ဥယ ဉ့်ပိုဂ
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တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်
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်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၁။ ဂေေါင်း့် ဘိုတ့်

ဂ
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ဂ
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်းရ အိုပ့်စို၊
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့်ခိုပ့်ပင့် ဂ

့်ခ ပ့် ဂ
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်းရ အိုပ့်စို၊၂၈။ဝ
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အိုပ့်စို၊ ၂၅။ စ်း ဂ
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်းရ အိုပ့်စို၊
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်းရ အိုပ့်စို၊
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ိုန့််း) ဂ

ဂ

ိုန့််း
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်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။ ဂရငဂ

ိုင့််းငယ့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၄။ ဂသွ်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ဂအ

ဂ

အိုပ့်စို၊ ၂၈။

သရ

င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၁၅။ လ ့်ပတခေါ်းဂ

အိုပ့်စို၊ ၁၉။ သခွတ့်ရင့််း ဂ

၄၇

ဂေေါင်း့်

့်မ ြို့)၊
ွ

့်(သရ

၃။

ွ

့်(သရ

့်မ ြို့)၊
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ွ
ိုင်း့် ဂ
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့်(သရ
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့်မ ြို့)၊

ွ

့်

၄။အ ှတ့်(၈)

်းရ အိုပ့်စို၊ ၆။ အလပ့်လယ့်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ဂ

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

်းရ အိုပ့်စို၊ ၇။ ဂို မဏ ဂ

၉။ဂည င့်ရ ငယ့်ဂ
၁၁။ပွန့််းက
ဂ

်းဂ

ဂ

ဂ

ဂဘ ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။
့် င့့််ဂ

၂၇။ဂရဘွ

့်ဂ

၃၄။ ဂ

့်အို်း ဂ
င့်သ ဂ

၁။

ိုန့််းရပ့်

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

လမ ြို့)၊ ၃။ သရ
ွ

အိုပ့်စို၊

ွ

ဂ

ိုန့််းရပ့်

ွ

န့်က

်းရ အိုပ့်စို၊
်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၀။ ို်းဂ

်း ရပ့်

ွ

့်
ိုန့််း

်းရ

င့််း ဂ

်းရ

်းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၄။ တလိုပ့်ဂခ င့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ရို်း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။တင့််း ိုတ့်ဂ

ဂလ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊
်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၃။မ ြို့ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊၂၅။အင့််းလယ့်ဂ

၂၉။ သို်းရ ဆိုင့်ဂ

့်(ဂအ င့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၈။ရ ပင့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၈။ ဂရွှေပန့််းဂတ က
်းဇင့်ဂ

ွ

့်(ဂအ င့်လမ ြို့)၊၆။တဂရ ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၂။ ဂရနက

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၇။ သဖန့််းစ ့််း ဂ

အိုပ့်စို၊

ျွတ့် ဂ

့်(ဂအ င့်လမ ြို့)၊ ၄။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၆။ က

့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၉။စ ့််းအိုင့့််

့် (ဂအ င့်လမ ြို့)၊ ၂။ ဂစ ်း

်းရ အိုပ့်စ၊ို ၂၂။ က

၂၄။ နတ့်ဂ

ဦ်း

်းရ အိုပ့်စို၊

၁၇။ဂရွှေပန့််းဂတ ဂလ်းဂ
ေို်းဂ

၂၂။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၅။ ဂည င့်ဇစ့်ဂ

ဂရွှေဂည င့်ပင့် ဂ

အိုပ့်စို၊၁၉။ဇ ့့််ဂ

့်ပ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ဂတ ရပ့်

၁၅။ မ ြို့သစ့် ဂ

၂ဝ။လ

်းရ အိုပ့်စို ။

ွ

့်တင့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၃။ ငလင့်ခခ ဂ

၁၁။ စစ့်ဂအ င့်ဂ

၁၃။ ဂ

့်

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၁။ ဘန့််း ပင့်ဂ

့်(ဂအ င့်လမ ြို့)၊ ၇။ ို်းဖိုန့််းဂ

အိုပ့်စို၊ ၉။

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ဂတ ဂ

(ဂအ င့်လမ ြို့)၊ ၅။ဂဇယ ဝတရပ့်
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်းရ အိုပ့်စို၊
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ွ ့််းအိုန့် ဂ

ိုင့််း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၄။ ှန့်ေင့််းက ်း ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

အိုပ့်စို၊ ၃၂။

စ

ိုန့််းဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၈။ဂပေါ

ဂအ င့်လမ ြို့နယ့်
ဲဆန္ဒနယ့်အ ှတ့်(၁)

ို်းပင့်ဂ

ိုန့််း

၁၅။စ ့််းလယ့်ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၇။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃ဝ။ ဂပ
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်းရ အိုပ့်စို၊ ၁၃။ ်းို နတ့်

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၁။ အိုပ့်ရှစ့်

၃၆။ ဂတ
၄၉

်းရ အိုပ့်စို၊
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ဂ
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်းရ အိုပ့်စို၊
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၃၀။ ရဲေင့်ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ
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ို ွေးကေသက
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ဂ
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ဂ
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ဂ
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ဂ
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ိုန့််း
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်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၀။ ဆင့်တိုတ့်

်းရ အိုပ့်စို၊ ၂၂။
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်းရ အိုပ့်စို၊

ဂ

စ

်းရ အိုပ့်စို၊

ဇင့်ဂ
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ဂ
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ဂ

ထ်းို ဂ

်းရ အိုပ့်စို။

စ ့််းဂခ င့််းရပ့်

တိုင့််းဂ

်းရ

်းဂသ ဂ

တိုင့််းဂေသက ်းလွှတ့်ဂတ ့်

ဂ

၅၃။ရ

်းရ

ိုန့််းဂ
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၁။
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ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

်းရ အိုပ့်စို၊၄၉။ လယ့်သ ဂ
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ဂ
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့်ပ
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ျွဂ
ဲ သ

်းဂ
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်းရ အိုပ့်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ွေးကေသက

ွေးလွှတကတ မဲဆန္ဒနယတင ပါဝငသညနယက မမ ွေးစ ရငွေး

၃၁။ဂ

့်အို်းဂတ င့်ဂ

အိုပ့်စို၊ ၃၃။
၃၅။

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၂။ သရ

ဂလ်းဂ

ဂည င့်ပင့်ဆပ့်

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

့်ဂတ

၃၄။ ဂဇယ ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊

၃၆။

ဂ

ဂ

်းရ အိုပစ
့် ို၊ ၃၇။ ဂည င့်အိုင့် ဂ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၉။ မ ြို့လှ ဂ

်းရ

ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၁။ သဂ ပပင့် ဂ

်းရ အိုပ့်စို၊ ၄၂။ စ ဂ

ဂ

်းရ

်းရ အိုပ့်စို၊
့်ပဂတ င့််း

်းရ အိုပ့်စို၊ ၃၈။ လှဲ

်းယ ်း

အိုပ့်စို၊ ၄၀။ ဂည င့်ပင့်ဝိုင့််း
်းရ အိုပ့်စို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(မန္တလ

စဉ
၁

မဲဆန္ဒနယအမှတ

ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ်

ေးတိုငေးလေသက

တင
ို ေးလေသက

ေး

ေး)

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၁။ က ်းတန််းရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၂။ က ျောင်ရျောရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (ကကျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၃။ စိုကက်းရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၄။ ပပည်လို်းန္ိုင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၅။

င််းရပ်-ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်

မ ြို့)၊၆။ကတျောင်ကနောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။အင်ေိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။သင်
ကတျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၉။ထန််းဇင်ကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။ငှကကကတျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ အကရှြို့ငယ်တို်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကရွှေေ ်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ ရဲက

ျော်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ က ျောက်ဆပ်ပင် ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၅။ကိုလျော်းကက ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ပိုထ်းို န ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၇။ ပတတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ပင်တလည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဟပ င့်် ိုရ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ ပပည်ကတျော်သျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ ရှ ််းကတျောင်ဦ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။

ှိုင််းပန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၄။ကကလ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ အကရှြို့သျောဂရကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။သဂဂတို
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၇။ ကတျောင်ကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ပိုန််းညက်ကက ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ လယ်ကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကပ က်ပင်ကကွြို့
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။က ျော်းကျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ခတက်ကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၃။ ကပ စို ို်းကကျောင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။သကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၅။ ပဲခင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၆။ ကပ င်ကလျောင်ကက်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။ရျောသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကရသကရျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ကခ ျောင််းဆို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၀။ ရဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ သရက်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၂။အိုန််းက ကျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ဇရစ်ခဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ က ကျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကက်သျော်းဟင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၂

ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ်

၁။ဆ်းကိုန််းရပ်ကွက(် ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၂။ရဲစိုရပ်ကက
ွ ်(ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ကက် င််းတွန်ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၄။ ဧပ ကည်လင်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ရပ်ကွက်(ကက ျောက်ဆည်မ ြို့)၊ ၅။ က

ျောဂ၀တရပ်ကွက် (ကက ျောက်ဆည်

မ ြို့)၊၆။ရှျော်းပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၇။ကေွ်းလှကက ်းရျောအိုပ်စို၊၈။င ်းဆကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၉။သင်ပ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။က ်းအပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။စင််းကွန််း
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ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ပန််းခွျော ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၁၃။က ်းပပကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။က ကျောင်ပန််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကညျောင်ကရ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၆။ကညျောင်၀န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ပွတ်တိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။သင်
ပိုတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။င ်းအို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ရျောနန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။လက်ပန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ဇရပ်ပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကပ ျောင််းဦ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ပနန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကတဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၆။ လက်ပန်ပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ သငယ်ကတျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၈။တစို်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ိုန်က
့် ပ င််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ သ န္တလင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ပ င််းက

က် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ရျောပိုလဲကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၃၃။ ကပ စိုပ ယ်ကလ်းဆယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ အကနောက်သျောဂရ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။
၃၇။ ရန်

ိုကွင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ေ န််းတိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

က်လို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၈။ ကပကတျောကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။စပ ယ်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ကရွှေအင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ကလ်း
ဆယ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၂။ဆ်းကလကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၃။အင်ကရျောင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ င််းစိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ကတျောတွငက
် က ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၆။ကလိုငက
် က ျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ ရဲ အကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။

ယ်

ဇယ်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၉။ စိုင် လန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၀။ လက်ပန်ဇင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၁။ ပပည်ပန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၂။ ကို်းပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၃

စဉ့််ကင
ို မ် ြို့နယ်

၁။ ရျောန္ိုင်ရပ်ကွက် (စဉ့််ကိုင်မ ြို့)၊ ၂။ တရိုပ်စိုရပ်ကွက် (စဉ့််ကိုငမ် ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ရန်ကအျောင်ပ င်ရပ်ကွက် (စဉ့််ကင
ို မ် ြို့)၊ ၄။ ကသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၅။ ကက်စန့်က
် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကက် ျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ စွန်ရဲ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ကညျောင်ပင်ကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကတျော ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၀။ကတျောင်ရင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။တအိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ကေ င့််
ကက်းကကွြို့ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဗ ညဂျော်းကလျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ယ်

လင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။ ို်းကကျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။ ်းကသွ်း ိုတ်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။

ိုန်က
့် ပ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။

ိုပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ရျော

ကဟျောင််းကိုန်း် ကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၂၀။ရှ ်း် ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။သကပပရ်းို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။သန််းနကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၃။ဧည့််ပပကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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ို ေးလေသက

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၂၄။ အိုန််းပင်ခခကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄

စဉ့််ကင
ို မ် ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (စဉ့််ကိုင်မ ြို့)၊

၂။ မ ြို့သစ်ရပ်ကွက် (စဉ့််ကိုငမ် ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။မ ြို့ဝန်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄။ကသဲကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ကဆွယ်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကက်လ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ခလ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။ကစျော်ရဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၉။ဆဆိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။တ

က်ဆွဲကက ်းရျော

အိုပ်စို၊၁၁။တပ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ထန််းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။နန််းန
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၄။ ပလပ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကပ ျောင််းဆိုကက်း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ ကပ ျောင််းဆိုငယ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ရှ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၈။လက်ပခ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ လက်ဝဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ၀န််းသို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၁။သင်ကတျောင်ငယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၂။သစ်ကခ က်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၃။သဂဂတိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။သည်တည််း ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊၂၅။ဟင််းငကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ဥယ ျောဉ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။အိုန််း
လက်ကကျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကပ ျောက်
ကိုင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၅

တတျော်းဦ်းမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (တတျော်းဦ်းမ ြို့)၊ ၂။ ကအျောင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ကခ ျောင််းခွကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကခ ျောင််းဆိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ အင်ကန်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကဂွ်းကဆျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ က
၈။ ကပ်ပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၉။

ိုကက ်းရျော အိုပ်စို၊

က စွယက
် က ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။

လ၀ကဲ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။ကန်ကခ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။မ င်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ပ င််းစိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကရွှေ ို်းကပ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ငဇင်ရင
ို ်း်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။ န္ွော်းကတျော်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ န္ွော်းခခကက်းကိုန််း
ကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ပန််း ယ ကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ပ ျော်းကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊
၂၀။စကျော်းအင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ စပ ်းတွင်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။သဲက ျောင််း
ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ သျော်း ျော်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကတျောင်တလို်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ထန််းလ်းို တပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။သန််းနကန်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ သင််းတ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ၀ ််းသျောကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ ကရခ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ဇ်းကခ ျောင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို။
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၁။အ ှတ(် ၂)ရပ်ကွက်(တတျော်းဦ်းမ ြို့)၊၂။အ တ
ှ ်(၃)ရပ်ကွက(် တတျော်းဦ်းမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ေး

လဲ့်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကဂွ်းကိုန််းကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၅။ ကခ င််းကွဲ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၆။ဟသျော၀တကက ်းရျောအိုပ်စို၊၇။ ထကနောင််းကိုင််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၈။အင််းက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။က်းတဆ
ို့် ပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကန်ကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။လက်ကဆျောင်ယကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ လက်ပန်ဇင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။လန်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ်းကသွ်းတိုက်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၅။ပ င််းသည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။ ကပ ငကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ို်းနခခ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ င ်းရျောပပျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ပပြူကန်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၀။ကပ က်မ င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ဆင်တဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။စကျော်းတဲ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၃။ကထျောက်ရစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။တပယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၅။သပွတ်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၆။ကတျောင်ခပ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။သကပပကန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၈။ထန််းကပ က်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။သ န််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၃၀။ဥတည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၁။က ်းခ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ ဇ်းပင်ကကွြို့
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ဇ်းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။သငယ်ကတျော် ကက ်းရျော
အိုပ်စ။ို

၇

ပ စ်သျော်းမ ြို့နယ်

၁။

တျောရပ်ကက
ွ ် (ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊ ၂။ င််းကိုန််းရပ်ကွက် (ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ကရွှေသက ်းရပ်ကွက်(ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊ ၄။ ကပ ျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။ င််းဝန်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ရ်းို ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။ ရစ်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို

၈။ ဟင််းည့်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ အကနောက်သကပပသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။န္ွော်းရှျောရ်းို ကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊၁၁။ ကညျောင်ဂ စ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ တ ျောပင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။၀က်ထန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၄။သစ်တက်ကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ကပ က်မ င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ေ ်းရယ်ကကျောင််း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ ရန်ကအ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။
၁၉။ပိုဏ္ျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၀။

ှိုင်း် ဟင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက ျောက်ကဆျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ သိုတန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ရျော ိုန််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။

ရှက်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ က ဲဆွဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က န််းလှကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၆။ ကသဲကိုန််းကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၂၇။ ကယွ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ရျောသစ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ခ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကရ၀န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၃၁။ ရျောရှည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ခန္တ်းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ သလင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၄။ အင််းရင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၅။ ကင််းစန်က ်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ကလျောင််းကတျော်ဦ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။လွှဲကပ က်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၃၈။ သကခ င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။ ိုကန္တောကလ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၀။ က
ို န္တောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၁။ င််းလယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ကတစို်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၃။

ိုကွင်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၄။ အကရှြို့သကပပသျောကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၄၅။ ရျောခိုင်ကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ လွန်ကက ျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၇။ သဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။ကရွှေကလ်းကက ်းရျောအိုပ်စို။
၈

ပ စ်သျော်းမ ြို့နယ်

၁။ရှ ််းပွဲရပ်ကွက်(ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊၂။မ ြို့ အကနောက်ရပ်ကွက်(ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ မ ြို့ အကရှြို့ရပ်ကွက် (ပ စ်သျော်းမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၁) ရပ်ကွက်(က ဲမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၅။ အ ှတ်(၂) ရပ်ကွက်(က ဲမ ြို့)၊

၆။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်(က ဲမ ြို့)၊

၇။ အ ှတ်(၄) ရပ်ကွက်(က ဲမ ြို့)၊၈။ အ ှတ်(၅) ရပ်ကွက်(က ဲမ ြို့)၊
၉။န္ှဲဝဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကိုကက ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ လက်ပဆပ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ကရွှေကပေါ်က န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။ က န်ကတျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ န္ွော်းက်းကလ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ က ဲတက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၆။င ်းဆကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၇။အိုပ်ရှစ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။တလိုင််းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၉။ က ကျောင်ပန််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၂၁။ကိုကက စိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၂။လက်ခိုပ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၃။ ိုင််းလ ််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ခကန္တောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သျောလွန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ သကပပကတျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ပွဲလို်းကက ျော်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ မ င်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ န္ှ ််းခင််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၃၀။

ိုင််းက ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၁။ ကဆွယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၂။ခရိုတိုတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၃။အိုန််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကဆွန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ အ ်ကရှြို့ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ပ စ်ဆိုကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၇။လ ်း် ခွကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ပ င််းရျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၉။ေ ်းဝယ်အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ပ နေ(ေိုင်း် )ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။န္ွော်း
က်းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ခင်လယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ က တိုင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ပခ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို။
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၁။မ ြို့ ကွက်သစ်ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၂။ စပပရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

မ ြို့)၊

တျောရပ်ကက
ွ ် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််း

၄။ ကအျောင် ဂဂလျော ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၅။ မ ြို့

ကတျောင်ရပ်ကွက်

(ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊

၆။

မ ြို့ ရပ်ကွက်

(ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၇။ သရ ဂဂလျောရပ်ကွက် (ကက ျောက်ပန််း
ကတျောင််းမ ြို့)၊၈။တ ပဝတရပ်ကွက်(ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၉။ဇလင််း
ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။တခ ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ သဲဗိုေ် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၂။ ကညျောင်ထိုကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။ ဝက်ကက်းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။

က ်းတိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၅။

ဆင်တိုင်း် ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ အင်ကတျောက ယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဆင်တပ်က င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၈။အင်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။စကပ ကကကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။

င်ဂွ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကစ ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ေဝ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၃။အင်တိုင််း(အကရှြို့)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၄။ ရျောလိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။လယ်ယျော်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၆။

ိုန်ကန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ကညျောင်ကန်ကေ င့််

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ တလင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ဆင်ကခ င််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ရျောကကျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကက်ဆကတျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။လက်ပပပျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၃။ တယ်ပင်တဲကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၃၄။ကက ြို့ပင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ခကပ င််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၆။ ကတျောင်ကပေါ်ဗလက
ို က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။

ကက်ပပစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၈။က က
ဲ န် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။အိုငလ
် ျော်း(ကတျောင်) ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၀။ကကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ကလွင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကညျောင်ပင်သျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၃။ က ်းငိုတတ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၄။ ကရဆို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၅။ ကနကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ တွင််းပ ြူ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ အိုင်လ ျော်း
(ကပ ျောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၈။ ကက်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၉။လည်ကက်းကတျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၀။ ခင် ွန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၁။ ဟင််းခွက်အိုငက
် က ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၅၂။ သရက်ကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ကက ျောက်စစ်ကန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅၄။ ိုရျော်းကက်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၅။ င််းကဂ င််း(ကတျောင်)
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅၆။င ်းရှန်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၇။ ဆိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၅၈။ င််းကဂ င််း (ကပ ျောက်) ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၅၉။ ဲေ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၆၀။ အကပ ျောင်ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၆၁။ ကပွ်းက စ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၆၂။ တလင
ို ်း် ကန်(ကခေါ်)ကဇကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၀ ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့နယ်

၁။ကပ ျောက်ပပည်ကတျော်သျောရပ်ကွက် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၂။သျောယျောကရ်း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက် (ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၃။ လွတ်လပ်ကရ်း ရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

(ကက ျောက်ပန််းကတျောင််းမ ြို့)၊ ၄။ ကစ ်းကွက်သစ်ရပ်ကွက်(ကက ျောက် ပန််း
ကတျောင််းမ ြို့)၊ ၅။

ဲ ျော်း(ကခေါ်) စရင်စိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကိုင််းကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၇။ ကညျောင်ခ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၈။ ကတျောင်ဇင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၉။လက်ပအိုင့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။ကန်ကပ က်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။လက်ပပင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။န္ှစ်က ပ်ခွဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။ကန်ပတ်လည်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၄။တင ့်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။က ််းပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။သ ို
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၇။ဆည်ကပ က်ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၈။နတ်ကန်လည်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၉။ ကခွ်းကတျောက်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကလည်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၁။ ကတျောင်ကပေါ်(ကပ ျောက်) ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကလ ျော်ကတျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကတျောင်ကပေါ်(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ ကပ ျောက်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ လယ်ကက်းကပ ျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၇။ ကက ျောက်တခ ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ပ င်သျောကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ ပိုပပ ်းလွင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ပိုပပ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကလ်းပင်
(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ဆ်းပ ြူကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၃။ေ်းေိုတ်ကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၄။

ကေ င််းလည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၆။

ဆတတန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၅။

၃၇။

လင
ှို ်သျော

ကက ျောက်ခွက်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ဆိုကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၃၉။ က ျော်းကနအိုင့််ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၄၀။

က ္ျော်းတဲ(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၁။

သ်းကိုန််း-

ကေ င််းလည်(ကခေါ်)သ်းကိုန််း (အကနောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ကတျောင်ဦ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ မဗစင်အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။

က်ကတျောကရ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၅။လွန်အိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကခ င််းရဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၇။စင်ပ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၈။ကက ျောက်ကခ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၉။အို့် ှို်းရ်းို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၀။ အိုင် (ကပ ျောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၁။ သကပပကိုင်း်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၂။ ကကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ကက ျောက်ပိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၅၄။ သစ်တန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၅၅။ ို်းနက င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၆။ ကရင

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅၇။ပ ဉ် ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅၈။ ဝက်သျော်းခ ဉ်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၅၉။ သကကယ်က င််း ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၁ ကညျောင်ဦ်းမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ကညျောင်ဦ်း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက် (ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊ ၄။ က န်စစ်သျော်းရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

(ပိုဂမ ြို့)၊ ၅။ အကနော်ရထျောရပ်ကွက် (ပိုဂမ ြို့)၊ ၆။ သရ ပစစရျောရပ်ကွက်
(ပိုဂမ ြို့)၊ ၇။ ကရွှေတွင််းရပ်ကွက် (ပိုဂမ ြို့)၊ ၈။ အကရှြို့ရျောကနောင်ရပ်ကွက်
(ပိုဂမ ြို့)၊၉။ဂန့််ဂ ရပ်ကွက်(ကဟျော်တယ်ဇို၄)(ပိုဂမ ြို့)၊၁၀။ ကတျောင်ရျောကနောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကတျောင်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ပ င််းကပ ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၃။ရျောသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကအိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ်းကလျောင်
ျော်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ စဉ့််ကကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကပ နကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၈။ပ ဉ််းကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ကရွှေကပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဇ်းဇ
င် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကက ျောက်ပပင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကန်န
ကပ က်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကက ျောက်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကတျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။ န္ွော်းကက ်းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ွျော်းကစျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၇။ င််းနန်သကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကိုန််းတန််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ကညျောင်တိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ တရင််းတိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ေ န််း
က င််း (နတ်ပလင်) ကက ်းရျောအိုပ်စို ၊ ၃၂။ ကခ ျောင််းရှည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၃။ ကခ ျောင််းဝ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ဝ ခင််းကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ စို
တည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ပန််းကို်းပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ရျောသစ်
ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၈။

ပပတိုင််းကတျောင်ကနောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။စပ ်းသင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ကညျောင်ပင်
၄၁။ကတျောင်

ကလ်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

(တက် )ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၂။သကပပအိုင့််

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၃။ကညျောင်နက င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ေ န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ င ့် င််း
က ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ သဲပပင်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို ။
၁၂

ကညျောင်ဦ်းမ ြို့နယ်

၁။

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်

(ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၆)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ရပ်ကွက် (ကညျောင်ဦ်းမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (င ့်သကရျောက်မ ြို့)၊
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၆။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (င ့်သကရျောက်မ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်
(င ့်သကရျောက်မ ြို့)၊၈။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(င ့်သကရျောက်မ ြို့)၊၉။ကတျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။ကပ သင််းတွင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ ကခ ျောက်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကိုန််း

ိုရျော်း(ကညျောင်ပင်ကန်)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ထ်းပိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ေဟတ်စ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၆။က န််းခင််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၇။ကပ နဲကလ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။စည်
သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၉။က ္ျော်းနကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ အင်တိုင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ ယ ််းဆ ််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ပိုလင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကအျောက်
ညဉ့်် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ အထက်ညဉ့်က
် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သစ်ကထျောင့််
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ လက်ပန်ကပခကပေါ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ လက်ထိုတ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကပ ျော့်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကန်သျောယျော ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၃၀။ကိုလျော်းတဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၁။ဆင်သျော်းက ွ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၂။ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ကတျောပပျော်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ က မ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ကန်နကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ကန်တန်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၇။ တကပ က်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကပ နဲကက်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၉။ ရျောပိုလဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၀။ ကတျောင်ကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၁။ ကကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ စက်စက်ယို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၃။ပဗြူကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ပပွန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကတျောင်ဇင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကညျောင်ပင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၃ စဉ့််က်းမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (စဉ့််က်းမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (စဉ့််က်းမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ခလယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ကိုကက ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ငပပင််းအင််း
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကရွှေက င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဝ ်းရက
ို ိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။လက်ပန်လှကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကရှျောက်ပင်ရ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။နကတတျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။ ကငွကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ျောလဲကက ်းရျောအိုပ်စို ။

၁၄ စဉ့််က်းမ ြို့နယ်

၁။ကရွှေကလှကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂။ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃။ဆည်သည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၄။ခက်သင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။လက်ပန်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၆။ ဆည်ကက်း
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၇။ကက ျောင််းဆပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၈။ထို်းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၉။ကရကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။သျောယျောဝတ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ပ စ ််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဟသဂျော ိုကက ်းရျော အိုပ်စို၊၁၃။ဟသဂျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ ဇ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ သဲအင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ က န််းကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။လက်ပန်ဇင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ဇ်းက န််းကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၉။ ဆင်ကသ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကရွှေေ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။

ကရွှေဂိုတိုင်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၃။

ကတျောင်အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၅။

ကညျောင်ဝန််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၂။
၂၄။

ကညျောင်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကျောဥယ ျောဉ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၆။

ကရွှေပပည်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ခတက်ခ ဉ်ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၁၅ ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့နယ်

၁။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၂။ ရပ်ကွက်ကက်း(၂)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၃။ ရပ်ကွက်ကက်း(၇)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၄။ ပကေသျောရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၅။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁၀)ရပ်ကွက်
(ပပင်ဦ်းလွငမ် ြို့)၊

၆။

ရပ်ကွက်ကက်း(၁၁)ရပ်ကွက်

(ပပင်ဦ်းလွငမ် ြို့)၊

၇။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁၂)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၈။ရပ်ကွက်ကက်း(၁၃)
ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၉။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁၄)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊
၁၀။ ရပ်ကွက်ကက်း (၂၁)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၁၁။ ဝက်ဝကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၂။ ထို်း ို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၃။

င်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၄။သဂဂတိုန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။ကနောင်လှိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ အင််းယျော်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ နော်းလင််း(ပကင််း)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကိုန််းသျောကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဟိုလပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ သိုက်ကတျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၁။ကရွှေသင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။ပန််းန္နဲကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၃။ သကက
ခ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။
၂၅။

သကကကိုန််း(က ျော့်ကတျော) ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ဲက ျောက်(ကနောင်ပန်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကဆ်းတလို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ကပွ်းကကျောက် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဲကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ သကပပ
ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ပင်လန် (အလယ်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ပင်လန်
(အကရှြို့) ကက ်းရျောအိုပ်စို။
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၁။ ရပ်ကွက်ကက်း(၃)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၂။ ရပ်ကွက်ကက်း(၄)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၃။ ရပ်ကွက်ကက်း(၅)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၄။ ရပ်ကွက်ကက်း(၆)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၅။ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်
(ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊၆။ရပ်ကွက်ကက်း(၁၅)ရပ်ကွက်(ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊၇။ရပ်ကွက်
ကက်း(၁၆)ရပ်ကွက် (ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၈။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁၇)ရပ်ကွက်
(ပပင်ဦ်းလွငမ် ြို့)၊ ၉။ ရပ်ကွက်ကက်း(၁၈)ရပ်ကွက်(ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၁၀။ရပ်
ကွက်ကက်း(၁၉)ရပ်ကွက်(ပပင်ဦ်းလွင်မ ြို့)၊ ၁၁။ရပ်ကွက်ကက်း(၂၀)ရပ်ကွက်
(ပပင်ဦ်းလွငမ် ြို့)၊ ၁၂။ ပပင်စျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။သို်းကတျောင် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၄။ကအျောင်ခ ််းသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ လက်ပကိုန််း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ စို်း ို်းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။လွန်ကကျောင််းကက ်းရ ျော အိုပ်စို၊
၁၈။

လ ပ်က

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၉။

ကရွှေကခ ျောင််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၀။သကပပက င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ဇ်းပင်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ကပပင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကပ က်ကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ က န္
ဲ ွော်းကထျောက်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ကတျောင်က န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဆင်လ ််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ ပန််းဦ်းကတျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၇

ို်းကိုတ်မ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက် ( ို်းကိုတ်မ ြို့)၊ ၂။ ကရှျောလဝိုင််းရပ်ကွက် ( ို်းကိုတ်မ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။လယ်ဦ်းရပ်ကွက်( ို်းကိုတ်မ ြို့)၊ ၄။ပန််းပပစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။ကက ျောက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ဝ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။လကရှျောကက ျောက်ပို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကက်န္ှစ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဟိုဝတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ဝကဂ

ျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၀။ကညျောင်ပင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကညျောင်ကထျောက် ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၈

ို်းကိုတ်မ ြို့နယ်

၁။ င််းတတျော်းရပ်ကွက် ( ို်းကိုတ်မ ြို့)၊

၂။ ကရပရပ်ကွက် ( ို်းကိုတ်မ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။သေွတ်သ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။လွယ်ငင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ကက ျောက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

တလ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကသဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ပင်သကပပ ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၈။ကပပျောင််းပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ က

၉။ ကက ျောက်ဆင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ျော့်လ်းို ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကပိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ကရကအ်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကလျောင််းစင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ကရွှေကညျောင်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။အိုန်ေန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။က ပ်
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ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

ပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကတျောင်ေွန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကခ ျောင််းကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။လကရှျောလယ်ဦ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ဗ ွန်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၂။ပ ြူကရျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ရျောသျောယျောကက ်းရျောအိုပ်စို။
၁၉

တတရျောမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်( တတရျောမ ြို့)၊၂။ကရန့်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃။သကပပ

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် သျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ပ စ်က ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ကဂွ်းပင် ကက ်းရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

အိုပ်စို၊

၆။

စကျော်းပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။

စကလ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၈။ ဇ်းပ ြူကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ အထက်ကတျောင်ကိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။

ကက ျောင််းကိုန််း

၁၂။

သ န််းကိုင်း်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၁။
၁၃။

ဆပ်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကကွြို့ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၄။ကရ်းစိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။လကကကျောင််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။လ ိုင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၇။

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၉။

ကျောပင်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၈။

ကရ ကည်

၂၀။စတိုင််းကန်ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊၂၁။ထန််းပင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ကတျောင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၃။သ င်တွင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ဝက်ခဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ဝ ်းရင််းတိုတ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ က

ဲ့် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၈။သ ်ကန
ို ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၉။က ််းတ

၂၇။ က ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
က်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၀။ လင််း

က ွကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ သရက်ကန်(ကပ ျောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၂။ သလွန်ပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ သရက်ကန် (ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၄။ ကတျောင်ခပ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လွန်ကတျောင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ထ်း
ကတျော် ို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။ ကပိုင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ရတနော

ို မ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ဝသိုန္ဒရကက ်းရျောအိုပ်စို။
၂၀

တတရျောမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်( တတရျောမ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် ( တတရျောမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်

( တတရျောမ ြို့)၊

၄။

အ ှတ်(၅)

ရပ်ကွက်

( တတရျောမ ြို့)၊ ၅။ ပင််းလယ်အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကကျောက်ရ်းို ပိုကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၇။ ကညျောင်အပ
ို ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကပ ွပိုန်ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၉။ကက ျောက်စရစ်ကိုန််း(ကပ ျောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကပ ွဟသဂျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၁။စက င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ကပ ွကရွှေခဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။ကပ စွန််း
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ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၆။

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၁၄။ ကတျောပို ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၅။ပန််းယ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

သရက်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၇။

သဲကကျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၈။သရဲဇက် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ဟလင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဥေန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကက ျောက်စရစ်ကိုန််း(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ဝန်စို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ပိုဝကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကဝဟဂဂ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ သဲက န််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။တဲကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ငယ်တို်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဟသဂျောကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ရှင်လှကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၀။ပ ဉ်ကျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၁။ကအျောက်ကတျောင်ကိုင်း် ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၃၂။အိုင့််ေိုငက
် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ကရွှေ

ို်းကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၄။ ကရွှေကခ ျောင််း ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၃၅။ သို်းဆယ်ကပ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၆။ဆင်က န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၇။ကညျောင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။က ဲခခ
ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၉။ဆ်းကျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၀။ကရွှေက

ျောင်ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၄၁။နန််းကတျော်က န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကိုန််းတန််းကက်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၄၃။ ကခ ျောင််းကပ က်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ကပ က်ဝဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၅။လှိုငက
် န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။က ်း က
ဲ့် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ပ စ်ကကျောက်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ရှ ််းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၉။ စက်ထပ်ကက ်းရျော
အိုပ်စို။
၂၁

သပတ်က င််းမ ြို့နယ်

၁။ဆပ်က ််းရပ်ကွက(် သပတ်က င််းမ ြို့)၊၂။က ဲ့်ရပ်ကွက်(သပတ်က င််းမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ၇
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ိုင်ခ ််းသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄။ ကက ျောက်ကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၅။ ဝ ်းပ ြူကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကက ျောက်လှည််း

်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။ အို်းဇို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကခ ျောင််းကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကဂွ်းပင်က ျောှ ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကရညျောဦ်းကက ်းရျောအိုပ်စို။
၂၂

သပတ်က င််းမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁) ရပ်ကွက် (တကကျောင််းမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (တကကျောင််းမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (တကကျောင််းမ ြို့)၊ ၄။ စ ပ ယ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)
နဂိုရ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ကက ျောက် ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၆။တွင််းငယ်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၇။ ကက ျောက်ပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကပ က်တပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၉။ဝ ်းရိုကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကျောညပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ဆယ်ဇင််း
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ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ လက်ပကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၃။ က ်းကိုန််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ အင််းနက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။

ိုန်ကိုန််းကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၆။ ကက ျောက်အိုက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ိုင််းေိုင််းကက ်းရျော

၁၇။

အိုပ်စို။
၂၃

ခ ််းပ သျောစည်မ ြို့နယ်

၁။ သလ က်က ျော်(ကတျောင်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ က န််းလို်းဥကသ ျောင်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။ တ ပဝတရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။ ခ ််းပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

သျောစည်(ကတျောင်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ မ ြို့သစ်အ ှတ် (၂)ရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၆။ မ ြို့သစ်အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ မ ြို့သစ်
အ ှတ် (၅)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။

၂၄

ခ ််းပ သျောစည်မ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့သစ်အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့သစ်အ ှတ်(၃)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၃။ ကန်သျောယျောရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၄။ ကအျောင်ပင်လယ်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ ထွန်တို်းရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၆။ ပ ရည်နန္ဒောရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ ကအျောင်သျောယျော
ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။

၂၅

ခ ််းကအ်းသျောစမ ြို့နယ်

၁။ ကကကျောက်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ ပပည်ကက်း က်ရှင်ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။ ပပည်ကက်း က် ှန်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။ ပ တ်ကိုန််း
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ကပ ျော်

ွယ်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ ရန် ်းလို ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၆။ပ တ်ကိုန်း် ဝန််းက င်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ က ျောရဂဝ ရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၈။ စတတရ ဟရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၉။ ခ ််းကအ်းသျောစ
(အကရှြို့)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊၁၀။ ကဟ ျောဇလရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)။
၂၆

ခ ််းကအ်းသျောစမ ြို့နယ်

၁။ ကဉ္စန ဟ ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ ခ ််းကအ်းသျောစ (အလယ်)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၃။

ခ ််းကအ်းသျောစ(အကနောက်)

ရပ်ကွက်

( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။ ကအျောင်နန််းရပ်သျော(အကရှြို့)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။
ကအျောင်နန််းရပ်သျော(အကနောက်)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၆။

သရကဟ ျော

(အကရှြို့)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ သရကဟ ျော (အကနောက်)ရပ်ကွက်
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တင
ို ေးလေသက

( န္တကလ်းမ ြို့)၊

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၈။ ပပည်ကက်းကပ ျော်

၉။ ပပည်ကက်းကပ ျော်

ွယ်(အကရှြို့) ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊

ွယ်(အကနောက်)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၁၀။ကေ်းဝန််း

(အကနောက်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။
၂၇

ပပည်ကက်းတခွန်မ ြို့နယ်

၁။(က)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။(ခ)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။(ဂ)ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။(ဃ)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။(င)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၆။(ဋ)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ခ ််းပ သျောယျောရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊
၈။ကငွကတျော် ကည်ကိုန််းရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၉။သင်ပန််းကိုန််းရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)။

၂၈

ပပည်ကက်းတခွန်မ ြို့နယ်

၁။ ( စ ) ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ (ဆ)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။(ဇ)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊၄။( )ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။(ည) ရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

( န္တကလ်းမ ြို့)၊၆။တခွန်တိုင်ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊၇။ကတျောင်ပ င့််ရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)၊၈။ယျောကတျော်ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၉။ ထန်ကိုန််း ရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)။

၂၉

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ်

၁။ ရဲ ွန်ကတျောင်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ဟျောမ င်ရပ်ကွက်(၁)

ဟျောမ င်ရပ်ကွက်(၂) ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။ တကကသိုလ်

ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၅။

ဟျောန္ွယ်စဉ်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၆။ စ ကျောန္ွယ်စဉ်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ ကဟ
ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၈။ကဟ

ျောလျော(ကတျောင်)

ျောလျော(ကပ ျောက်)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၉။ခ ််းပ သျောစည်(ကပ ျောက်)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊၁၀။ ဟျောကအျောင်ကပ
(အကရှြို့) ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၁၁။ ဟျောကအျောင်ကပ (အကနောက်)ရပ်ကွက်
( န္တကလ်း မ ြို့)၊ ၁၂။ ရတနော ို (အကရှ
မ
ြို့)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)။
၃၀

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ်

၁။ ကရွှေ

ိုန််းရှန်ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ ရတနော ို မ (အကနောက်)

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။ သလ က်က ျော်(အကရှြို့)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၄။သလ က်က ျော်(အကနောက်)ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ ကေ်း၀န််း(အကရှြို့)
ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၆။ စန်ပန််းရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။
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၃၁ ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ်

တင
ို ေးလေသက

၁။

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

ဟျောကဇယ ျော ိုရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ အန္ှပ်ကတျော်ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။ ကေ န
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ွျော်းရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။

ရပ်ကွက(် န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ အို်း ိုရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊

ိုန််းကတျော်တို်း
၆။ ဥပိုသ်ကတျော်

ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၇။ အ ရ ျောန(အကရှြို့)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊
၈။ အ ရ ျောန(အကနောက်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၉။ ကညျောင်ကွဲ
ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။
၃၂

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ်

၁။ ပပည်လို်းခ ််းသျောရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၂။ ပပည်ကက်းရန်လိုရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၃။ က ဃဂရရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၄။ ကအျောင်ကပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

သျောစရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၅။ င််းတဲအကင််းရပ်ကွက် ( န္တကလ်း မ ြို့)၊
၆။ပိုလဲကငွကရျောင်ရပ်ကွက်( န္တကလ်းမ ြို့)၊
(အကရှြို့)

ရပ်ကွက်

( န္တကလ်းမ ြို့)၊

၇။

ပပည်ကက်း

၈။

က က်သကရ

ပပည်ကက်းက က်သကရ

(အကနောက်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၉။ သရ ျောလျော(အကရှြို့)ရပ်ကွက်
( န္တကလ်းမ ြို့)၊ ၁၀။ သရ ျောလျော(အကနောက်)ရပ်ကွက် ( န္တကလ်းမ ြို့)။
၃၃ ပိုသ ်ကက်းမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက်(ပိုသ ်ကက်းမ ြို့)၊၂။ကရထွက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃။ ရန်ကင််း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကရ ကည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၅။ ှန်ပင် ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၆။ သ မကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ တတ
ို က်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။လက်ကကျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၉။

န့််တင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။

န့််ကွဲ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ လက်သစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ အိုငက် က်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၃။သလဲကန
ို ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကက ျောက် ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ တလင
ို ်း် ရှည်(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ တလင
ို ်း် ရှည်(ကပ ျောက်)
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကငွကတျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ဆည်ကတျော်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၉။

ကြူဝန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ အိုန််းကခ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ ကရွှေစျောရကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကရကလျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ န္ှ ််းကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၄။ ရှင်ကတျော်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို။
၃၄ ပိုသ ်ကက်းမ ြို့နယ်

၁။ ကအျောင်ခ ််းသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂။ နန္ဒောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃။ ပိုသ ်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ကကလ်းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၄။ ကျောနကန်ကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၅။ ဂန္ဓ ျောကက ်းရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

အိုပ်စို၊ ၆။ ကကျောင််း ွန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ေဟကတတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၈။ ကကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ အင်ဂ င်
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၁။

င််းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။

ိုတက
် က ်းရျောအိုပ်စ၊ို

၁၃။ဆင် ွတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၄။က ဲကရကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဆင်ရျောကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၆။ ကနရဉ္စယ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ မင ််းခ ််းသျောဇ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။ ကနော ယကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ရျောသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၀။ ကပ က်မ င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ င််းရဲလှ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ေိုန််းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဆ်းကျော်းကင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ဝင််းခခကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ အျောကလျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ပိုဂတပ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၇။ ို်းလှကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၈။ က န််းဆင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ဂ င့််ကက်း
ကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊

၃၀။ သရက်တပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဟင််းရက်စို

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ဇ်းခ ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၃၃။
အိုပ်စို၊
၃၅ အ ရပရမ ြို့နယ်

၃၄။ နန််းဦ်းလွင် ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၁။ ှန်တန််းရပ်ကွက် (အ ရပရမ ြို့)၊ ၂။က ်းခ ရပ်ကွက် (အ ရပရမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ကရွှေဂွ ််းထိုတ်ရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ဲကင််းကိုန်း် ကက ်းရျော

(အ ရပရမ ြို့)၊

၄။

ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်

(အ ရပရမ ြို့)၊ ၅။ ကလ်းစိုရပ်ကွက် (အ ရပရမ ြို့)၊ ၆။ အို်းကတျော်ရပ်ကက
ွ ်
(အ ရပရမ ြို့)၊ ၇။ ကတျောင်ကက်းရပ်ကွက် (အ ရပရမ ြို့)၊ ၈။ က န်တန််း
ရပ်ကွက်(အ ရပရမ ြို့)၊၉။ရှ ််းကကလ်းက န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။ယဉ်ကတျော်
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၁။ ငယ်တို်းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ ဟသဂျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ပန််းခ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၄။

ို်းအို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကရွှေ ကက်ယက်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ တပ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။

ိုန််းကတျော်န္ိုင်င

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကည့််ပ င်တိုငက
် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ရဲလွန််းကက ျော်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၀။

ကဆ်းအို်း

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၁။

ရဲက န််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၃၆ အ ရပရမ ြို့နယ်

၁။ ပ စ်ငယ်ရပ်ကွက် (ပ စ်ငယ်မ ြို့)၊ ၂။သငယ်ကတျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။လက်ပန်ဇင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄။က ််းပဲ့်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။ကရ ကည်ကပ က်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ပ စ်တ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ စျော်းကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။ဆင်ရျောပ င််း ှြူ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။လပ်ဆခွန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။

ကနော
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ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၁။ ခ င််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ ကတျောင်သ န် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ဓန္ို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ပ စ်ကလျောင််းကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၁၅။ ဥယ ျောဉ်ကတျော်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။စျောတို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၇။ ကဆျောက်ကတျော၀ ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၈။ နတ်ကရကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကေ င််းကရ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၀။ဆင်

ို်းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၁။တ ိုတ်ဆ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။ပပည်လို်းကက ျော်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၃။

န်က ်းကိုင်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက ်းရျော အိုပ်စို၊၂၅။ ကရပိုတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။

၂၄။

ကတျောတွင်

ိုကတျောကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို

၂၇။ ကင််း က် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ တလင််းကက်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ကတျောင်ကိုင်း် ကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၃၀။ ကက ျောင််းတက်ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၃၇

လှိုင်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် ( လှိုင်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် ( လှိုင်မ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ထန််းပင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ှရို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။

က်ကိုန််း

ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၆။ထ မကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ရျောသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။ ကကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ရ်းို ကတျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၁။

အိုပ် ိုကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၂။ နတ်စဉ်ကိုန်း်

ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။ ဝ ်းခွ ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၄။ ပ င််းတွင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ ဆိုတွင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ သဲကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဝ ္ဲလ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ သကပပပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ က ခဲ ခကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ သကကယ်က င််း ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၂၁။ အ ်ကက်းကတျော ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ သရကကကျောင််းပင် ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၂၃။ သို်းကတျောင် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ ကပ ျော်
၂၆။ က

ွယ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကန္ှောကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ျောက်ကခွ်းကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကညျောင်အပ
ို ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၈။လက်ကစွြို့ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၉။ကပ ျောက်လည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကရင
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ အိုင် ရို်း ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၃၈

လှိုင်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်( လှိုင်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် ( လှိုင်မ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ထန််းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ လယ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ က ္ျော်း
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ပန််းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကရနကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။ကရထွက် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ က ျောက်ဆပ်က င််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ကက ျောက်တန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ပ င််းဦ်းလှည့်် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၁၂။ ကိုန််းတဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ သ ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကတွင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ သ ွတ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ရို်းပင်ကဇျောက်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။အိုပ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။ ကပ်ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၉။ဆည်တိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၀။ေဟတတန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ လဲကတျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ က ျောက်ဆတ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကရခ
တျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ယျောကက်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၅။ လယ်ဗ ျော်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၃၉

တထလျောမ ြို့နယ်

၁။သရ ဂဂလျောရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊၂။ဝန််းဇင််းရပ်ကွက် ( တထလျောမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ရန် ်းကအျောင်ရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊ ၄။ ကည်ကတျော်ကိုန််းရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

( တထလျောမ ြို့)၊ ၅။ ခ ည်စက်ရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊ ၆။ ပပည်သျောယျော
ရပ်ကွက် (ကတျောင်) ( တထလျောမ ြို့)၊ ၇။ ပပည်သျောယျော ရပ်ကွက် (ကပ ျောက်)
( တထလျောမ ြို့)၊ ၈။ ကအျောင်ကဇယ ျောရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊၉။ ကရွှေစစ်သည်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ဂဠ ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကက ျောက်ပ ြူကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကဇျောင်ခ ််းကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ထ ို
ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကညျောင်ကိုင််း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ ရိုန််းကတျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၇။ ကညျောင်ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို
၁၈။ ကန်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဆည်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၀။ ကိုကက
ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကန်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။ကညျောင်ကဇျောက်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ပ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ခင်လ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၅။

လှည််းပွဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ကတျော

၂၆။

က ျောက်ကလျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ကက ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကညျောင်ပ င့််

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကွက်ငယ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကလ ျော်ပ ြူကန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကက်းစို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ဝ ်းရိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၄။ ကန်ကက်းကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၃၅။ ရှ ််းတဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ပ ဉ်သျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို။
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၁။ ကအျောင်ဆန််းရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊ ၂။ ကပ က်ကခ ျောင််းရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ( တထလျောမ ြို့)၊ ၃။ နန််းကတျော်ကိုန််းရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ရပ်ကွက(် တထလျောမ ြို့)၊ ၅။ အကရှြို့ပပင်ရပ်ကွက်( တထလျောမ ြို့)၊ ၆။ရတနော
ျောန်ကအျောင်ရပ်ကွက် ( တထလျောမ ြို့)၊ ၇။ အရျောကတျော်

ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို

၈။ လန်ကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကညျောင်ပင်လ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ က ွ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။ ဆည်ကအျောင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ယ်ဇလကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ကဂွ်းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၄။ အိုင့််ကက်းလည်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ သ

ို ဥယ ျောဉ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။ တကပ ျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၇။ ကရကဝကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၁၈။ အိုတို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ိုန်တိုင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ သရက်ပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ က ယ်ကန်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ ကက ျောက် ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ကပ ျောက်လည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၄။သ်းပင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။အလည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၆။ ဆပ်ပ ျော
က င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။ကန်နကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၉။ခင်တဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကရွှေပေိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ က တ
ဲ လင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၂။

ပ င််းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၃။

ရှ ််း ငယ်

(ရှ ််း ငယ်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၄။ သ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဇရပ်ကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ကရခ ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄၁ ဝ ််းတွင််းမ ြို့နယ်

၁။သဲကတျောမ ြို့ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ဝ ််းတွင််းမ ြို့)၊ ၂။သဲကတျောမ ြို့ အ ှတ်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (၂)ရပ်ကွက်(ဝ ််းတွင်း် မ ြို့)၊၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

သဲကတျောမ ြို့ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ဝ ််း

တွင််းမ ြို့)၊၄။ရျောတန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။ပဗင်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၆။ေိုင်ကကျောင််း
ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဆင်ခ တိုင်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၉။ရျောသခဂ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၀။ကရွှေကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ သခွတ်
ပ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကညျောင်ပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ထန််းပင်
ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။အင််းခ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ အင််းကန််းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ သနပ်ခ ်းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ သဃဂန််းဆွဲ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။

ိုရျော်းပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဂိုဏ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၀။ဆ်းပန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ရို်းစိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ ကညျောင်အပ
ို ် ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကရတွင််း ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို
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၂၅။ကကွယ်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ရဲသ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။တ ျောကန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ သ

ွတ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ နတ်ကန်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကပ တိုင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ကညျောင်ပင်သျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ခင်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ခင်
၃၄။ ကရဆို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။
၄၂

ဝ ််းတွင််းမ ြို့နယ်

န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ိုရျော်းစိုကက ်းရျောအိုပ်စို။

၁။ ဝ ််းတွင််းမ ြို့ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ဝ ််းတွင််းမ ြို့)၊ ၂။ ဝ ််းတွင််း မ ြို့

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (ဝ ််းတွင််းမ ြို့)၊ ၃။ ဝ ််းတွင််း မ ြို့ အ ှတ် (၃)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ရပ်ကွက်(ဝ ််းတွင််းမ ြို့)၊

၄။

ပန််းကက င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၅။

သ န််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ဂ ်း် လက
ို က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကရွှေ လျော်းကန် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၈။အို ကတွြို့ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ကအျောင်ခ ််းသျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ ကက ျောင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကတျောင်ဆည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ အင််းယင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ လွှပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ လန်
က င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကရှျောက်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ေ ်းလှ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဇဝင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကနပကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၉။

လန်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ လ်းခင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကိုလျော်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ိုကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။သို်းကေ င့််အိုင် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ တဲစိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ပင််းတလဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၆။ကအျောင်သျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကပ ျောက်ဆည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၈။ကိုကက ခ ်းလှ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ခ ်းတက်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၀။ ကညျောင်တိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ပေင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကိုကက စို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထ်းလင
ှို ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။လန်ပင်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၅။ ကိုန််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ကတျောင်

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။ ခကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ပဲန့်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ပဲခင််းကက ျော်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ရျောကဝကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄၃ သျောစည်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (သျောစည်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (သျောစည်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(သျောစည်မ ြို့)၊
၄။ ကွ ််းခခရို်း ကက ်းရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)
အိုပ်စို၊ ၅။ ဆည်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။အကပ ျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ကပ်
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ကက ်းအင််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၈။ ရျောပိုလဲကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၉။ ငှက် င််းကိုန်း်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကျော က်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ရျော ွန်သျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ရျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ပ င််းကွက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ကိုန််းကတျောင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကန်ရှည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။
က ်းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကအျောင်သျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ရင််း ရို်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဟဇျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဝက်တို်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ ကက ျောက်ပနော်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကညျောင်ပင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၃။

ွဲြို့ပချော်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ သဲပိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သျောဂရ

ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၆။ငှက်ကက်းသိုက် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။ဝ ်း် သျော ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၂၈။ သကပပဝကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ တ ျောကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၀။ကညျောင်အိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ိုရျော်းကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။

်းရို

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ အလည်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ပ င််းခခ ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၅။ ဇဝင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ အိုတ်တွင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၇။ သကကယ်ေတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။

ကပ်စခ ််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။ ဝ ်းရက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။သဲပွတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၁။ က ေ
ဲ တ်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ဇ်းပင်ကပ က် ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄၄ သျောစည်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(သျောစည်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(သျောစည်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊၃။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(သျောစည်မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)
(သျောစည်မ ြို့)၊ ၅။ ကက်က ျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ကညျောင်တိုကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၇။

ိုကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ င််းလှ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ အိုတ်

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၀။

ကန်သစ်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၁။

သ င်

ဇျောကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ ကိုကက စို ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၁၃။က တ
ဲ ပ်ဆို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၄။
၁၆။

လင
ှို ်း် တက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကရ်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၅။န္ှ ််းကန်
၁၇။

သနတ်ကန်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ အင််းဝင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ အိုင်ေွန််း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ ကန့််ပ ြူ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကိုကက ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၂။ ကညျောင်ပင်လှ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကရွှေတိုတ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ကတျောကင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။ အိုပ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။သ န််း
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ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ညန်ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၈။သကကျောင််းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကညျောင်ရ ််းကစ ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကညျောင်
ရ ််းမ ြို့ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ အိုပ်ရှစ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ ဇ်းကတျော
အိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ က ်းရို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။အင််းကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၅။ ကပ က်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၆။ အင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။ ဆင်ဝင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။ လ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ဟင််းဂွတ်
အိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။

က ်းခွ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ယင််း ျောပင်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ပပည်ကညျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ လယ်ပပင်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၄၄။ ဆင်ကတျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ပ င််းေိုက်ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄၅ င န််းဇွန်မ ြို့နယ်

၁။

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်

(င န််းဇွန်မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (င န််းဇွန်မ ြို့)၊ ၃။ ရျောသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကက ျောက်တလ်းို ကက ်းရျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

အိုပ်စို၊ ၅။ တ ျောပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၆။ ပခကသဂ့်လက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။ သနပ်စစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ စကတျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ပန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ဂ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကသျောင်ပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ ကတျောင်လယ်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ မ ြို့သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ဂ န််းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။ကရွှေကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။သရက်ကန်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ပ င််းလှကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ က ဇ
ဲ ်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၉။ ကပ က်စ ််းကက ်း ရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ င််းကနကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။သ ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။ပ ြူတွင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကကျောင််းဇင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ အိုင်သျော ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၄၆ င န််းဇွန်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(င န််းဇွန်မ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် (င န််းဇွန်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် မ ြို့)၊ ၃။ ထွန််းသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ အကနောက်ကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၅။သကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ င ်းလွန့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဆပ်ပ ျောက င််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ဂ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၉။ ကရလယ်ကသျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၀။ကိုလျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။ဆင်တပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၂။ရျော ိုကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၃။ ဆင်ပ ြူကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ လက်ပသျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၅။ကရဇင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ သက င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။လက်ပက င််း
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ို ေးလေသက

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကက်း ကပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ နတ်ကက်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ ရ်းို ကိုန်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၂။ကိုန််းလည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၁။ ို်းကတျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၃။ သရက်ခ ပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၄။ င န််းပ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို။

၄၇ ကတျောင်သျောမ ြို့နယ်

၁။ တန််းပ င့််ကက ျောင််းရပ်ကွက် (ကတျောင်သျောမ ြို့)၊ ၂။

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (ကတျောင်သျောမ ြို့)၊ ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

င််းစိုရပ်ကွက်

ိုရျော်းကက်းအကနောက်ရပ်ကွက် (ကတျောင်သျောမ ြို့)၊

၄။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ကတျောင်သျောမ ြို့)၊ ၅။ ကစ ်းရပ်ကွက် (ကတျောင်သျောမ ြို့)၊
၆။

တျောကိုန််းရပ်ကွက်(ကတျောင်သျောမ ြို့)၊

အိုပ်စို၊ ၈။
၁၀။ န

၇။

ို်းကန္ှောင််းခင််းကက ်းရျော

ကက်းပင်တဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ အလယ်ခ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ဲကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကခ ျောင််းဆိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ လှည််း

က်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။ဇရပ်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၄။ကရွှေစည်ကက်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ဝ ်းကက်းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။သ

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ေ န််း

ေိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကအျောင်သျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကက ျောက်ကခ ျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။အရျောကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ပန််းကပ င််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို
၂၂။ရို်းစည်ကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကရခ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကရွှေပပည်
ကတျော် ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၂၅။ လက်ပကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။ လယ်ကွက်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက်းခ

၂၈။ ခ တက်ကိုန််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကတျောင်လိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ဝဲကလျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၁။လှည််းပွဲကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ရ်းို ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ သပွတ်
ပင်တဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကက်းပင်တဲကက ်းရျောအိုပ်စို ၊ ၃၅။ က တ
ဲ လင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၆။ဆ ်းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ကိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၈။ င််းတည််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။

၄၀။ကက ျောက်ရင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ အို်း

လက်သဲခ င်

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ကဆင့််

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ န္ှ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ သျောယျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၅။ နန််းပ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကအ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၇။ သ ကကြူ
ကက ်းရျောအိုပ်စို။
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၄၈ ကတျောင်သျောမ ြို့နယ်

တင
ို ေးလေသက

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၁။ နန််းတည််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂။ အင််းတဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃။ နတ်ကစျောင့််

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ ကန်သျောယျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ပေပ် စျောကိုန််း
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

(စလဂဂသ)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ဆယ် ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ တဲကက်းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကက ျောကကျော ရျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ သပွတ်စိုကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၀။ကအ်းခ ််းသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကရွှေပပည်သစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၂။ တလိုင််း ရပ်(ရျောသစ်) ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၃။ တတျော်း ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို
၁၄။ သကပပဝ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။

င််းရင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကန်မ ဲ

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဇဂ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။ သ်းကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၉။ တပင်ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ဇ
ဲ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ ကခ ျောင််း
ကပ က်ကက ်းရျော အိုပ်စို၊၂၂။ရသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ကိုန််းပိုထ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။တစ် က
ို ်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၆။ င််း
ကက ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကျောပက
ို့် က ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကန်ကတျော် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၂၉။ဆင်ပ ြူကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ကက ျောဇကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။င ်းပင်
စင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ကအျောင်ဇ ဗြူ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ျောလျော ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ သျောယျောကအ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ က်ကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၆။
၄၉ န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့နယ်

ိုရျော်းလှ ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(န္ွော်းထ်းို ကက်းမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် (န္ွော်းထို်း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ကက်းမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက် (န္ွော်းထ်းို ကက်းမ ြို့)၊ ၄။ ကဂွ်း ပင်ကတျော
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၅။ သ င်က

်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ို်းကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။စန်ပန််းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၈။အိုတ်တွင်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။

်းကိုင််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ က ကျောင်နကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ နန္ွင််းကတျော်

ို်း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကနော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ရသစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ပကေ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ရိုန််းပင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကဇေတ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။သရက်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၈။ဇ်းကန်ကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၉။ ဝက်လ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကဆ်းခင််းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၁။ကတျောကဇျောက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။ပ ဝတကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၃။ဇကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ က န််းကေ င့််ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ပဲခ က် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၆။သင််းတ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ က်ရှိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကန်ကက်း

26
စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ေးလေသက

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ဆ်းပ ြူကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ စည်သျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ ကက်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကကေ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို။
၅၀ န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် (န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

(၆) ရပ်ကွက်(န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက် (န္ွော်းထို်းကက်းမ ြို့)၊
၆။ ထကနောင််းပင်လဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ကညျောင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၈။ထန််းဂွ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၁။ကေ င့််

ိုရျော်းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ က ်းကန်

ို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ တပ ယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၃။

ရျောသျောကအ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၄။

ဆ်းရစ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၅။

ကအျောင်ပန််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၇။

လကိုန်း် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ လက်ဝဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ကလ ျော်ပ ြူ

၁၆။

ကျောပွျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကဂွ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ သင််းတရျော်း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ ပပရျောကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။

လည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၄။ပ င််းနကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၅။သစို်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၆။အင်ကခ ျောင််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။

ို်းတ ်ပပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၈။ ရျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ကညျောင်ကပခကပေါ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ကညျောင်ပင်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၁။ပပင်စည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။သကပပသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။

ိုသျော

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၄။ ခက်လန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ကိုကက ဇ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၆။ကရွှေပပည့််ရင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၇။ထ ္လျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၈။လှည််းစထွန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။

ဆျော်းကတျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၀။

ေိုင််းလည်

ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၅၁ ပ င််းခခမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊၄။ အ ှတ်(၈) ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၅။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊၆။အ ှတ် (၁၃)ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊
၇။အ ှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊၈။အ ှတ်(၁၇)ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊
၉။အ ှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၁၀။အ ှတ်(၁၉)ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊
၁၁။ အ ှတ်(၂၀) ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၁၂။ ကညျောင်၀န််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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၁၃။ကန်ကခ ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကိုကကဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ရျောသျောယျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ထန်ပန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ယိုန်ထ်းို ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၁၈။ပပျော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၉။ ်းကပ က်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၀။ကန်စွယ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ပ ်းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၂။က ်းပင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၃။သင်ပပွန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၄။လယ်သစ် ကက ်းရျောအိုပစ
် ို၊ ၂၅။ နတ်ထျော်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကပ ျော် ွယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၈။ ကန်ဆင့််(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ဗလို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ကွ ််းစိုက် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၀။ကခ ကဆ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၁။က ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၂။ရျောစည် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၃၃။ရှျော်းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ကအ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။လင့််ကက်း
ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၃၆။ သဲပ ြူ၀ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ကိုင််းကတျောင်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊

၃၈။ကေ င့််သစ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၉။

ဇ်းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၀။ထကနောင််းတိုင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ထကနောင််းကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၄၂။ဂ ပ်ပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ဆျော်းခ ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ကဂွ်းပင်ရ်းို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကပ ျော့်(ကရွှေ
၅၂

ပ င််းခခမ ြို့နယ်

ိုသျော) ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊၄။အ ှတ်(၆) ရပ်ကွက် (ပ င််းခခမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၅။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊
၇။အ ှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၈။အ ှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်(ပ င််းခခမ ြို့)၊
၉။အ ှတ်(၁၅)ရပ်ကွက(် ပ င််းခခမ ြို့)၊ ၁၀။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက(် ဆ ်းခိုမ ြို့)၊
၁၁။အ ှတ(် ၂)ရပ်ကွက်(ဆ ်းခမို ြို့)၊ ၁၂။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက(် ဆ ်းခိုမ ြို့)၊
၁၃။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် (ဆ ်းခိုမ ြို့)၊

၁၄။ ပင်လယ် ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို

၁၅။ က်ပင်အိုင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။င နန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကိုလ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကန်နကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၉။ ကပကတျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၀။န္ွော်းက်းအိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၁။ကကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၂။စျော်း ကြူ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၃။ ကည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၄။ ကန်ကတျော်ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို
၂၅။ဂင့််ဂဲကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၆။ ဆင််းဂွတ် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ က ျော်းတိုင််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ရသျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၉။တပ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၀။ ဇ်း
ပင်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၁။ ကတျောပိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၂။ ကိုင်း် ကက ်းရျော
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အိုပ်စို၊ ၃၃။ရန္တပို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၄။ကညျောင်တိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဆင်
ကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၈။ အိုင့််

၃၆။တလိုပ်မ ြို့ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။

ရဲတိုင်

ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၃၉။ တရင််း က
ို့် က ်းရျောအိုပ်စို၊

၄၀။ သစ်ရို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။သျောကပ င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကခ င််းကွဲ
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ကွ ််းသ်းပင် (ကလ်းအ ်တန််း)ကက ်းရျောအိုပ်စို။

၅၃ ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ်

၁။ ရှ ််းပွဲရပ်ကွက်(ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့)၊

၂။ မ ြို့ ရပ်ကွက(် ကပ ျော်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် ၃။ ကရွှေပပည်ရန်ကအျောင်ရပ်ကွက် (ကပ ျော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

ရပ်ကွက်(ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့)၊ ၄။

ွယ်မ ြို့)၊

န္တကလ်းတန််း

ွယ်မ ြို့)၊ ၅။ ပပည်သျောယျောရပ်ကွက်(ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့)၊

၆။ င််းလ ််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၇။ကက ျောက်ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၈။ကိုန််းသျော
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကက ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ က ြူကတျောဝကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၁၁။ က နကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ယင််းကတျော်ရျော ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၃။ကခ ျောင််း ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကဂွ်းဇ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။ ကဂွ်းပင်
ရ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဆ်းခ င်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဆျော်းကတျောင်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၈။ဆည်ရျော ကက်တည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၉။ဇဂ ်း် (ကတျောင်)
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကညျောင်ကရွှေကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ တ ျောကိုန််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ တွင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ထန််းကတျောကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၄။ ေဟတ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ပင်မ င်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ကပ ျော်
ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၇။က ျောင််းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၈။ ဲွသင််းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၉။

ိုရျော်းကက်းကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၃၀။

ို်းနကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၁။ ို်းကကျောင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကပ နကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၃။

ယင််းကတျော် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ကရွှေကညျောင် ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဝ ်းရို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၆။ဝ ်းရင််းတိုတ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ဝက်လက်ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၃၈။သကပပရ်းို ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၉။သ ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၄၀။သနပ်
ခ ်းကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၁။ အိုန််းပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ဥစစျောန္ွယ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ဧကရျောဇ်ကိုန််း ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၄၄။ ကန်သျောကက ်းရျော
အိုပ်စို။
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၅၄ ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ်

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

တင
ို ေးလေသက

၁။

ပ င််း

ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

က်ရပ်ကွက်(ကပ ျော်

ွယ်မ ြို့)၊

၂။

ွယ်မ ြို့)၊ ၃။ကရွှေပပည်ရန်န္ိုငရ
် ပ်ကွက်(ကပ ျော်
ရပ်ကွက် (ကပ ျော်

မ ြို့သစ်ရပ်ကွက်(ကပ ျော်
ွယ်မ ြို့)၊ ၄။ကရွှေပပည်ရန်လို

ွယ်မ ြို့)၊ ၅။က ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ကက ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၇။ကန်ကက်း (ကပ ျောက်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၈။ကန်တဲကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၉။ ဃဲကက်း
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၀။ ကဂွ်းအင််း (ကတျောတွင်လှ)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ စန််းကတျော
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၂။ စပ ယ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဆည်ရျောလက်ပ
တိုင််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ဆတ်ခ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကညျောင်ကိုန််း
(ကတျောင်)ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၆။ တယ်ကလ်းပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကတျောင်
လည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ထရကျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ နတ်စို်းက ှျော်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ကပပင်ရှည် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ က်ကတျောကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၂။

င််းဇင််း ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၃။

တတကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၄။ ကဗျောဓ

ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဲတ်းကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၇။ ပ င််းတဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။

ရ
ို ျော်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၉။ ယျောကက်းကက ်းရျော အိုပ်စို၊၃၀။ရန်ကအျောင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ရျောထင်
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၃၂။ ရှ ််းစို ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၃၃။ ရှ ််းစိုကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၄။ လင
ှို ်း် ပန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လွှက
ဲ ပ က်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၃၆။လက်သဲကက ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၇။ သ်းပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၃၈။ သ န််း
ကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၉။ သကပပပင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄၀။ကညျောင်ကိုန််း
(ကပ ျောက်) ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၅၅ ရ ည််းသင််းမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ရ ည််းသင််းမ ြို့)၊ ၂။ ကရွှေစည််းခိုရပ်ကွက် (ရ ည််း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် သင််းမ ြို့)၊ ၃။ ကက ျောင််းတိုက်စိုရပ်ကွက်(ရ ည််းသင််းမ ြို့)၊ ၄။ ကန် ဲ့်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၅။ ထန််းကတျောကကပင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ ဆ်းတပ်
အိုပ် ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ ဇ်းကတျော်ပင်ကခ ျောင််းခွကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ ကရွှေေ ်း
သျောစည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၉။ ကန်ဆွယ်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကန်ထက်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ငှက်သိုက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဆင်တွင်း် ကက ျောင််း
ကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဆည်ကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ဇ်းပ ြူကိုန််း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကတျောင်

ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ တ

ကကျောကက ်းရျော

အိုပ်စို၊ ၁၇။ ထကနောင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၁၈။ ထန်ကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
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ေး

ွှတလတ မဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယလ မမ ေးစ ရငေး

၁၉။ထ်းလှိုင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၀။ န္ွော်း ်းက င််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ နန််းလို
ကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၂။နန််းခွဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊၂၃။ ွက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ပ င််း
နော်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကရွှေေ ်းကရွှေကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကရဦ်း
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဝ ်းတ်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဝ ်းပ ြူကတျောင် ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊ ၂၉။ သ ်ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ သင်ပန််းကိုန််း ကက ်းရျော
အိုပ်စို၊၃၁။ သဲကွဲကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၂။ အင်တိုင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၃။ အင်
ကင််းကန်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကတင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၅။က ဲတပ်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၆။လက်ပကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၃၇။

ဥသ စ်ကိုန််း

ကက ်းရျော အိုပ်စို၊ ၃၈။ အိုန််းသ်းကွဲ ကက ်းရျောအိုပ်စို။
၅၆ ရ ည််းသင််းမ ြို့နယ်

၁။ဝ တို်းရပ်ကွက် (ရ ည််းသင််းမ ြို့)၊ ၂။ကအျောင် ဂဂလျောရပ်ကွက် (ရ ည််း

တိုင််းကေသကက်းလွှတ်ကတျော် သင််းမ ြို့)၊ ၃။ အိုငတ
် ိုကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၄။ အင်ကတျောကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၅။ ကက ျောက် ်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၆။ မ ြို့လှကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၇။ အင််းကပ င်
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၈။ က မကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၉။ ဝ ်းရိုကတျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၁၀။ကဂွ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၁။ကိုလျော်းက ျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဆည်
ကန် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၃။ကန်ကက်း (ကတျောင်ကန်ကက်း) ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၁၄။ ပ ျော်းစ ကက ်းရျောအိုပ်စို၊၁၅။ ပိုတ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကပ က်
အိုင်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၇။

က ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ရင်ဂ တ်ကိုန််း

ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ရျောတန််းလယ်သျောကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ရျောတန််း
သဲက န််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကန်ဦ်းကက ်းရျောအိုပ်စ၊ို ၂၂။ အကနောက်အိုပ် ို
ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၃။ လွှစင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ပဲ့်ဆည်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊
၂၅။ သိုက်က ျောင် ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၆။ သစ်ဆိုကက်း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

၂၇။ ိုကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဆတတ ်းကက်းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၂၉။ အလယ်
ကိုန််း ကက ်းရျောအိုပ်စို၊ ၃၀။ အင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
( မွန်ပြည်နယ်)
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ်

၁။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

(က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့) ၃။ အထ ံ ြ်ကွက်(က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့)၊ ၄။ ရအောင်သုခ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

ှင်ရ ောြု ြ်ကွက်(က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့)

၂။

န်မ ျိုျိုးရအောင် ြ်ကွက်

ြ်ကွက်(က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့)၊ ၅။ အထ ံ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၆။ ဘန်ျိုးရ ော

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ လှကဇုင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ကဒါရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၉။ကလုင်ျိုးကန္ုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ခရနောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ရကောော့ကရလောော့
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ကွမ်ငန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ဦျိုးရလျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၄။ကျွန်ျိုး ောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ရ တွင်ျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။ြန်ျိုးနဲ
ကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၇။

ရခ ောင်ျိုးန္ှ ်ခွရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၈။

ငရပြမ

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၉။ နဒံုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ဖန္ံု ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ဖောသမ်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ရ ြူ ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၂

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ်

၁။ အံက ဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂။ ဘောဘူကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃။ ဓမမဿ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၄။ ရကောော့ဘွျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ ရကောော့ခလန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။ရကောော့ြလုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၇။ရကောော့ြရနောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ရကောော့သတ်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၉။ ခရံုရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁ဝ။ က ျိုက်ြ ံရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၁။ ကကျိုးအုြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ က ံျို န် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၃။ က ံျိုဝမ်ျိုး

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ လက်ြန်ရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၁၅။ မယ်ကရုရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၆။မကသ ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၇။မုဆုျိုးကျွန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၈။ ဖောျိုးရြ ောက်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ တ နောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ သံကရလောင် ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၁။ လွှ င်ကုန်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ကတံု

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၂၃။ က ံျိုကွယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၄။ လမုခု ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၅။ ငြုအင်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၃

ရခ ောင်ျိုးဆံုမမျိုြို့နယ်

၁။ ောလွတ်ရက ျိုး ောအုြ် ၊ု ၂။ရညောင်လမ်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃။ ရတော်ကနော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၄။ ကွမ်ရုက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ကမောမုရက ျိုး ောအုြ် ု၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။ရဒါင်ျိုးဥရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ ရတောင် ွန်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ကလွရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၉။ ဒ ယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ မုဒျိုးူ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ရဒါင်ျိုး ြ်

2
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

(အရ ှြို့)ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၂။

ရဒါင်ျိုး ြ်(အရနောက်)

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၃။ကရညော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ ရကောော့မြ
ု ွန် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။သရကကော
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၆။ ဘုျိုးနက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ နတ်ရမှော်ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၄

ရခ ောင်ျိုးဆံုမမျိုြို့နယ်

၁။ အရ ြို့ှ ြ်ကွက် (ရခ ောင်ျိုးဆံုမမျိုြို့)၊ ၂။ အရနောက် ြ်ကွက်(ရခ ောင်ျိုးဆံုမမျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။တုျိုးခ ဲြို့ ြ်ကွက်(ရခ ောင်ျိုးဆံုမမျိုြို့)၊ ၄။ မု

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ဝင်ျိုး န်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၆။ ရ ော်ကဲ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ မုကွဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊

်ကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ က င်

၈။ ကမနင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ကရလောော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ န္ှျိုးမှုတ်ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၁။ ရတော်ြွန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ဇျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ခရုက်
သ ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ကွမ်သဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ ဟသသောကျွန်ျိုး ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၆။ ကုလောျိုးဘ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ မ မ်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ဝယ်
လမ်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ မု
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

်ကရလျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ရကောော့ကဒုက်

၂၁။ အဘ ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ကွမ်လှောရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၂၃။ ကမောရကျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၄။ ခရုက်န္ှျိုးဟုရက ျိုး ောအုြ် ၊ု ၂၅။ ခရုက်
ဒူျိုးရက ျိုး ောအုြ် ၊ု ၂၆။ဆယ်ြလော ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၇။ ဖံဖရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၈။ တကူြတ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၉။ ကုလောျိုးတုို့ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၅

မုဒုမံ မျိုြို့နယ်

၁။ မမျိုြို့မ(၁) ြ်ကွက်(မုဒံုမမျိုြို့)၊ ၂။ မမျိုြို့မ(၂) ြ်ကွက်(မုဒံုမမျိုြို့)၊ ၃။ တောြသွန်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၄။ ရကွြို့ဝမ်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ န္ုင်ျိုးမြျိုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။ ရက ောက်တလံုျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ မှန်ဂနမ်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ရကောော့ခြံု
ရက ျိုး ောအုြ် ၊ု ၉။

ကွမတ
် ောရက ျိုး ောအုြ် ၊ု ၁ဝ။ ဘဲ မ်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၁။ က ံျိုဖုက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ဝက်တဲ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ရညောင်ကုန်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ က ျိုက် ဲ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ ရတော်ကူျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၆။ကင်ျိုးရခ ောင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၇။ရကောော့ြ ံရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၈။ကတံုျိုးရြေါ်
ရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၁၉။ ဘရလောက်ရညောင်ဝုင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂ဝ။ ဝဲကလ
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ကမောအုြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၆

မုဒုမံ မျိုြို့နယ်

၁။ မမျိုြို့မ(၃) ြ်ကွက် (မုဒံုမမျိုြို့)၊ ၂။ မမျိုြို့မ(၄) ြ်ကွက် (မုဒုမံ မျိုြို့)၊ ၃။ဂံုညင်ျိုး

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

တန်ျိုး ြ်ကွက်(ကမောဝက်မမျိုြို့)၊၄။သမ်ကုန်ျိုး ြ်ကွက်(ကမောဝက်မမျိုြို့)၊၅။ကမော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ဝက် ြ်ကွက်(ကမောဝက်မမျိုြို့)၊ ၆။ ရထောင်ရကျိုး

ြ်ကွက် (ကမောဝက်မမျိုြို့)၊

3
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

၇။ န်ရတောင် ြ်ကွက်(ကမောဝက်မမျိုြို့)၊ ၈။န္ုင်လံှုလက်တက် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၉။ ဖဲဒုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ကရလောော့ရသောော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ရကောော့ြ
ရထော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ရတောင်ြရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ထံမ
ု ံ ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၄။ ကွမ်က ျိုးွ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ ဒုမောျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၆။ဆက်သွယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။န္ှျိုးြရဒါရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ရ ောင်ျိုးရဒါင်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ကွမ်လှောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ အခွန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၁။ တံခွန်တုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု ။
၇

ရမော်လမမျိုငမ် မျိုြို့နယ်

၁။ ြန်ျိုးဘဲတန်ျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၂။ဘုကုန်ျိုး ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

မမျိုြို့)၊ ၃။ မ မ်ျိုးကုနျိုး် ြ်ကွက(် ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၄။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၅။ ရ ရ
ွှေ တောင် ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊

်ကဲကုန်ျိုး

ြ်ကွက်

၆။ ဖက်တန်ျိုး

ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊၇။မန္တရလျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊၈။ရအောက်
က င်ျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၉။ က ျိုက်ဖနဲ ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊
၁၀။လှုင် ှမ်ျိုး ု ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၁၁။ သောယောရအျိုး
(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၁၂။ ရဇယ ောသ
သ

ြ်ကွက်

ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၁၃။ ရ ွှေမမျိုင်

ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊၁၄။ ရညောင်ြင်ဆြ် ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်

မမျိုြို့)၊ ၁၅။ ရကောော့ န် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၆။ ရကောော့ရြါက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၇။ရကောော့တွန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ရကောော့လှော ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ကတုျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ရကောော့န္ှြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၈

ရမော်လမမျိုငမ် မျိုြို့နယ်

၁။ရမောင်ငံ ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊၂။ ကွင်ျိုး ြ် ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၅။ မုြွန် ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၆။ ရ ျိုးကကျို ြ်ကွက်

သ မမျိုင် ြ်ကွက်

(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊

၄။

သ မဂသလော ြ်ကွက်

(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၇။မမျိုင်သောယော ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၈။ရပမနကုန်ျိုး
ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၉။ ရဇယ ောမမျိုင် ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊
၁၀။ ငန်ျိုးရတျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၁၁။ ရပခောက်မုင် ကျွဲခခံကုန်ျိုး
ြ်ကွက်

(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊၁၂။ရက ောက်တန်ျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊

၁၃။ မ်ျိုးကကျိုး ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊ ၁၄။ရဂွျိုးကုန်ျိုး ြ်ကွက် (ရမော်လမမျိုင်
မမျိုြို့)၊ ၁၅။ရနောင်ခ

ြ်ကွက်(ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့)၊

၁၆။ မင်ျိုး ောရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၇။ မုရ ောင်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ရကောော့ခန ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ကကောအင်ျိုး

4
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ရကောော့ခမယ် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ဖောျိုးရအောက်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ရုျိုးဂုျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု။
၉

ရ ျိုးမမျိုြို့နယ်

၁။သ နန္ဒော ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၂။သ မောလော ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၃။ သ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ရဇယ ော ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၄။သ ရခမော ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၅။ အမှတ်(၁)

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ြ်ကွက်(လမုင်ျိုးမမျိုြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၂) ြ်ကွက်(လမုင်ျိုးမမျိုြို့)၊ ၇။ အမှတ်(၃)
ြ်ကွက်(လမုင်ျိုးမမျိုြို့)၊
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၀။

၈။ အောယုရတောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
ရကောော့ဒွတ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၁။

၉။ ရမောော့ကနင်
ကုလောျိုးကုတ်

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ န္ှ ်က င်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ရသောင်ပြင်ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၄။ ရတောင်ဘံုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ ရဘျိုးလမုင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၆။ ဘဲလမုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ ကနင်ကရမောော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ဒံုဖ
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ န္ှင်ျိုး ံုရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၂၀။ တူျိုးရပမောင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၁။ အံဒင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ သင်္သန်ျိုးကျွန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၀ ရ ျိုးမမျိုြို့နယ်

၁။

န်ကကျိုးရအောင် ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၂။

န်မ ျိုျိုးရအောင် ြ်ကွက် (ရ ျိုးမမျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။ ရအောင်သုခ ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊

၄။ ရအောင်မဂသလော ြ်ကွက် (ရ ျိုးမမျိုြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။ ရအောင်ရမတတော ြ်ကွက်(ရ ျိုးမမျိုြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၁)

ြ်ကွက်(ရခါဇောမမျိုြို့)၊

၇။အမှတ်(၂) ြ်ကွက်(ရခါဇောမမျိုြို့)၊ ၈။အရဘော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ ဒူျိုးယောျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ အ င် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ဇျိုးပဖြူရသောင်ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၁၂။ ရခ ောင်ျိုးရတောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ရက ောက်မရက ောင်ျိုး ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၄။ ရက ောင်ျိုး ောရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၁၅။ ကရလောော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၆။ ဟံဂံရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ င်ျိုး ယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ က ောရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၁၉။ က ံျိုညဲ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ မက ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ရကောော့လှုင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ကုျိုးမုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၁ သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့နယ်

၁။ကကောကန် ြ်ကွက်(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့) ၂။ရအောင်ခ မ်ျိုးသော ြ်ကွက် (သံပဖြူ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ဇ ြ်မမျိုြို့) ၃။

က်သ ် ြ်ကွက်(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၄။ ကကံော့ခုင်ရ ျိုး

ြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၅။ ရက ောင်ျိုးြုင်ျိုး ြ်ကွက်(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၆။ ရဖောင် န်
ြ်ကွက်(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၇။ဓမမရ တ ြ်ကွက်(က ျိုကခမမမျိုြို့)၊ ၈။ရအောင်ြင်လယ်
ြ်ကွက်(က ျိုကခမမမျိုြို့)၊၉။မမျိုြို့မရ ျိုး ြ်ကွက်(က ျိုကခမမမျိုြို့)၊ ၁၀။ ရအောင်သုခ
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

ြ်ကွက်(က ျိုကခမမမျိုြို့)၊

၁၁။

န်ရအောင်ရပမ ြ်ကွက်(က ျိုကခမမမျိုြို့)၊

၁၂။ မန်ျိုး တနော ြ်ကွက် (က ျိုကခမမမျိုြို့)၊ ၁၃။ ပမမောလောရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၄။န္ှ ်ကုင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ဆင်ရတောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။က င်ရသောင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ ြဒါငံရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ကွမ်သတ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၉။က ံျိုကဒါတ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၂၀။

က် ဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ရတောင်ဖလု

ရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၂၂။ ဝါခရုရက ျိုး ောအုြ် ု ၊ ၂၃။ ဝဲကဝါရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၂ သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့နယ်

၁။ ရအောင်မဂသလော ြ်ကွက် (သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၂။ ဟံသောဝတ ြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၃။ရအောင်ရဇယ ြ်ကွက(် သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၄။ရအောင်သောယော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ြ်ကွက်(သံပဖြူဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၅။ က ံျိုကရုတ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၆။ ြငရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၇။ ဝဲ က် ောသ ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၈။ ဝဲကလရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ ဝဲဝင်
က ောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ကရုြပ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ခမ်ျိုးကကျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၁၂။ ဝဲကရလောင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။အံခဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ရကောော့
ရလျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ ထင်ျိုးရူျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။ ဝဲခမ ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၇။ ရက ောင်ျိုး ောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ အနင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု။

၁၃ က ျိုက်ထမု မျိုြို့နယ်

၁။ရတောင်သူ ု ြ်ကွက်(က ျိုက်ထမု မျိုြို့)၊၂။ရဇယ ောမွန် ြ်ကွက်(က ျိုက်ထု

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

မမျိုြို့)၊ ၃။ရပမောက်ြင
ု ျိုး် ြ်ကွက်(က ျိုက်ထမု မျိုြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၁)

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(သမ်ဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၅။ အမှတ်(၂) ြ်ကွက်(သမ်ဇ ြ်မမျိုြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၃)
ြ်ကွက်(သမ်ဇ ြ်မမျိုြို့)၊

၇။

အမှတ်(၄)

ြ်ကွက်

ြ်ကွက်

(သမ်ဇ ြ်မမျိုြို့)၊

၈။သံုျိုးခွရက ျိုး ောအုြ် ု၊၉။ ဝင်ျိုးကံရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ရကောော့ဘန်ျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၁။ က ျိုက်ြရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ကျွန်ျိုးရတောရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၃။ ကဒုင်ဒွတ် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၄။ ကင်မွန်ျိုးရခ ောင်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၅။ငှက်ရြ ောရတောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။အဘုငျိုး် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ဇျိုးရပြောင်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ က ြူရခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ရက ောင်ျိုး ောရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၀။ မုကခရမောော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ခ ဲ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ြတ
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၃။ မောလောဖူျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၄။ ဝါျိုးဘုျိုးရခ ောင်ျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု။
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁၄ က ျိုက်ထမု မျိုြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

၁။ ရတောင်ြုငျိုး် ြ်ကွက်(က ျိုက်ထုမမျိုြို့)၊ ၂။ ကံော့ရကော် ြ်ကွက်(က ျိုက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ထမု မျိုြို့)၊ ၃။ ရကောော့ ံန္ုင် ြ်ကွက်(က ျိုက်ထမု မျိုြို့)၊ ၄။ ဖကကလြ်ရက ျိုး ော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အုြ် ု၊ ၅။ ဘုျိုး ောျိုးကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၆။ ရကောော့ထင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၇။မုကခမူရက ျိုး ောအုြ် ု၊၈။က ျိုကကသောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။
အုြ် ု၊၁၀။ခလွန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ မ မ်ျိုးရခ ောင်ျိုးကွော
အုြ် ု၊ ၁၂။ မုြပလင် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။

ွြပန္ူျိုးရက ျိုး ော
ောသ ် ရက ျိုး ော

်ရတောင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၄။ကမ်ျိုးနရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၅။ လှည်ျိုးလမ်ျိုးကူျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။ အဂသြု
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ ြ ဉ်ျိုးကတုျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ မရလောော့ရခ ောင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ကွင်ျိုးကရလျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၅ ရြါင်မမျိုြို့နယ်

၁။ ကဒါ ြ်ကွက်(ရြါင်မမျိုြို့)၊ ၂။ ကဒံု ျိုး ြ်ကွက်(ရြါင်မမျိုြို့)၊ ၃။ ကျွဲခခံ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၄။ ဘနို့်ရဘွျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ က ံျိုက ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။ နတ်ကကျိုးရခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ က ခြ်ငူ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ မုတတမ
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ မုတတမ-ကျွဲခခံရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ သဲပဖြူကုန်ျိုး ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၁။ ရကောော့က င်ရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၁၂။ ရကောော့ရထော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၃။ရဒျိုးကင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၄။ကဒုင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၅။ က ောျိုးဘုရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၆။ ဒ န်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၈။အလှြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၃။ရက ောက်

၁၇။ အရဟောက် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၉။ဝဲြတန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၂၁။ ဥကကံရက ျိုး ောအုြ် ု၊
်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၂၄။အပ

၂၀။သရပြကုန်ျိုး

၂၂။ အံုျိုးတြင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၂၅။ လက်ြံရတော

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၆။ ရမှော်ဘရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၇။ နတ်ရမှော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၈။ လက်ြံကျွန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၉။ ရညောင်ကုန်ျိုးရလျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၆ ရြါင်မမျိုြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၁။ ရြါင်ျိုး ြ်ကွက်(ရြါင်မမျိုြို့)၊ ၂။ မုျိုးန္ုင်ျိုး ြ်ကွက်(ရြါင်မမျိုြို့)၊ ၃။ ဇင်ျိုးက ျိုက်
ြ်ကွက်(ဇင်ျိုးက ျိုက်မမျိုြို့)၊

၄။ ခရလောက်အင်ျိုး ြ်ကွက် (ဇင်ျိုးက ျိုက်မမျိုြို့)၊

၅။ ဖလြ် ြ်ကွက်(ဇင်ျိုးက ျိုက်မမျိုြို့)၊ ၆။ ဆောျိုးဖု ု ြ်ကွက်(ဇင်ျိုးက ျိုက်မမျိုြို့)၊
၇။ ဥတတတောျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ဖလြ် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ ကတွန် ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၀။ပဖြူဘရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ောတန်ျိုး ှည်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ြန်ျိုးကုန်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၃။ င်ျိုးမငမ်(ရတောင်)ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ င်ျိုးမငမ်(ရပမောက်)
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၅။ရက ောက်ရ တွင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။ ကတုက်ရက ျိုး ော
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

အုြ် ု၊

၁၇။ အင်ျိုးရပြောင် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၈။ ဆင် ော ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၉။ သဲအမ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ရကောော့ကဒုက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ ထန်ျိုးြင်
ရခ ောင်ကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ကမောဘရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၂၃။ တြ်မှြူျိုးရခ ောင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၄။ သဲကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၅။ က ံျိုရဟော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၆။ ရညောင်ကုန်ျိုးကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၇။ ထန်ျိုးြင်ရခ ောင်ရလျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၈။ ပမရလျိုးရခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၂၉။သပ ျိုရခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု။
၁၇ ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့နယ်

၁။ကန်သောယော ြ်ကွက်(ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့)၊၂။ဖုျိုးလှကကျိုး ြ်ကွက်(ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။ န္ှင်ျိုးြုလဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၄။ ရ ွှေရလှရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ ရညောင်ြလင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၆။ လြ်ခံုျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ အန္ုင်ျိုးြွန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၈။ မုသင် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ ဇွဲကလော ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ဇုတ်သုတ်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ဇုကကလရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ရကောော့ကဒွတ်ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၃။ ရြါက်ရတောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ ရတောင်ကကျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၅။ ဝင်ျိုးကရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။အ က်သမရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ယွန်ျိုးဒလင်ျိုး
ကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၈။ ကင်ျိုး ောရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ သန်ငူရက ျိုး ောအုြ် ု။

၁၈ ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့နယ်

၁။ ုလ်ရတဇ ြ်ကွက်(ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့)၊ ၂။ ဆ ော ံ ြ်ကွက(် ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။ဖုျိုး ောဇော ြ်ကွက်(ဘျိုးလင်ျိုးမမျိုြို့)၊ ၄။တဘက်ဆွဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ရတောင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ွန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၆။မ မ်ျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ သဲပဖြူရခ ောင်ျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၈။အလူျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ဝင်ျိုးပြန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၀။ ရက ောက်
ရ တွင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ြုင်ဒဝယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၂။ ဂံုညင်ျိုးန္ွယ်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ကဒြု ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ ရဒါက် ြ် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၅။ရ ွှေရ ောင်ပြရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၆။တညင်ျိုးကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၇။ ကဇုင်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ဘု ောျိုးဆြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ဖုျိုးဝါျိုးသမ် ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၀။ ဝင်ျိုးရသောင် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၂၁။ က ောျိုးကွင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၂၂။ င်ျိုးအံုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၃။ နတ်ကကျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၄။ မဲလံ ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၅။ ရက ောက်လံုျိုးကကျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၆။ အဟံုျိုးဝရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၂၇။ မဲလံရဂါင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၈။ မဲြလ ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၉။ ြတ
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၀။ ရလျိုးရကရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၁။ က ခတ်ရခ ောင်ျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၃၂။မဲနသန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၃။အ ူျိုးရခ ောင်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၄။ ဝင်ျိုး
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင် ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ျားစ ရင်ျား

တောြန်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၅။ ကကျိုျိုးဝုင်ျိုးရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၃၆။ ရဘောရနော်ချိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၇။ ဆင်အင်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု ။
၁၉ သထံမု မျိုြို့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၁။လြ်အင်ျိုး ြ်ကွက(် သထံုမမျိုြို့)၊ ၂။နန်ျိုးခဲ ြ်ကွက်(သထံုမမျိုြို့)၊ ၃။ရတောင်ကကောျိုး
ြ်ကွက်(သုဝဏ္ဏဝတမမျိုြို့)၊

၄။

က ျိုရကကော် ြ်ကွက်

(သုဝဏ္ဏဝတမမျိုြို့)၊

၅။သမ်ဆြ် ြ်ကွက်(သုဝဏ္ဏဝတမမျိုြို့)၊ ၆။ဝင်ျိုးြရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ရကောော့လှုငျိုး်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၈။ ရခ ောင်ျိုးရဇောက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၉။ဝရယော်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၀။ ဓန္ုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ ဝင်ျိုးဖုန်ျိုး ရက ျိုး ော အုြ် ု၊ ၁၂။ မတ်ခ ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၁၃။ ရနောင်ကတုတ် ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ တံတောျိုးဦျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊
၁၅။မုျိုးရကောင်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၆။ဇ

ရ
် ခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ ရြေါ်ရတော်မူ

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ ရနောင်ဘုရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ရနောင်ကုလောျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊ ၂၀။ ြန္နရ
ဲ တောရက ျိုး ောအုြ် ု။
၂၀ သထံမု မျိုြို့နယ်

၁။ ရအောက်က င်ျိုး ြ်ကွက်(သထံမု မျိုြို့)၊ ၂။ သမ်ကုန်ျိုး ြ်ကွက် (သထံမု မျိုြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်

၃။ ဘင်လှုင် ြ်ကွက်(သထံမု မျိုြို့)၊ ၄။ ရပမနကုန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၅။ ဒံုဝန်ျိုး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၆။ကတုက်ကရလျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၇။ ကတုက်ကကျိုးရက ျိုး ော
အုြ် ု၊

၈။

ဓန္ုကတုက်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၉။

ဆြ်ကျွန်ျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊

၁၀။ရတောကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၁။ရသောင်ကကျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊၁၂။ ဆင်ပဖြူကျွန်ျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၃။ ဘူဒင်ျိုးရခ ောင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၄။ မ မ်ျိုးကုန်ျိုး ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၁၅။ဇုကက ဲရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၆။ ထန်ြင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၇။ရဒျိုး

မ်ျိုး

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၈။ သ က်ရတော ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၁၉။ ရအောင်ျိုး ုင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၀။ ရတောင် ွန်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၁။ အုြ္ျိုလ်ရခ ောင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၂။ ရက ောက်တန်ျိုး ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၃။ က ံျိုြါ ရက ျိုး ော
အုြ် ု၊၂၄။ရဂါ ော့ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၂၅။ဝင်ျိုး န် ောသ ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၆။ ဝင်ျိုး န်
အလယ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၇။ ဒူျိုး င်ျိုးဆြ်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၈။ ရထောင်မှြူျိုး
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၂၉။ ဆင်က ံျိုျိုးရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၀။ ရ ျိုးမသွယ် (အထက်)
ရက ျိုး ောအုြ် ု၊၃၁။ရ ျိုးမသွယ်(ရအောက်) ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၂။

ခန်ျိုးကကျိုး

ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၃။ အနန်ျိုးြင်ရက ျိုး ောအုြ် ု၊ ၃၄။ ကကက်တူရ ျိုးရသောင်
ရက ျိုး ောအုြ် ု။

9

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ရခိုင်ပြည်နယ်)
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

၁

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်

၁။ရခိုင်ြက
ို ်ဆြ်ရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊၂။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၃။ အရျောရှရြ်ကွက် (ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၄။ ကိုလျောား

ကေတီကတျောင်

ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) ြိုကဆ
် ြ်ရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၅။သဲတန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ေိုင်ခခ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၇။ ကြ်သကဖြကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ က ားကျွန်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၉။ ငေ ့််ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ဆင်ဘိုတ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။အလယ် ွန်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ဝကဖြကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ င်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၄။ အလခ န်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ဂန်ဂ
့် ါကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ဖဂင်ကကီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ရတနကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကက ျောက်ငူ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၉။ ဇင်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ိုား ကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၁။ကကြ်တန်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ြန်ားကတျောဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ င်ားဂကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၄။ကရွှေည ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ဝါားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ခခ ဆွယ်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၂၇။လဟျောကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၈။တဲကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၂၉။ကက ျောက်
ကကီားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ သဲကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ဦားဂင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ ငလားို ေိုကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်

၁။

အေိုားရရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊

၂။

သြန်ကခ ျောင်ားရြ်ကွက်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကက ျောက် ဖ ြူမ ြို့ ) ၊ ၃။အကနောက် ြ ိုင ်ား ရြ် ကွ က် (ကက ျောက် ဖ ြူမ ြို့ ) ၊ ၄။ဖ ေ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂) နောားတန်ားရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၅။ အကရှြို့ြိုင်ားရြ်ကွက် (ကက ျောက်ဖ ြူ
မ ြို့)၊ ၆။ အလယ်ြင
ို ား် ရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၇။ ဖြင်ဖ ြူက ျော် ရြ် ကွ က်
(ကက ျောက် ဖ ြူမ ြို့ ) ၊ ၈။ကတျောင်ရင်ားရြ်ကွက်(ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊

၉။ ကေတီ

ရြ်ကွက် (ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၁၀။ ငလကြွြို့ရြ်ကွက် (ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊
၁၁။ ကို လ ျောားဘျောကတျောင် ရြ် ကွ က် ( ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့ ) ၊ ၁၂။ကညင်ကတျော
ရြ်ကွက် (ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့)၊ ၁၃။ တိုားခ ဲြို့ရြ်ကက
ွ ် (ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့) ၊
၁၄။ ကဖြင် ရြ်ကွက်(ေနဲမ ြို့)၊
၁၆။ကတျောင်ငူေို

ရြ်ကွက်(ေနဲမ ြို့)၊

၁၅။အလယ်ြ ိုင်ားရြ်ကွက် (ေနဲမ ြို့) ၊
၁၇။

ကရွှေဟသသျောရြ်ကွက်(ေနဲမ ြို့)၊

၁၈။ထန်က ွရြ်ကွက်(ေနဲမ ြို့)၊ ၁၉။ဂိုားခ န်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ အိုန်ားကတျော

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။လြ်ခက ျော် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ က ်ား ီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၃။ ကခ ျောင်ားဝ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။

င်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ကက ျောက်

ကဖြျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ ေေ်ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ သိုင်ားကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
အိုြ်ေ၊ို ၃၀။

၂၈။ ဇင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ သကခ ျောင်ားကက ားရျော
င်ားရြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ကလန်တ
့် ဲ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၂။ ကင်ားကဖ ျောက် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ ကိုင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၄။ က ျောကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။အဝကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ေနဲ
င်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၇။ကက ျောက်ကတျောင်မြန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၈။ကရ က်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ ဘယျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၀။ ကလားြိုကက ျောက် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊
၃

၄၁။ တဘက် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ ကိုလျောားကက ်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို။

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ်

၁။ ဇီားကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂။ င/ရိုန်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃။ အိုားဝ

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄။ ေွန်ြန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။ သေ်ြိုကက ားရျော

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) အို ြ် ေို၊ ၆။ က ျော်က တျော် ဦားကက ားရ ျောအို ြ်ေ ို၊ ၇။ သေ်ဝ ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊
၈။ ဘူားကရ က်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ င/အင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ကိုန်ားခင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။သ ်ကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၂။ကညျောင်ြင်လှ ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၃။ ေ ိုတဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကန့််ကကျော်ကတျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၅။ င/ြို န ် က ို န ် ား ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၁၆။ က ျောား ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၁၇။ ဖြင်ကကျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ဘဲအင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၄

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ်
ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၁။

အကနောက်ေိုရြ်ကွက်( ျောန်ကအျောင်မ ြို့)၊

၂။

မ ြို့ ရြ်ကွက်

( ျောန်

ကအျောင်မ ြို့) ၃။ ရန်ကအျောင်ဖ င်ရြ်ကွက် ( ျောန်ကအျောင်မ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့သေ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂) ရြ်ကွက်( ျောန်ကအျောင်မ ြို့)၊ ၅။ က ်ားနောားတန်ားရြ်ကွက် ( ျောန်ကအျောင် မ ြို့)၊
၆။ ခအိုန်ားက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ သ ဗလကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကတျောထူ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ လက် ဲဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ က ားီ ည ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၁။

မကကွယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကအီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ြလင်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၄။ကတိုငား် အိုြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
အိုြ်ေို၊၁၆။က ျောင်ား ကန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။
အိုြ်ေို၊

၁၈။

ြန်ား ဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၅။

ကန်ားဇွန်ားကက ားရျော

ီားကလျောင်ကထျောင့်် ကက ားရျော

၁၉။သျောယျောကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၀။တိုက်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။ ရဲကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကင်ားတဲကက ားရျောအိုြ်ေို။

၂၂။ င်ားဆြ်ဖြင်

စဉ်

၅

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ရ ်ားမ ဲမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁) ရြ်ကွက်(ရ ်ားမ ဲမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂) ရြ်ကွက် (ရ ်ားမ ဲမ ြို့)

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ရ ်ားမ ဲမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက် (ကလားကတျောင်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) မ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၂) ရြ်ကွက် (ကလားကတျောင်မ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၃) ရြ်ကွက်
(ကလားကတျောင်မ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ကလားကတျောင်မ ြို့)၊ ၈။ အ ှတ်
(၅)ရြ်ကွက်(ကလားကတျောင်မ ြို့)၊၉။ြိုန်ားဆိုားဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ဆည်ခို
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကန့််ကကျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ အချွန်ဖြင် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၃။ကေရင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၄။ရျောြလဲ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ အတွင်ား
ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ီားကက ျောင်ားတက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ကခ ျောင်ား ျောား
(ရ ်ားကြါက်)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ခွဆို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ င/ေ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၀။

ရျောကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၁။

ကိုန်ကဘျောင်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ ကက ျောက်ကဆျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ အလယ်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ကိုလျောားဘိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို ၂၅။ ရ ်ားသေ်ကကီား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၆။ ရ ်ားသေ်ကခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ လက်ြန် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၈။ခက ျောင်ားကဖခတိုင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။

ရတ်ခ န် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၀။ကလားကတျောင်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ကက ျောက်နဂါားကက ားရျောအိုြ်ေို။
၆

ရ ်ားမ ဲမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ရ ်ားမ ဲမ ြို့) ၂။ အ ှတ် (၅)ရြ်ကွက် (ရ ်ားမ ဲ မ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အ ှတ်(၆)ရြ်ကွက်(ရ ်ားမ ဲမ ြို့) ၄။ ဝက်ကိုက်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂) ၅။ ကခါင်ားကွဲကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ သျောေည်ဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၇။

ကက ျောင်ားမြန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၈။

ကအျောင်လှဖြင်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၉။အကနောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၀။လက်ြန်ဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ဆင်ကသ
ဖြင်(ဆင်ဆီ)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၂။ကတျောကကျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ သကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ဖြင်ကခ ျောင်ားကကီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၅။ ကဖ ြို

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ငရန့််ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။လ ူားကခ ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၈။ဟားို ဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။သေ်ြိုတ်ခ န်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ဦားဂ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၁။သင်ားကဘျောင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ ရ ်ားမ ဲငယ်
ကခ ျောင်ား ျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကခ ျောင်ားဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ င/သ ိုတ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၅။

ကရကကျောင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၆။

ကက ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ကက ျောက်နီက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ သကဘသျောဆြ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို။

စဉ်

၇

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

အ ်ားမ ြို့နယ်

၁။ ကဖ ျောက်ြိုင်ားရြ်ကွက် (အ ်ားမ ြို့)၊ ၂။ အကနောက်ြိုင်ားရြ်ကွက် (အ ်ားမ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အကရှြို့ြိုင်ားရြ်ကွက်(အ ်ားမ ြို့)၊ ၄။ အေိုားရအ ှုထ ်ား ရြ်ကွက်(အ ်ားမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) ၅။အ ်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ အ ်ားကဖ ျောက် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ကအျောက်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ လားို ကကျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ ဂဲကလျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၀။ ဖ န် ျောဘိုတ်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ြိုဏဝ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၂။ ေခန်ားက ျော် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။တိုက်က ျော် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ေနဲ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ဇူကိုငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ တန်ားတင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၇။

ွှျောား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ဲလက်က ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ေြ်ေီ

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ါားလက် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၈

အ ်ားမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(တြ်ကတျောင်မ ြို့)၊၂။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကတျောင်မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(တြ်ကတျောင်မ ြို့)၊ ၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂) ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၅။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၇။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၉။

အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(တြ်

ကလျောင်ား ိုားကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
ဂဏန်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
က်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

ကင်ားကဖခ

၆။ န္ွောားရိုကတျောင်
၈။

၁၀။

ကတျောင် ီလျော
ကက ျောက်ကဖ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ ကရဘိုတ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကညျောင်ကခ ျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၃။ ဇင်ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ သျောေည် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၅။ရူားကက ားရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။ လက်ခွါကတွ ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၉

ေေ်ကတွမ ြို့နယ်

၁။

ဖြည်နယ်လွှတ်ကတျော်

(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၃။ အိုားတန်ားရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၄။ က ျောလြ်ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ဖြည်ကတျော်သျောရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊

၂။

ကက ားြင်ကကီားရြ်ကွက်

(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၅။

ဇရြ်ကွက(် ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၆။ ရူြကတျောင်ရြ်ကွက်

(ေေ်ကတွမ ြို့)၊

ရူြကဖ ျောက်ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊

၇။

၈။

မ ြို့သူကကီား

ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၉။ တရျောားသီားေိုရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၀။ ကဘျောက်
သီားေိုရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊

၁၁။ကက ျောင်ားတက်လ ်ားရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊

၁၂။ ကအျောင် ဂသ လျောရြ် ကွ က် (ေေ် ကတွမ ြို့ ) ၊ ၁၃။ကက ျောင်ား ကကီား လ ်ား
ရြ် ကွ က် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၄။ကဘျောလားို ကွင်ားရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၅။ရဲ
န္ွယေ
် ို ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၆။ အကနောက်ေဖြရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊
၁၇။ဓညဝတီ ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၈။ ကသဲရျော ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊
၁၉။ က ဉ်ားမ င် ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့ )၊

၂၀။ ကအျောင် ဂသလျောကဖ ျောက်

ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့ )၊ ၂၁။ င်ားဂရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၂၂။က က်ကတျော

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ဖြင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ခတင်ြ ိုက်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ နောရီကန်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၅။ က ျောင်နီဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ သင်ားြိုန်ားတန်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၇။ ကဇျောြူဂ ျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကဆားသ ျောား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၉။ကအျောင် ိုင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ကခါင်ား ိုကကျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ဥယ ျောဉ်
သျောကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၀

ေေ်ကတွမ ြို့နယ်

၁။ကဘျောင်ား တ
ွ ်ရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၂။ရျောကကီားကတျောင်ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လွှတ်ကတျော်

၃။ ရျောကကီားကဖ ျောက် ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွ မ ြို့)၊ ၄။လ မကတျော်ကတျောင် ရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၅။ လ မကတျော်ကဖ ျောက်ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၆။ကရွှေဖြျောား ရြ်ကက
ွ ်
(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၇။ဆင်ကားူ လ ်ား ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊၈။ အိုနား် တြင် ရြ်ကက
ွ ်
(ေေ်ကတွမ ြို့)၊၉။လ ်ားသေ်ရြ်ကွက် (ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၀။ ဆတ်ရိုားက ရြ်ကွက်
(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၁။ကိုန်တန်ားရြ်ကွက်(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၂။ေက်ရေ
ို ိုရြ်ကွက်
(ေေ်ကတွမ ြို့)၊ ၁၃။ဖ ေ်နောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ည ကရျောင်ကခ ျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၅။ဝါဘိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။ကတျောက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ သန်ားတန်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ြါ လ ြ်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ အဖ င့််ကျွန်ားကက ားရ ျော
အိုြ်ေို၊ ၂၀။ခ လ
ီ ိုင် င်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊၂၁။င/ကတျောက်တက်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၂၂။ က ျောား ကသျောက်က က ားရ ျောအို ြ် ေို၊
၂၄။ သင်ားဂနက် ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၃။ရ ျောသေ်က ကကက ားရ ျောအို ြ် ေို၊
၂၅။ ဂန့််ကဂေါ်ကျွန်ား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၆။ကခ ျောင်ားန္ွယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ ကက ားကတျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကကွီတဲ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ဘို က ကက ားရ ျောအို ြ် ေို ။
၁၁

ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ်

၁။

အကနောက်ြိုင်ားရြ်ကွက်(ကြါက်ကတျောမ ြို့)၊၂။

အလယ်ြင
ို ား် ရြ်ကွက်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကြါက်ကတျောမ ြို့)၊၃။အကရှြို့ြိုင်ားရြ်ကွက်(ကြါက်ကတျောမ ြို့)၊ ၄။ ဟင်ားခကရျော်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။ ကိုလျောားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ သင်ားြိုန်ားကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ယင်ရဲကန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ဂန်ားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၉။ ငဝက်ေွယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို ၊ ၁၀။ ဆည်သိုားတန် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ကဖ င့််
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ကခ ျောင်ားန္ွယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ကငွ င
ွ ား် က ွ ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၄။ လက်ြဖြျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ငခူကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၆။သရက်ခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။

ကနော်သီရကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။သဲကခ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၉။ လက် ယျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ငခူရှည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၁။ ကက ်ကခွက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ နတ်ကတျောင်ဖြင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို ၊

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

၂၃။ရျောကခ ျောင်ားကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၄။အဝကကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ငမြီကျွန်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၆။နန်ားတတ်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ြန်နဲကခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၈။ ဆင်တက်က ျော် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ေ ိုင်ားတိုတ် ကက ားရ ျော
အိုြ်ေို။
၁၂

ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ်

၁။ ဘဝ ်ားကခ ျောင်ားဝေိုရြ်ကွက်(ကြါက်ကတျောမ ြို့)၊ ၂။ ဘဝ ်ားကခ ျောင်ား ျောားေို

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ကြါက်ကတျောမ ြို့)၊ ၃။ဖဂင်ားက ွကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄။ ကတျောင်ြိုတ်ကက

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၅။ ကခ ျောင်ားသျောကကီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ အလယ်ကျွန်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ဆင်ြိုက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကဆြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၉။ဇီားခ က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ဖ င့််ဂါကက ားရျောအိုြ်ေို ၊ ၁၁။ ကဖြင်ရျောကဟျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ငမြီတက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ကက ျောက်ကတျောင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၄။ သရက်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။

တူားကကီားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၁၆။ကက ျောက်ေိုကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ င်ားသေ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၈။ကဖ ျောက်ဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ဖဂင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ကခ ျောင်ားဝကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၁။ မြ င်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ သဝင်ကခ ျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကတျောင် ူား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၄။ ကတျောင်ည ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၅။သျောေည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ြိုဏ္ျောားကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ပြွန်ကခါင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကခ ျောင်ားကဇျောက် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ သေ်ြိုတ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၃

ြိုဏ္ျောားကျွန်ားမ ြို့နယ်

၁။ ေဖြရြ်ကွက(် ြိုဏ္ျောားကျွန်ားမ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့သေ်ရြ်ကွက်(ြိုဏ္ျောားကျွန်ား မ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အလယ်ေိုရြ်ကွက်(ြိုဏ္ျောားကျွန်ားမ ြို့)၊

(ြိုဏ္ျောားကျွန်ားမ ြို့)၊

၅။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၇။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၉။

၄။

ရျောကဟျောင်ားရြ်ကွက်

သျောေည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၆။

လက်ဝေ
ဲ ျောတိုက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
ကဦားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၀။

၈။

သဲဖ ြူကခ ျောင်ား
နတ်ကတျောင်

ခက ွားကက ်ကခ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကထျောင်ကလျောင်ားြွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။က ါင်ဆြ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ မ ြို့ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ဂဏန်ားကတျောင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၁၅။

အထက်ဖ တ်လဲက
ှ က ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၆။

ြက်ခွက်ဆြ်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ င/ကဖြျောက်ဆည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကျွဲလ ား် ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ လက်ဝဲဖ န်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
အိုြ်ေို၊ ၂၁။ ကျော ီကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၀။ သဲတက် ကက ားရျော

၂၂။ ဖြင်လ ျောားရှည် ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

၂၃။

ကအျောင်ဆြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၄။

ဖ င်ားကကတတျော

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၅။ခွဆိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ ကက ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။
ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၈။

ယိုားတရိုြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၉။

( ိုင်ားနက်)ကက ားရျောအိုြ်ေို ၃၀။ သဲကတျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။

ှုဟင်ား
ရှင်ကတျော်

င်ားဇီကခ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ရင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ ကညျောင်ခခ ကက ားရ ျော
အိုြ်ေို၊ ၃၄။သူြိုန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၅။ဆင်ထန်ားကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ဆျောား
ငကန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ ကတျောက်ဆို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ ကကခင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၉။ ြန်ားနီလျောကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၄၀။ ဘိုရျောားကကီား

ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၄၁။ဖခကသသ့်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ဖ က်ကသျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို
၄၃။ကအျောင်ဖ ြူဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၄။ ြဲေနန်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၄၅။ ယ ိုားငူ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၆။ ကက ျောက်ဆြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၄

ြိုဏ္ျောားကျွန်ားမ ြို့နယ်

၁။အထက်သင်ြိုန်ားတန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄။ဆင်သီြန္နဲကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။ သက်က င်ားကတျောင်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ါကြွကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃။ဩရ

ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၆။ ဥယ ျောဉ်သျောကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ါြပကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၈။မြ င်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ြိုားရှီဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ရဟတ်ကတျောင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ဂန်ဂ
့် ါကကီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ဂန်ဂ
့် ါကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၃။ ကကက်ေင်တလင်ား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၁၄။ ကေတီဖြင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၁၅။ကတျော ျောားကကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ကက ျောက်ဖြင်ဆြ် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၇။ကဘူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၈။ ိုားတန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၉။ကြါက်ကတျောဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ြန္နဲကတျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၁။

ိုားတ ်ဖြင်ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊၂၂။အ ဲခင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၃။ ီြါရိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၄။ ဝက်န္ှုတ်သီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ယျောကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ အလယ်ကျွန်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၇။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၉။

ြက သျော

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

တဘက်လှ ်ား

၂၈။ အထိုတ်သည်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၀။

ကကန်ကျွန်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ က ည်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ အလယ်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ သင်ြိုန်ား တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ကဖြင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၅။ ကိုလျောားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။

ကကလျောက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၇။ ကိုန်တန်ားကက ်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ ကွ ်ားကတျောင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၉။ အိုင် င်ရျောသေ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၀။ ငှကက် ကီားကျွနား် ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို
၄၁။ ကရကြါက်ကခ ျောင်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၄၂။ နတ်ဆ ြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

၄၃။ တန်ားေွယက
် က ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၄။ ြိုကဆ
် ြ်(ကက ျော်ဇ)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၅။တန်ားခိုားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၆။ကျွဲထိုားကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၄၇။ကကခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၄၈။ ေြါားထျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၉။ ကအျောင်ကဇယ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၅၀။ ခက ျောင်ားကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၅

ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့နယ်

၁။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့)၊ ၃။ သန်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကတျောင်ရင်ားရြ်ကွက်

(ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့)၊၂။

အကရှြို့ကဖ ျောက်ရြ်ကွက်
က်လြ် ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊၅။ကက ်တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၆။ဖြင်ရှည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ကေတီဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ချွတ်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ အထက်နန်ားရျော ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၀။ ကအျောက်နန်ားရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကြါက်ြင်ရင်ား(ကြါက်ကတျော)
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကက ျောင်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ခွဆိုကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၁၄။ ကညင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ကျွန်ားကြေါ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၆။ြန်ားက ေါ်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။ ည ကထျောင့််ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၈။သေ်ကတိုား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ရန်ကအျောင်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ကိုန်တန်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၁။ ဖြျောြင်ရင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ ကညျောင်ြင်လှကက ားရျော အိုြ်ေို ၊
၂၃။နတ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ဖ င်ား ူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ကက ျောက်ေျောတိုင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၆။ကအျောင်ဆြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ကကျောင်ားရီကခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၈။သ ကခ ျောင်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၉။ကြါင်ားဇျောားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၃၀။သရက်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၁။ကလျောင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၃၂။ကြိုင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ ကိုားတန်ကကျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ိုားြိုကက
် က ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၅။ ကအျောင် လကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ကိုလျောားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၇။ အငူက ျော်ကိုန်တန်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ အငူက ျော်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၃၉။ဆင်ခိုန်ားတိုင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၀။အိုတ် ို(ယခင်အိုားက ျောက်)

ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၄၁။ ရက်ခိုန်ားတိုင်ကက ားရျောအိုြ်ေ။ို
၁၆

ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့နယ်

၁။

ကခ ျောင်ားဝရြ်ကွက်(ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့)၊

၂။

အကရှြို့ကတျောင်ရြ်ကွက်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ရကသ့်ကတျောင်မ ြို့)၊ ၃။ အိုန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄။ ဇီားကခါင်ားကက ားရျော

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုြ်ေို၊ ၅။ မြန်ားကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ ကရ က်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ သ ီားလှ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကရေိုားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ ကက ျောက်ရ သျောေည်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၀။ကက ျောက်တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၁။

န္ွောားလှကက ျော်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ထီားေွဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ကသျောင်ား ရျောား ကက ားရျော

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

အိုြ်ေို၊ ၁၄။လ ို န ် ား တ ို င ် က က ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၁၅။ေြါားထျောားကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊
၁၆။ ခကနောင်ားကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ငကတျောက်တူကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၈။ ကလားခွဆ ိုကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၂၀။ ကြါက်ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၉။ ငကတျောက်တူကခ ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၂၁။ ဖြျောားကခ ျောင်ားကကီားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၂။ဘျောတကလကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ထွန်ားရကဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၄။ ကက ်သျော
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၅။ ေိုားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ ကလားက(ယခင်ကြါက်ကတျော
ကကီား)ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၂၇။ ကဆားအိုားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ နဂါားက ျောက်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ တင်ားကိုတ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။

င်ားကကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၃၁။ ကူကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ ကရွှေကလျောင်ားတင် (ယခင်
ြိုကဆ
် ြ်)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၃။သျောေည်ကထျောင့််ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ဖ င်ားဂန်ား
ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ဦားဂါကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ဖ ြူကခ ျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၇။ ကရြိုက်ဆိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ ကကက်ရိုားဆြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၉။ကဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၄၀။ကြ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၁။ကညျောင်ြင်ကကီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ ဆျောားဖြင်ကခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၃။ ကျွန်ားကကီားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၄၄။ ကညျောင်ြင် လယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၅။ ဆျောားဖြင်ကကီား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၄၆။ လက်ြြင်ရင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၇။ ဇီားကိုင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၈။ အကနောက်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၉။ ငေကဘျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၀။ ကရ
ကဂါင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၁။ ြဲသ ူကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၇

ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့နယ် ၁။အကနောက် ရြ်က ွက ် ( ဘူား သီား ကတျောင်မ ြို့ ) ၊ ၂။မ ြို့ ရြ် ကွ က် (ဘူားသီား
ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကတျောင်မ ြို့)၊ ၃။ မ ြို့သေ်ရြ်ကွက် (ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့)၊ ၄။ ဘ ကျောား

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။ ကက ျောင်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ တင်ားက ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၇။ဂိုြ်ြီကက ားရျောအိုြ်ေို၊၈။ကျွန်ားကြါက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ က ျောက်ရဲ
(ခ)ြန်ားဘဲကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ဇီားထက
ို က ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ဘ နော
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကလျောင်ား ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ တြ် င်ားကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၁၄။င/က ဉ်ကတျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၁၅။ ီားကက ျောင်ားကခါင်ားဆွဲ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။အင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ငါားရန်က
့် ခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၈။ ယင်ား ကက ျောင်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ တရဂူကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၀။ သဂသနက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။

ီားကခ ျောင်ားကေ ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၂။ ါားြ ိုင်ဆရျောကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ က ျောင်ကကီားကတျောင် ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၂၄။ ဖခင်ားသ ျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ကက ျောက်ကတျောင် (ခ)ဖြင်ရှည် ကက ားရျော

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

အိုြ်ေို၊ ၂၆။ ေ ညှင်ား ကဝကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ အိုြ်ကတျောင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၂၈။ ခက ျောင်ား ကခ ျောင်ား ကက ားရ ျောအို ြ် ေို၊ ၂၉။ ကလျောင်ား ယ ိုက က ားရ ျောအို ြ် ေို ၊
၃၀။ ကသရ (ခ)ရီားကခ ျောင်ားဖြင်လှ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ဧရျောသ ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၂။

ဖြ ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ သရက်ကင်ား န္ို ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊၃၄။နန်ားရျောကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၅။ရျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။လက်ဝဲ
က်ဖြင်ရှည်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၇။

ရက်ည ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၈။ ကက ျောက်ဖ ြူကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ လက်ဝဲ က်ြိုဇွန်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၀။ကွန်တိုင်(ခ)ဇီားြင်ကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၁၈

ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့နယ် ၁။ သကဖြကိုန်ားရြ်ကွက် (ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့)၊ ၂။ ကတျောင်ရြ်ကွက် (ဘူားသီား
ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ကတျောင်မ ြို့)၊၃။မ ြို့သေ်ကတျောင်ရြ်ကွက်(ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့)၊ ၄။

ီားရထျောားဆြ်

ရြ်ကွက်(ဘူားသီားကတျောင်မ ြို့)၊၅။ကညင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၆။ ဘဂိုားနောား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၇။ကက က်ဘက် ကဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကက က်ဘက်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၉။ ကဖ ျောင်ားနောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ အလယ်ကခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၂။ ဦားလှက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၃။အတွင်ားငှက်ကသကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ကင်ားကတျောင်(ခ)ကကျောည ဖြင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၅။ဖြင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။သရက်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။ကလား
မ ြို့ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။

ိုည လြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ဝရကျွန်ားကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၂၀။ သြတ်ကတျောင် ကက ားရျောအို ြ်ေ ို၊ ၂၁။ ေ ်ား ညှ င ်ား ဖြျောားကက ားရ ျော
အို ြ် ေို၊ ၂၂။ဂူ ါဖြင်က က ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၂၃။ ိုားကခါင်ကခ ျောင်ား(ခ)ကဖြင် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၄။ ဦားကက ျော်(ခ)သျောဇင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ဘိုရျောားဖြင်သန်ားတန်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၆။ကဆားအိုားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ကက ျောက်ရန် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၈။ ေဂိုားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၉။ ေြါားထျောားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၃၀။ကေကတျောင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။သိုင်ားတြိုတ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ ဝက်
က (ခ) ကေတီကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၃။ ကသကခွဆိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၄။ကက ျောက်ဖ ြူသျောားကသကကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ရက
ို ခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၆။ ဘိုရျောားဖြင်ကအျောင်ြ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၇။အထက်ကျွဲခ က ျော် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၃၈။သန်ကတျောင်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။မြ င်ားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၀။ ဖို ြင်ရှည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၁။ကျွဲရင
ို ား် ခတ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။က ျောင်န္ှ
(ခ) ြအိုားသည်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၃။

ိုအိုားသည်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၄။ ကြါက်ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၅။ ငလှ ်ား ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို။

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

၁၉

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကတျောင်မြ လက်ဝဲမ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကတျောင်

ဖြည်နယ်လွှတ်ကတျော်

မြ လက်ဝဲမ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကတျောင်မြ လက်ဝဲမ ြို့)၊၄။အ ှတ်(၄)

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁) ရြ်ကွက်(ကတျောင်မြ လက်ဝဲမ ြို့)၊၅။အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကတျောင်မြ လက်ဝဲ
မ ြို့)၊ ၆။ အကရှြို့ြိုင်ားရြ်ကွက်(ခက ျောင်ားဆြ်မ ြို့)၊ ၇။ အေကက ျော် ရြ်ကွက်
(ခက ျောင်ားဆြ်မ ြို့)၊၊၈။ရဲကဘျောက်က ျောရြ်ကွက်(ခက ျောင်ားဆြ်မ ြို့)၊၉။တင
ို ်ားဘဂသါ
ရြ်ကွက်(ခက ျောင်ားဆြ်မ ြို့)၊၁၀။ င်ားခက ျောင်ားရြ်ကွက်(ခက ျောင်ားဆြ်မ ြို့)၊
၁၁။အင်တူလျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။တြ်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၁၃။ကျောလျော
က ား က်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ရဲကအျောင်ေရက ွ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ကကကျောင်နက
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ကအျောင်ဇ ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၁၇။ လင
ှု သ
် ီကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၈။ ငါားရန့််ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ သေ်တိုားနောားခွဆို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၀။ နန် ား ရျောက ို င ် ား ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၂၁။ တ န် ား သျောား ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၂၂။ သက်ကိုင်ညျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကရကနောက်ငါားသျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၄။ ကဖ ျောကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ မ
ြင်ရ င်ား ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၂၇။

ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ ေကျောား

င် ား ကကီား (တူ လ ျောတူလ ီ ) ကက ားရ ျောအို ြ်ေ ို၊

၂၈။နတ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ကက ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ ြ ကျောား
ရျောသေ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၁။

ဝက်က န်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၂။

ိုားြိုက်

(ကအျောင်ဆြ်ဖြင်)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ေြါယ်ကိုားကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၃၄။ကလျောင်ား ို
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ငါားေျောား ကကြူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ကကက်ရိုားဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။

ိုားတန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ အထက်ဖြြူား ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၃၉။ ဖြြူား ကညင် တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၀။ ကြပကကျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၄၁။မ ြို့သေ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ကရ က်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၃။ ငါားခူရ ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၄၄။ ခခဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၅။ ကရတွင်ားကျွန်ား
ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၄၆။ ရက်ည ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၇။ ဦားရှည်က
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၈။ ြွင့်ဖ် ြူကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၉။ က ျောားကခါင်ားကတျောင်
ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၅၀။ ကရခြ်ကခ ျောင်ားခွဆိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၁။
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၅၂။

ငန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၅၃။

ါားကကီားဇျောား

ကဖ ျောကတျောင်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၄။ ျောားဝတ်ကခ ျောင်ား(ရျောသေ်)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၅။ သရက်
အိုြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၅၆။က ျောင်န္ှ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၈။ သူဦားလျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၅၇။ကက ျောက်ဖြင်ဆြ်
၅၉။ က ားီ ကန်ားဖြင်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆၀။ လှြိုားကခါင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆၁။ ကက ျောက်ကလှကျောား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆၂။ သက် က ကဖြင် ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၆၃။

ီ ား တ ို က ်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၆၄။ ကတျောင်မြ လက် ျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆၅။ ကွ ်ားသီားြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၆၆။သဲကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၆၇။လြ်ရကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၆၈။ကက ျောက်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆၉။ ဇီားြင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၇၀။ ကျွန်ားကြါက်ဖြ ေို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၇၁။ ကျွန်ားကြါက်ဆင်အိုား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၇၂။ ကရတွင်ားဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇၃။ ကညင်ကတျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၇၄။ကြါင်ားဇျောား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၇၅။

ဇင်ြိုငည
် ျော

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၇၆။ ဂသလျောကကီား (ဖြင်ဖ ြူ) ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၀

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ အကနောက်ရြ်ကွက် (က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လွှတ်ကတျော်

(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊၃။မ ြို့ ကဖ ျောက်ရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊၄။မ ြို့ အကရှြို့

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂) ရြ်ကွက် (က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

၂။ မ ြို့ ကတျောင်ရြ်ကွက်

၅။ ရျောသေ်ကကရြ်ကွက် (က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

၆။၄- ိုင်ရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊၇။ကညင်တန်ားရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျော
မ ြို့)၊

၈။ က ျောင်နီရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

၉။မ ြို့သကူ ကီား

ရြ်ကွက်

(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊ ၁၀။ ကဝသျောလီရြ်ကွက် (က ျောင် ကတျောမ ြို့)၊ ၁၁။ မ ြို့ဦား
ရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

၁၂။

လက်သျော

ရြ်ကွက်(က ျောင်ကတျောမ ြို့)၊

၁၃။ အကနောက်ြင
ို ား် ရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၄။ အလယ်ြိုင်ားရြ်ကွက်
(ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၅။ အကရှြို့ြိုင်ားရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၆။ရျောသေ်
ရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၇။ ရှီား ါား ရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၈။ က ွရျော
ရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၁၉။ ကဖ ျောကခ ျောင်ား ရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊
၂၀။ ဖဂင်ားကတျောရြ်ကွက် (ဖ င်ားလွှတ်မ ြို့)၊ ၂၁။ကရွှေဇျောားကြပကကျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၂။ န္ွောားရိုကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ သီဟိုဠ် ကျွနား် ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို
၂၄။

ကညျောင်ကခ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၅။ြန်ားကတျောဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၆။ခ န်ခါလီကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ြ င်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။( ို)ကညျောင်ြင်ကကီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။( ို)ခ ားီ ရျောားတန်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၀။ ရျောသေ်ကက (ကဂေါ် ူ
သျောရ) ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။(ြ) ကညျောင်ြင်ကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၂။ ဦားက ါင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ က ူား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ အလယ်သကက ျော် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၅။ သ ါ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ဝါားခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။တြ်ဦားကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ကဇျော် တက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ကညင်တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၀။ သကရ ကိုန်တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၁။ ကက ျောင်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၂။သကဖြကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၃။ကက ျောက်ြန္ဒြူကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၄။သကဘသျော
ကွ ဲ

ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၄၅။ အင် ား င် က က ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၄၆။ သဝင်ကခ ျောင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၇။ ကအျောင်ကဇယ (မင ်ားခ ်ားကရား) ကက ားရျောအိုြ်ေို။

စဉ်

၂၁

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ်

၁။ ရှ ်ားရျောရြ်ကွက်(ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့သေ်ရြ်ကွက် (ကက ျောက်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကတျော်မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃။ ကက ျောက်ကတျော်ရြ်ကွက် (ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့ )၊ ၄။ ဖြည်

ကတျော်သျောရြ်ကွက်

(ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့)၊

၅။

ြိုက်သည်

ရြ်ကွက်

(ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့)၊ ၆။သေ်တြို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ေြါားဆြ်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၈။ သ ျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။

ီားဝ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။

ွန်ကထျောင့််

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကလျောင်ားရှည်ကက ားရျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၁၂။ က င် က ကီ ား ကက ားရ ျော
အို ြ ် ေ ို ၊ ၁၃။ ကတျောင် ူ ဇ ီ က က ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၁၄။ဝဲကကီားက ါင့််ကက ားရျော အိုြ်ေို၊
၁၅။သကြါကကကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။ ကအျောင်ယကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။ တင် ှုငား်
ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ တင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။

ျောလျော ကက ားရျော

အိုြ်ေို၊၂၀။ င်ားသျောားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။ ဲကတျောင်သျောေည် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၂။ က ျောက်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကတျောင်ကဘွကက ားရ ျော
အိုြ်ေို၊ ၂၄။ ငါားကဆျောင်ဘ က်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။နဂရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၆။ သကထျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ရှငက် က ်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကထျောက်
ကလ င်တန် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။အလယ်ကျွန်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ ြီထို
ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊၃၁။ဝကင်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။လ ်ား ကတျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၃။ကြါက်ကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ေြါားဆြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ကခါင်ား
တိုတ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ကက ျောက်တလားို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ ရတနောြို
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ သရက်တ ြင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို ။
၂၂

ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ်

၁။ကတျောင်ကထျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂။ ကညျောင်ကခ ျောင်ား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ က ျောားနင်ားကန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄။ လက်ကဆျောင်ကကျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ကကကျောင်ေွယ်ဖ ြူကက ားရျောအိုြ်ေို၊၆။သဝင်ကိုင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၇။ ရျော ဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ င/တကြါင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ ကဆျောင်ား ူကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၁၀။ဘိုရျောားကြါင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ ကွ ်ားအိုကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၂။ သဂသနက်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ကတျောင် င်ား ကိုလျောားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၁၄။ ခက ျောင်ား ကတျောကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၁၅။ ြန်ား ဲ ကခ ျောင်ား ကက ားရ ျောအို ြ်ေ ို၊
၁၆။ခွဆိုကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ အိုန်ားြတီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကအျောင်ကဇယ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၉။ကျော ီကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၀။ကအျောက်လျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၁။ကန်ကေျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ မြန်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ကဖြျောင်ား
ဆြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ရျောသေ်ကက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ကသေ်ကတျော
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ ြကလျောင်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ဆင်အ ိုား ခ င်ကက ားရ ျော

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

အိုြ်ေို၊ ၂၈။ ေ ိုသျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ယွန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၀။လ တ
ို ြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၁။ဘရဝါကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၂။ ိုလ် င်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၃။ ိုကကကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ အကြါက်ဝ ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၃၅။

ေန်ခခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၆။

ဂိုြပီကထျောင့််ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၇။အခေျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။နဂူက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ ဇင်ားခါားကခ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၀။ လက်ခိုတ်ြင်ရင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၁။ ကဂါကရျော ဏီ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ ကက ျောက် ဖ ြူကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၄၃။ သလူ က ခ ျောင် ား
ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၄၄။ ြိုကသ
် ည် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၅။ကတျောင်ကထျောင်

ဟယျောား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၄၆။ကရှျောက်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၃

င်ားဖြျောားမ ြို့နယ်
ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။က ားကဟျောင်ားြိုင်ားရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊
၃။

ဥကကြ

ရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊

၂။မ ြို့သေ်ရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊
၄။

ကင်ားဆြ်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၅။ ရျောဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ မခတ်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ကတျောင်ြ့်ကို ကီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ြန်ဇင်ားက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ ေ ဘကလကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၀။ နရ ်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ြွင့််ထီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ သရှငက
် က ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၃။ ဆြ်က ျောကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကိုတ ိုားဆ ြ်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၁၅။ ဝင်ားဇျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ြန်ားကဖ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ နဂရျော
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကရွှေတ ျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။

င်ား ူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၀။အိုားြ ဉ်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၁။ဖြင်ကယျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ထန်ြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကသျောင်ားကခါင်က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ သတိုား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၅။ ကိုလျောား ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။
၂၇။

ိုကကီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

င်ားဇီကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ တြ်ရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။

ိုသျောဝ

င်ားကူားလ ်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ေြါားထျောားကက ားရျော

အိုြ်ေို။
၂၄

င်ားဖြျောားမ ြို့နယ်
ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။အလယ်ြိုငား် ရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊၂။ ဦားေိုားတင့်် ရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊
၃။ ဖြည်ကတျော်သျော ရြ်ကွက်( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊ ၄။ ဖြည်ကတျော်လှ ရြ်ကွက်
( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊၅။

င်ားဘျောကကီား ရြ်ကွက် ( င်ားဖြျောားမ ြို့)၊ ၆။ င/ကဝကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၇။ ဘျောားဘူကတျောင်ကက ားရျော အိုြ်ေ၊ို ၈။ သန်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၉။အဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၀။သင်ားကြါင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ အထက်
ငှက်ကြ ျောကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၂။က လွန်ားကက ားရျော အိုြ်ေို၊၁၃။ ကက ျောင်ားကတျောင်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၁၄။ ငန်ား တက် ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၁၅။ ကကသလျောပြွန ်ဝ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ကကသလျောကခ ျောင်ားဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ကျွဲကက ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကတျောင်ရှည်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ရင်ား ကဘွကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၀။ ရင်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။ကအျောက်ငှက် ကြ ျောကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၂။ ဇင်က ယျော်က ျော်က က ားရ ျောအိုြ ်ေို၊

၂၃။

ကက န် ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၂၄။ ကလျောင်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။သဂသနက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ကခ ျော်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။သျောယျောကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ရန်တိုင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၉။ ကခွားကတျောက်ကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ အိုငဝ
် န်ားကက ားရျော
အို ြ် ေို၊ ၃၁။ ဥတတရ ျောကက ားရ ျောအို ြ် ေို၊ ၃၂။ လဟျောကက ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊
၃၃။ ကျွဲတက် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ကခါင်ားကလျောင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၅။ေွန်ရဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၆။ကကကျောင်ရှည်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၇။သက်ြိုန်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ ကခ ျောင်ားရှည် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ ြိုလဲကြါက်
ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၅

ကဖ ြိုမ ြို့နယ်

၁။ကိုလျောားကတျောင်ရြ်ကွက(် ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၂။ကသျောထွက်ဝရြ်ကွက် (ကဖ ြမို ြို့)၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ကဖ ြိုကဖ ျောက်ြိုငား် ရြ်ကွက်(ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၄။ ကဖ ြို ကတျောင်ြိုင်ားရြ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၅။ ကဖ ြိုအလယ်ြိုင်ားရြ်ကွက် (ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၆။ အငူကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၇။ အလယ်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ အတွင်ားငခူကခ ျောင်ားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၉။ကခ ျောင်က ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ခခ ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ိုင်ားဘို
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကခါင်ားဖ ြူကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ကကက်ကရကကီားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကက ျောက်ဖ လျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ခရ ်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၆။ကက ျောက်ငန္ွောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။ကကျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ကဖ ျောက်ကက ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ င န်ားရဲကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ငကရွှေဖြင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၁။ ဖြင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ ဖြင်ငခူ ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၃။ ြဲကကျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။

လျောားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ြင်ကြ်

ကတျောင်က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၂၆။ြင်ကြ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ ကဆားဖ ေ်ဆွဲ
ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၂၈။ ကရှျောက်ခခ ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၂၉။ သဂသနက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၀။ကရရှင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ရက်ကခ ျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ ယိုားဆန္ွင်ား
ကက ားရျော အိုြ်ေို၊ ၃၃။ ကရကခါင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ထူားကခ
ကက ားရျောအိုြ်ေို ၊ ၃၅။ ဝက်ကခါင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို ၊ ၃၆။ ငဆင်ြိုန်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ ဥကက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၈။ က ျောင်ရှင် ကက ားရျောအိုြ်ေို။

စဉ်

၂၆

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကဖ ြိုမ ြို့နယ်

၁။ကေ ားြိုငား် ရြ်ကွက(် ကဖ ြမို ြို့)၊ ၂။တရိုြတ
် န်ားရြ်ကက
ွ ်(ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၃။သဲတန်ား

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ကဖ ြိုမ ြို့)၊ ၄။ ရျောသေ်ကကရြ်ကွက် (ကဖ ြမို ြို့)၊ ၅။ ကတျောင်ြင
ို ား်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရြ်ကွက(် က ်ားကထျောင့််ကကီားမ ြို့)၊ ၆။ကဖ ျောက်ြိုင်ားရြ်ကက
ွ ် (က ်ားကထျောင့််ကကီားမ ြို့)၊
၇။ ရျောသျောယျောရြ်ကွက်(က ်ားကထျောင့််ကကီားမ ြို့)၊ ၈။ ရျောသေ်ရြ်ကွက်(က ား်
ကထျောင့််ကကီားမ ြို့)၊

၉။

အလယ်ြိုင်ားရြ်ကွက်

(က ်ားကထျောင့််ကကီားမ ြို့)၊

၁၀။ဖြည့််ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ကျွန်ားက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကငွတွင်ား
တူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ကိုကက ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကျွနား် သျောယျောကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၅။ငြသိုန်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၆။

ကက ားကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၇။ ကလျောင်ား ရတ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ိုားသီားနတ်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၉။ ကညျောင်ခကကန် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ငန်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၁။အိုန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၂။ကြါက်တူားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ေညှင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ ဆင်က ြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ဆတ်တက် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၂၆။ေတတရကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ကတျောင်ရှည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၈။ဝကဘျော်
ကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ကရနီကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ သရက်ကတျောင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။တြ်ရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ ကရကခါင်ားခ န်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၃။ ကိုရဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ သင်ကြါင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၅။ ကက ျောက် ျော ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၇

ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့နယ်

၁။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊ ၃။ကလျော်က ူရြ်ကွက်(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊ ၄။လက်ကကျောက်က ား

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ကညျောင်ြင်က ားရြ်ကွက်

(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊

၂။

ထ ရ
မ ျောဇ်ရြ်ကွက်

ရြ်ကွက်(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊ ၅။ ရျောကဟျောင်ားကတျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ ြိုဇွန်က
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ဖ က်ရတ်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ဆင်အိုားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၉။ဂိုဏ်ကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။က ျော်ရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ဖ တ်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကင်ားဆြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ က ဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၄။သသရျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။နကန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၆။ဆူားရျောဇ်ကခ ျောင်ား
ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ခ ရျောားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ခွဆ ိုကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၁၉။မခတ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၀။ ဆင်ကဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။ ကတျောကဘွ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ က ျောင်ရွှေီကန် ကက ားရျောအိုြ်ေို ၊ ၂၃။ က ျောားဆည် ကက ားရျော
အိုြ်ေို ၊ ၂၄။ ဘူားရက် ည ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ဘိုရျောားကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၆။ ကဝသျောလီကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ဝက်လှ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ သကဖြကန်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ရှျောရှည်ဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၀။ ကလညှငား် ကတျောင်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ ဥကကန် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ အိုားထ ်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၃။အရက်ကသ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ဘျောည ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ဖြည်လိုားကကီား
ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ဖြလှကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ မြ င်ားခ ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၃၈။တင် ား ထ န် က န် က က ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၃၉။ကတျောင် တ ို က ် က က ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊
၄၀။ကတျောင်ဖ င့််ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၁။ကတျောင်ဦား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၂။ တန်ည
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၄၃။ထြ်ဝဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို ၊၄၄။ကန်ကေျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၅။က ရ
ီ ျောဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၆။ကက ျောက်က ြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၇။ ကိုန်
ကဘျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၄၈။ ကြါက်ြင်ကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၉။ကရွှေက င်ဖြင်
ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊ ၅၀။ကင် ား ကခ ျောင် ား ကက ားရ ျောအို ြ ် ေ ို ၊

၅၁။သင်ားြန်ားကိုင်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၂။အီ ွီတီကျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅၃။သကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၅၄။ကက ျောက်ဆည်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၅၅။ကက ျောင်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၈

ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့နယ်

၁။

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အလယ်က ားရြ်ကွက်

(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊

၂။

ကတျောင်ရြ်-ရြ်ကွက်

၃။ ကအျောင်တြ်ရြ်ကွက်(ကဖ ျောက်ဦားမ ြို့)၊ ၄။ ကလက

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။ ကိုတိုားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ ကိုန်ကဘျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၇။ ကိုကကရျောဇ်ကထျောင့််ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကက ားြင်လယ်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၉။ ကျွတ
ဲ ဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ကက ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ကကျောက
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ကန့််သရီကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ င ဲဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၄။ ေက်သျောား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ဇီားဇျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ဇီားြင်ကကီား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၇။ကညျောင်ြင်လယ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ကညျောင်ြင်လယ်
(ကိုလျောားြိုန်ား)ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၉။ တန်ားတင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ နန်ားက ျောား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။နန်ားတက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။နတ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၃။ကနောင် င်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၄။ြီြင်ရင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ြိုရန်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၂၆။ြ ျောားတဲကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ကြါင်ားတိုတ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၈။ ကဖြျောင်ားကြေါ်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ဘိုရျောား ျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ ကဘျောင်ား ွတ်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၁။ ဘူား တလ ိုားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။

ဟျောထီား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၃၃။ က ျောင်န္ှ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ကဖ ျောင်ားကဘွကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ယဉ်သည်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ ရဲ ျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ ရှင်ရှည် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၈။ ကရှျောက်ြိုကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ ကလညှငား် သျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၄၀။ လက်ြန်ကတျောကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၄၁။ လက်သန်ားခ က
ီ က ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၄၂။သကဘျောကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၄၃။သရှင်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၄။သျောယျောကိုန်ား

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၅။သူငယ်ကတျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၄၆။

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၄၇။ အလယ်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

အကကီားကတျော်

၄၈။ ဥကကျောကက ျော်

ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၂၉

ဂွမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(က န္တလီမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက် (က န္တ

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

လီမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ ် (၃)ရြ်ကွက် (က န္တလီမ ြို့ )၊ ၄။ ဆျောားခ က် ကက ားရ ျော

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုြ်ေို၊ ၅။ ဇီားကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၆။ဆြ်သွျောားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ တိုင်က ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ကကကွခ င်(ကူားတက
ို့် လား) ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ ရတနောမ င်
ကက ားရျောအို ြ် ေို၊ ၁၀။ကရကက ျော် ကက ားရ ျောအို ြ်ေ ို၊ ၁၁။ က င်ား ကကီားကက ားရ ျော
အို ြ် ေို၊ ၁၂။ ကိုင်ားခို(တခွန်တိုင်) ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ဂန့််ကဂေါ်ကတျောင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ဘဝင် (လက်ြ ခ ို ) ကက ားရ ျောအို ြ် ေို၊ ၁၅။ ြိုန ်ား ညှ က ်
ကက ားရ ျောအိုြ ်ေို၊ ၁၆။ ကတျောင်ြတ်လည်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ကေတီကွင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ သဲကိုန်ား(ကွငား် သိုားဆင့်)် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ကရှျောက်
ကိုန်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ကင်ားြိုကက ားရျောအိုြ်ေို။

၃၀

ဂွမ ြို့နယ်

၁။ ကင်ားရားို ရြ်ကွက်(ဂွမ ြို့)၊ ၂။ ရျော ရြ်ကက
ွ ်(ဂွမ ြို့)၊ ၃။ မ ြို့

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ဂွမ ြို့)၊ ၄။ ကတျောင်ကြါက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၅။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရြ်ကွက်

ကက ားငူ (ကရွှေယခ င်)

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ ကခ ျောင်ားသျောကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ ဓနကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၈။ ကြါက်တူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၉။ က ါင်ားကခ ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၀။ ရဟိုင်
ကူားတက
ို့် က ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ တင်ားကတျော ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ ရဟိုင် ျောား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ အလယ် ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကရွှေတွငား် တူား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ကညျောင်ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ကလျောင်ားက ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၇။

ကရွှေဦားကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၈။

က ါ ့်ကကကျော

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ ဆင်ကူားကက ားရျောအိုြ်ေို။
၃၁

ကတျောင်ကိုတ်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်( အီမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက်( အီမ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(၃)ရြ်ကွက်( အီမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက်( အီမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၁)

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(အထက်ြ ိုင်ား)ရြ်ကွက်(တန်ားလွဲရျော မ ြို့)၊၆။အ ှတ်(၂) (အလယ်ြ ိုင်ား)
ရြ်ကွက်(တန်ားလွဲရျော မ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၃) (ကအျောက်ြ ိုင်ား) ရြ်ကွက်
(တန်ားလွဲရ ျော မ ြို့)၊၈။ အ ှတ်(၄) (ရျောသေ်)ရြ်ကွက်(တန်ားလွဲရ ျော မ ြို့ )၊
၉။ အ ှတ်(၅) (ကူားတ ို့်ဆ ြ်) ရြ်ကွက်(တန်ားလွဲရ ျော မ ြို့ )၊ ၁၀။ အ ှတ်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

(၆)(က ျော်လှက ျော်)ရြ်ကွက်(တန်ားလွဲရျော မ ြို့)၊၁၁။ ီားကခ ျောင်ားလူား ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၁၂။ ငလိုားက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ကင်ားကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၄။တရဘကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ကြါက်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ကက ျောက်
က ျောင်န္ှ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ ကကက်ကိုင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ြ ဉ်ားကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၉။ သ န်ားခ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ ရ ကလားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၁။ြလဝါကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ မ ြို့ကတျောင်ကကီားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၃။ကက ျောက်
ဆြ်ကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေ၊ို ၂၄။လက်ြကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ကလှကျောကထွ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ သ ွန်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ခ က်က ျောက် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကက ျောက်ကဝကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ကက ျော်ကိုငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၀။လ ားူ က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၁။ြ ါကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၂။ဆျောားဖြင်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၃။ ဇနီကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ လက်ြ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ဆင်
တင်ဂ ဖီ ြူကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၆။ က ျောင်ား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။

ိုားကက ားရျော

အိုြ်ေို၊ ၃၈။ဘူားကရွှေက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၉။ ခက ျောင်ားခ င် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၃၂

ကတျောင်ကိုတ်မ ြို့နယ်

၁။ သ ်ကတျောင်ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကိုတ်မ ြို့)၊ ၂။ ကြင
ို ရ
် ြ်ကွက် (ကတျောင်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကိုတ်မ ြို့)၊ ၃။ ဂူတျောရြ်ကွက်(ကတျောင်ကိုတ်မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ ကခ ျောင်ားကကျောက်

ရြ်ကွက(် ကတျောင်ကိုတ်မ ြို့)၊ ၅။ဝက်က တ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၆။ကအျောက်ကိုင်ားရှည်
ကက ားရ ျောအိုြ် ေို၊ ၇။ နတ်က ျော်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၈။ ရန်ကခေါ်ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊
၉။ကက ားကကျောကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၀။သလန်ဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၁။ကတျောင်
ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ သခ ျီက ိုင်ား ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။
၁၄။

ိုကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

ီားကခ ျောင်ားထားို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၅။ ကလန်ကတျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၆။ တရဂူ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၇။ က ်ားက ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ ခူား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၁၉။ဂ ဝ
ီ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၀။ကညျောင်ြင်ဆြ်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၁။ဂ ဖီ ြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ ခရိုငက
် က ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကိုလျောားကရျောင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၄။ အကရှြို့ဘက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ငက ျောက်ကခ ျောင်ား
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၆။ က ါင်ားခါားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ရန် ားကက ားရျောအိုြ်ေို။
၃၃

သတွဲမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရြ်ကွက်(သ တွဲမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရြ်ကွက် (သ တွဲ မ ြို့)၊

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွက်(သ တွဲမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရြ်ကွက် (သ တွဲ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

မ ြို့)၊၅။အ ှတ်(၅)ရြ်ကွက်(သတွဲမ ြို့)၊ ၆။အ တ
ှ ်(၆)ရြ်ကွက် (သတွဲမ ြို့)၊
၇။အ ှတ်(၇)ရြ်ကွက်(သတွဲမ ြို့)၊ ၈။အ ှတ်(၈)ရြ်ကွက် ( ွါရျောဝတီမ ြို့သေ်

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာျားစာရင်ျား

ရြ်ကွက်)(သတွဲမ ြို့)၊ ၉။ ကဂါ ့်ရြ်ကွက် (ငြလီမ ြို့)၊ ၁၀။ အကတျော်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၁၁။ ကအျောက်နတ်က ျော်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၂။ ခက ျောင်ားတိုန်ား

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၃။ ဘိုရျောားက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၄။ ကရကကျောက်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၁၅။

ြွင့််ကဖ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၆။

က ျော့်ဝ ်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၇။ ကကက်ေျောား ကခ ျောင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၈။ အလယ်

ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၉။နတ်က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၀။ကရွှေကလှကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၁။လင်ား ူားကတျောင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ဇီားကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ ကရွှေကလှျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၄။ တကရျော်ကတျော ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၅။ ကျွန်ားကြါက် ကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၂၆။ကတျောင်ည ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၂၇။ကင်ားက ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ဥယ ျောဉ်ဖြင်
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ဆင်ကခါင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ ခရ ်ားက ျော်ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊၃၁။ ဲကျွန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၂။ ှုဟင်ားဖြင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊၃၃။ ဖြည့််ဝ
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ခခဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၅။ ကက ျောင်ားထိုက် ကက ားရျော
အိုြ်ေို၊

၃၆။ လက်ြ ေို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၇။ ကဂွြို့ကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၃၈။ ကရွှေကက ျောင်ားဖြင် ကက ားရျောအိုြ်ေို။
၃၄

သတွဲမ ြို့နယ်

၁။ဇီားဖ ြူကိုန်ားရြ်ကွက်(ငြလီမ ြို့)၊၂။ဂ ကတတျောရြ်ကွက်(ငြလီမ ြို့)၊၃။ဖ ဖြင်

ဖြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ငြလီမ ြို့)၊၄။လင်ားသျောရြ်ကွက်(ငြလီမ ြို့)၊ ၅။ သြိုရျောကက ားရျော

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုြ်ေို၊ ၆။

ဲနယ်ကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၇။ သရက်ြင်ကွင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၈။သျောယျောကွင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၉။ဘိုားဝကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၀။ဂို င်ား

ကခ ျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၁။ ဆတ်လည်က ျော်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၂။ က ီားကန်ား
ကက ားရျောအိုြ် ေို၊ ၁၃။ ကက ျောကကလ ြ်ကက ားရ ျောအို ြ်ေ ို ၊ ၁၄။ က ျော် ရ ို ကက ားရ ျော
အို ြ် ေို၊ ၁၅။ ကျွက
ဲ သျောက်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၁၆။ ကြါက်တူားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၁၇။ြန်ားကတျောကကီား ကက ားရျောအိုြ်ေို၊

၁၈။ ကညင်ကွင်ားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊

၁၉။ကနခ ိုကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊၂၀။ကက ျောက်ကကီားကက ားရ ျောအိုြ်ေို၊ ၂၁။ ကကျောည
ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၂။ သေ်ငိုတတ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၃။ တိုားကတျောကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၂၄။ ြ ဉ်ား ခို ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၅။ ဝက်ထီားကတျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၂၆။ ြိုဇွန်ကဖ ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၇။ ရှင်ကအျောင်ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၈။ ကညင်
ကိုန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၂၉။ ြ ဲကကျောကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၀။ အထူားကက ားရျော
အိုြ်ေို၊ ၃၁။ တလင်ားဆြ် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၂။ နန်ားကခ ျောင်ားကက ားရျောအိုြ်ေို၊
၃၃။ ဥယ ျောဉ်ကွငား် ကက ားရျောအိုြ်ေို၊ ၃၄။ ကက ျောက်တန်ားကက ားရျောအိုြ်ေို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
(ေန့်ကုံန့်တုံငွေး့် ရဒသကကီွေး)
စဉ့်
၁

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်
တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အင်ြီးကိုလ ြီးရပ်ကွက်(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၂။ အိုြီးတန်ြီးရပ်ကွက် (တိုက်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ကကြီးမ ြို့)၊ ၃။ ဒ ြီးရပ်ကက
ွ ် (တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။

ဒ

ဓကိုန်ြီးရပ်ကွက်

(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၅။ ဘူတ ရပ်ကွက်(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၆။ အိုပ်ပို ိုရပ်ကွက်
(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၇။ ရှ ်ြီး ိုရပ်ကွက်(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၈။ င်္ဂလ ရပ်ကွက်
(တိုက်ကကြီးမ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(အဒ
ရပ်ကွက်(အဒ

က်မ ြို့)၊

၁၁။

၁၂။ အ ှတ် (၄) ရပ်ကွက် (အဒ

က်မ ြို့)၊ ၁ဝ။ အ ှတ်(၂)

အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(အဒ

က်မ ြို့)၊ ၁၃။ င်္ ြီးဖ ြူဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၄။ရင်ြီးတိုက်ကွငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဒလ က်ဒလြီးဒ
အိုပ် ို၊ ၁၆။ သရက်ဒ

က်မ ြို့)၊

င်ြီးဒက ြီးရ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ တ င်္ွဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၈။ ပိုတတဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ လဒ ္ ခ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၀။ ကက က် ကိုင်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၁။

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၃။

ကဒလ ဒ
ော့ သ ဒ
ော့ က ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ အထဒရ င်
င်ြီးလှဝဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ဒရတွင်ြီးဖ ြူဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၂၅။ အလဘိုတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ က်ဝန်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၇။ ဒတ လ
် တဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၈။

ဒဘ လကွတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၉။ ဆင်ခ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၀။ ကက အင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ ဒတ င်ရပ်
ဇြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၂။ ကတိုင် န်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၃။ ွန်န္ှ ်ကက က်
(အဒရှြို့)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၄။

ွန်န္ှ ်ကက က်(အဒနောက်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၅။ဒအ က်ဒရကန်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၆။ကက တကင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၇။ လှိုင် က

ျေးရ ွာအုပ်စု၊ ၃၈။ ိုြီးကိုလ ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၉။ သဲဖ ြူ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄၀။ ဒလြီးရှ ြီးဝိုငဒ
် က ြီးရ အိုပ် ို။
၂

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ်

၁။အဒနော်ရထ ရပ်ကွက်(ဥကကမ ြို့)၊ ၂။ ဘိုရင်ော့ဒနောင်ရပ်ကွက်(ဥကကမ ြို့)၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။က န်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်သ ြီးရပ်ကွက်(ဥကကမ ြို့)၊

၄။

ဦြီးဒအ င်ဒဇယ ရပ်ကွက်

(ဥကကမ ြို့)၊ ၅။ဆင်ဖ ြူရှင်ရပ်ကွက်(ဥကကမ ြို့)၊ ၆။ င်ြီးရဲဒက ် ွ ရပ်ကွက်
(ဥကကမ ြို့)၊ ၇။ ိုလ် ပ်ဒအ င်ဆန်ြီးရပ်ကွက်(ဥကကမ ြို့)၊ ၈။ န္ဓ လရပ်ကွက်
(ဥကကမ ြို့)၊ ၉။

လက
ို ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။

လဘ
ို ူတ ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၁၁။ ပ ြီးကိုင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ အိုပ်ပို ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဥတို
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ သနတ်ဒ

င်ြီးဘူတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။

လို

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ရ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ဥကကဒရသိုြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ ကကြီးပင်လဟ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ ဥကကကကိုန်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ဥကကရ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ကင်ြီးပတြီး ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊၂၂။ အိုငက် ကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ ရင်ြီးတိုက်ဒလြီးပင် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၄။ဥကကရှ ်ြီး ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၅။သဒဖပကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၆။က ဘ
ဲ ိုတ်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၇။ေိုက်အင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၈။ ပနပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၉။ ဒရတွငြီး် ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃ဝ။ ြီးနင်ြီးကကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၁။ ဘွ က် ကို န်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊

၃၂။ ဒရတ ဒလြီးဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊

၃၃။သ ယ ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၄။က ်ြီးဒဖ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၅။တဘူြီး

ဒရသိုြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၆။ င်္ိုညင်ြီးတန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၇။
အိုပ် ို၊ ၃၈။ဒ

င်ြီးဒ

က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၉။ ကက ဒ

်ြီးဒက ြီးရ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၄ဝ။ပန်ြီးပင်တန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄၁။ဒင်္ ော့ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၄၂။ ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၄၃။ဒတ င်ဘိုို့လှဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၄၄။ဘဒန္ဒောဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၄၅။ဒ
က

င်ြီးသိုြီး ွဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၄၆။ ိုြီးဒ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄၇။က ွာ်ခရမ်ျေး

ျေးရွာအုပ်စု၊၄၈။အင်ျေး

ရွာက

ျေးရွာအုပ်စု၊၄၉။ ံ

အုပ်စု၊ ၅၀။အိုန်ြီးပင်ကွငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅၁။က
အုပ်စု၊ ၅၂။ င ျေးလွာကခ ွာင်ျေး က
အုပ်စု၊ ၅၄။ ဆင်စခန်ျေးက
၃

ထန်ြီးတပင်မ ြို့နယ်

ကလျေး(ကအ)က
ြွေပုဂံကခ ွာင်ျေး က

ျေးရွာအုပ်စု၊ ၅၃။ ကရကပေါ်က ွာင် က

ျေးရွာအုပ်စု၊ ၅၅။ ခ င်ျေး

ုန်ျေးက

ျေးရွာ
ျေးရ ွာ
ျေးရွာ

ျေးရွာအုပ်စု။

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ ကလန် ဒက ြီးရ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ် ို၊ ၇။ က ြီးဟိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ငှက်သိုက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၉။ဆတ်ကဒလြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၀။တူြီးကခ ွာင်ျေးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၁။တက်
သ ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ တတ ြီးဦြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ထန်ကိုန်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ ထန်န္ှ ်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ေတ်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၆။ဓနဲရဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ပရတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၈။ပက်အင်ြီး
ကဒလြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ရ ိုင်ရိုြီးကကြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၀။ ရြီးို ွ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ဝ ြီးတရ (အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ သပိုရ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ အ ိုကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို။

ို

စဉ့်
၄

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်
ထန်ြီးတပင်မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ကတွယ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂။ဒ

င်ြီးညအ ်ကိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃။ နဲဒ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄။ ကမ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅။ ကိုန်ြီးလှည်ြီးဆပ် ဒက ြီးရ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ် ို၊ ၆။

ျူဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ကက အင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ကက န်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၉။က က
ဲ ူြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁ဝ။

ကင်ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၁။ညွန်ဒ
ို့ ပ င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၂။တလင
ို ် ှဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ဒတ ်လတဲော့
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ ဓ ဒတတ ်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ နဲသ န်ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၆။

ိုြီးနတ်ဒပြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ဘူြီးသန္ွတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၈။ဒဘ လည်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၉။ ဲပလဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂ဝ။ဒရတွငြီး် ကိုန်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ဒရဖ ြူဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ ဒရဒပေါ်ဒသ င်ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊၂၃။ဒရွှေကက

က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၄။ လ ိုတန်ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၅။ လှည်ြီး ဆပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ သဒဘ ော့ဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို၊

၂၇။ အတွင်ြီးဒရဒက ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၈။ အဖပင်ဒရဒက ဒ
် က ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၉။ အလန်လည်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၀။

ျွဲခခံရုျေး(ကက ်ပိုက်ကကြီး)

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ဒေ င်ော့ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၂။ပန်ြီး တိုင်(လက်ကကပ်)
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၃။ ဒရွှေဥ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၄။ဖ င်္ဲ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၅။ ဒရ ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၆။ န္ဒဒယ ဒ
် က ြီးရ အိုပ် ို။
၅

င်္ဂလ ေိုမ ြို့နယ်

၁။ဒထ က်ကကန်ို့(ဒဖ

က်ပိုင်ြီး)ရပ်ကွက်၊၂။တဒလ ကရိုရပ်ကက
ွ ်၊၃။ ရဲ ို

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒတ င်ရပ်ကွ က်၊ ၄။ ဒဘ ်လိုြီး ကွ ငြီး် ရပ်ကွ က်၊ ၅။ ပ- ဖပ ရပ်ကွ က်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၆။လ ်ြီးဆိုပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊၇။ ဒ ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊ ၈။ ပဲ ြီးူ လ ်ြီးရပ်ကွက်၊
၉။ဧကရ ဇ်ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ ရ

ပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ေို- ဖပရပ်ကွက်၊

၁၂။ ဒထ က်ကကန်တ
ို့ ိုြီး ဲြို့ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ ဒထ က်ကကန်ို့ (ဒတ င်ပိုင်ြီး)
ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ ဒတ တိုက်ရပ်ကွက်၊ ၁၅။ ဖပန်လည်ဒနရ
ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ ဖပည်ဒတ ် သ ရပ် ကွက်၊
၁၈။

ထ ြီးဒရြီး

၁၇။ ဒပ က်ကိုန်ြီး ရပ်ကွက်၊

်ြီးကကြီးဝ ရပ်ကွက်၊ ၁၉။ တပ် ဒတ ် ဖပ ရပ်ကွက်၊ ၂၀။ န္ွယ်ဒ ွ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ပ ဉ်ြီး ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၆

င်္ဂလ ေိုမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၂)(က)ရပ်ကွက်၊ ၂။အနန်ြီးပင်ရပ်ကွက်၊၃။ ကက င်ြီး ိုရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

်တြီးကိုန်ြီး ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၃)(က)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အ ှတ်(၃)

( )ရပ်ကွက်၊ ၇။ အ ှတ်(၂) ( )ရပ်ကွက်၊ ၈ ။

င်္ဂလ ေိုဒ ြီး ရပ်ကွက်၊

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၉။ သင်္ဂန်ြီးက န်ြီးကကြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၀။ ဒရွှေနို့သ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၁။ ကိုန်ြီးတလဒပ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၇

ဒ ှ ်ဘမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဝ ြီးပဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ် ို၊ ၇။ လှပေ ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ဒ ှ ်ဘဒ
၉။ဖ

င်ြီး ဒက ြီးရ

င်ြီးဝဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

်က ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁ဝ။ဒရွှေဒလှကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၁။ဘန်ို့ဒဘွြီး

ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၂။လည်ြီးငတ
ို ်ဒ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဒ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၄။ဒန္ှောကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။ဒရွှေဖ ယ ကိုန်ြီးက

င်ြီးဝ
ျေးရ

အိုပ် ို၊၁၆။ကိုလ ြီးကိုန်ြီး(ဦျေးထြွေန်ျေးလှအစု) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ကကဒလြီး
(အ )် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၈။အင်ကကင်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၉။ဒဖ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂ဝ။ဒည င်ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ မ ြို့ဒ

င်ြီး က
င်ြီး ဒက ြီးရ

အို ပ် ို ၊ ၂၂။ ပသ ဒက ြီးရ အို ပ် ို ။ ၂၃။ လက် ပ တန်ြီး ို ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၂၄။ ပက်တန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ူြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၈

ဒ ှ ်ဘမ ြို့နယ်

၁။ တပ်ကကြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂။ ဆတ်သွ ြီးဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ သဒန္ဒပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄။ ဘွက်ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅။ အထယို
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။ဒည င်န္ှ ်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ဘိုြီးဒေ နကိုန်ြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊၈။ဒအ က်ဝ ြီးနက်ဒ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။ ဝ ြီးနက်ဒ

င်ြီးဘူတ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ အင်လ က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ သ ယ ကိုန်ြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၂။ သဲကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ လပ်ပတ
ို ်ဒတ ရ ကကြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၄။ ယင်ြီးတိုက်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ရြီးို ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၆။ဒရဒပေါ်သဲော့ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ိုြီးကက ြီးပ ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၈။ဒပ က်ကိုန်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၉

ဒရွှေဖပည်သ မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊၅။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊၆။ အ ှတ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၁)

၇။ အ ှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အ ှတ်(၁၂) ရပ်ကွက်၊ ၉။ အ ှတ်(၁၃)
ရပ်ကွက်၊

၁၀။ အ ှတ်(၁၈) ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ အ ှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်၊

၁၂။ အ ှတ်(၂၀)ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ ဇြီးကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၁၀ ဒရွှေဖပည်သ မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊၂။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၈) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။အ ှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ၆။အ ှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

၇။ အ ှတ်(၁၆) ရပ်ကွက်၊ ၈။ အ ှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်၊ ၉။ အ ှတ်(၂၁)
ရပ်ကွက်၊၁၀။အ ှတ်(၂၂)ရပ်ကွက်၊၁၁။အ ှတ်(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အိုပ် ို
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဒက င်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ ဒလှ ်က ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

၁၁ လင
ှို ်သ ယ (အကရှှေ့ပုင်ျေး)
မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊
၄။အ ှတ်(၁၅) ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဒရွှေလင်ဘန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို ၊

၆။ ဥကက

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒသ င်ကက ြီး (ဒရဥကက) ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၁၂ လင
ှို ်သ ယ (အကရှှေ့ပုင်ျေး)
မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃ ။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊
၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ က င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၇။ ရှ ်ြီးဒ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ဒည င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၁၃ လင
ှို ်သ ယ
(အကနော

ပ
် ုငျေး် ) မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၂ ။အ ှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ် (၁၄)
ရပ်ကွက်၊၄။အ ှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်၊၅။ အ ှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်၊ ၆။ ကိုလ ြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ကကြီး ို ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ အတွင်ြီးပေ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ အဖပင်ပေ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၁၄ လင
ှို ်သ ယ
(အကနော

ပ
် ုငျေး် ) မ ြို့နယ်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၁။ အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၁၁) ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၁၂)
ရပ်ကွက်၊ ၄။ အ ှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အ ှတ်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ၇။ အလယ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၁၅ လှည်ြီးကူြီးမ ြို့နယ်

၁။ သ သနောော့ရပ်သ ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဒအ င် င်္ဂလ ရပ်ကွက်၊ ၃။ ရ ်ြီးဒ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄။ င်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅။ ဒ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ် ို၊ ၆။ ဒ

င်

င်ကကြီး(အဒရှြို့)ဒက ြီးရ

င်ကကြီး(အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ ပိုတ်သင်ည

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ဒင်္ွြီးဒတ က်အိုင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။ ဟိုငြီး် ကူြီး

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၀။ နန္တဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ င ြီးဆူဒတ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၂။ကက အင်ြီး(အကနော ်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၃။
၁၄။ ဒက က်

ဘူြီးဒတ င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို ၊

ုေင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ကလဒထ ်(အဒရှြို့)ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၁၆။ ကလဒထ ်(အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။

မ်ျေးကကြီးဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၁၈။ သ ယ ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ ပဲနန်ြီးတိုတ်ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၀။ ဒည င်တဖ မ်ျေးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ဝ ြီးနက်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို။
၁၆ လှည်ြီးကူြီးမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက်၊

၂။ ဒ ြီးပုင်ျေးရပ်ကွက်၊

၃။ ဖပည်ဒတ ်သ ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ က န်ြီးကဒလြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅။ ဇြီးပင်ဝဲဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။ ရဲ ွန်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ အင်ြီးတိုင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ အလဂပိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၉။ ိုငေ
် ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၀။ က ြီးကန်ြီးသိုက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ ဝ ြီး
ရို ွန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၄။

ွယ်လပ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။

သနပ်ပပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၅။

်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။

ဲ

ဆ ြီးတလင်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ေ ြီးပန်(က ွာင်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ေ ြီးပန်(ဒဖ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ သ ွ

ဲ

က်)

အူဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၀။ ရှ ်ြီးတဲကကြီး(အထက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ က န်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၂။ တ ွန်တိုင်(လှည်ြီးကူြီး)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ လက်ပန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၄။ ပိုက်ကကြီးဝဲဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။

ိုဆိုြီးဒည င်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၆။ ဘိုြီးရင်ကဒလြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၇။ အဝိုင်ြီး(အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၈။

်ပင်(ဒဖ

က်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၉။ လ ်(အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၀။ ဆင် ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၁။ ဘ ြီးလ ြီးတတ ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၂။ တ ွန်တိုင်(အင်ြီး န်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၃။ ဒငွနို့သ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၄။ အိုန်ြီး န္ှဲ ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၆။ သူငယ်ော့ဒ
၁၇ အင်ြီး န်မ ြို့နယ်

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

၁။ တညင်ြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊၂။ ဒအ င်ဆန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၃။ ဉ်ော့ငူရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ဒ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃၅။ ဇရပ် ကွငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

က
ော့ န်ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဒ

် ဘွ ြီးကကြီးကို န်ြီး ရပ် ကွ က် ၊ ၆။ ရ

(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၇။ ကွက်သ ် ရပ်ကွက်၊ ၈။ ဒပ က်ဒတ ရပ်ကွက်။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၁၈ အင်ြီး န်မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ရ

(အလယ်)ရပ်ကွက်၊ ၂။ က ်ြီးနောြီး(အလယ်)ရပ်ကွက်၊ ၃။ က ်ြီးနောြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (အဒနောက်)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ် (၂)

ရပ်ကွက်၊

၄။

ပန်ြီးန္ှဲကိုနြီး် ရပ်ကွက်၊

၅။

မ ြို့သ ်

(က+ )ရပ်ကွက်၊ ၆။ မ ြို့သ ်(င်္)ရပ်ကွက်၊ ၇။ ကက ြို့ကိုန်ြီး (အဒနောက်)
ရပ်ကွက်၊ ၈။ ကက ြို့ကိုန်ြီး(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဒ ြီးကိုန်ြီး (အဒရှြို့)
ရပ်ကွက်၊ ၁၀။ ရ

(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ဒတ င်သူကိုန်ြီး ရပ် ကွ က် ၊

၁၂။နို့ သ ကို န်ြီး ရပ် ကွ က် ၊ ၁၃။ ဒ ြီးကိုန်ြီး(အဒနောက်)ရပ်ကွက်။
၁၉ တ ဒ မွ ြို့နယ်

၁။ တ ဒ ွကကြီး( )ရပ်ကွက်၊ ၂။

န်ဒအ င်ရပ်ကွက်၊ ၃။ တ ဒ ွဒလြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။ ဒ တတ ညွန်ို့ရပ်ကွက်၊ ၅။ တ ဒ ွကကြီး(က+င်္)ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၆။
၈။

၂၀ တ ဒ မွ ြို့နယ်

နတ်ဒ

င်ြီး ရပ်ကွ က်၊ ၇။ လွှကိုန်ြီး ဒ ြီးကကွယ် (က)ရပ် ကွက်၊

င်ြီးဒရအိုြီး င်ကွက်သ ်ရပ်ကွက်၊ ၉။

ရပ်ကွက်။

၁။ က ြီးကွက်သ ်ရပ်ကွက်၊ ၂။ ပိုသ ်ညွန်ို့ရပ်ကွက်၊ ၃။ ဒက က်ဒဖ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် အထက်ရပ်ကွက်၊ ၄။ ဒက က်ဒဖ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

င်ြီးဒရအိုြီး င်ရ

ဒဖ

င်ြီးကကြီးရပ်ကွက်၊

၆။

င်ြီး

င်ြီး(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဒက က်

ပ ြီးရည်ကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊

၇။

နတ်ဒ

က်

ရပ်ကွက်၊၈။အရိုြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၉။ ပိုဏ္ ြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊၁ဝ။ ဘိုလန်ြီး
ဒအ င် င်္ဂလ ရပ်ကက
ွ ်၊ ၁၁။ အူကိုန်ြီးရပ်ကွက်။
၂၁ ဒတ င်ဥကကလ ပ
မ ြို့နယ်

၁။အမှ

်(၃)ရပ်ကွက်၊၂။ အမှ

၄။ အမှ

်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

် (၆) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

်(၅) ရပ်ကွက်၊

် (၇)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

် (၁၅)

်(၉)ရပ်ကွက်။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၂၂

ဒတ င်ဥကကလ ပ

၁။အမှ

မ ြို့နယ်

၄။ အမှ

်(၈)ရပ်ကွက်၊၂။အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်(၁ဝ)ရပ်ကွက်၊၃။အမှ

်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၁၁)ရပ်ကွက်၊

် (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

်(၁၄)

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၂၃ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဆပ်က ်ြီး)
မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အမှ

်(၅၈)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

်(၆၁)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (၇၃) ရပ်ကွက်၊ ၇။အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၉။အမှ
၁၄။ အမှ

မ ြို့နယ်

၁။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

၁၁။အမှ

်(၉၈) ရပ်ကွက် ။

် (၈၁)

်(၈၅)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

် (၈၇)ရပ်ကွ က်၊ ၁၀။ အမှ

်(၈၉)ရပ်ကွက်၊၁၂။အမှ

၁၆။ အမှ

်

်(၈၂) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ ် (၈၃) ရပ်ကွက်၊

၉။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ အမှ

်(၈၀)ရပ်ကွက်၊

်(၆၉) ရပ်ကွက်၊၃။အမှ

်(၈၄) ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

ရပ်ကွက်၊

် (၇၈)

်(၉၂)ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ အမှ

်(၉၄)ရပ်ကွက်၊ ၁၈။ အမှ

်(၆၈)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၆။အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

် (၇၇)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ အမှ

်(၉၁) ရပ်ကွက်၊ ၁၅။ အမှ

်

်(၇၅)ရပ်ကွက်၊

်(၇၉)ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ အမှ

(၉၃) ရပ်ကွက်၊ ၁၇။ အမှ

်(၆၀)

်(၆၇)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

်(၇၄)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၇၆)ရပ်ကွက်၊၁၀။အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အမှ

၂၄ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဆပ်က ်ြီး)

်(၅၉)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

် (၈၈)ရပ်ကွက်၊

် (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ အမှ

်(၁၄၉)ရပ်ကွက်၊ ၁၅။ အမှ

် (၁၅၁)ရပ်ကွက်၊ ၁၇။ အမှ

် ( ၈၆)
်(၁၄၈)

်(၁၅၀)ရပ်ကွက်၊

်(၁၆၈)ရပ်ကွက်၊ ၁၈။ က ို

(အဒရှြို့)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ဒည င်ပင် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၀။သရက်
ပင်ဒ

၂၅ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဒတ င်ပိုငြီး် )
မ ြို့နယ်

င် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ေလဘ ်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို။

၁။ အမှ

်(၁၇)(က

၃။အမှ

်(၁၉)ရပ်ကွက်၊၄။အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၆။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ွာင်ပ ုင်ျေး)ရပ်ကွက်၊

၁၄။အမှ
ရပ်

ြွေ

(် ၂၁) ရပ် ကွက်၊

်(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၂၅)ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။အမှ

(၅၄)ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အမှ

် (၁၈)ရပ်ကွက်၊

(် ၂ဝ)ရပ်ကွက်၊၅။ အမှ

်(၂၂)ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၉။အမှ

၂။ အမှ

် (၂၄)

်(၂၆)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။အမှ

်(၆၂)ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ အမှ

်(၆၃) ရပ်ကွက်၊

်(၆၄)ရပ်ကွက်၊၁၅။ အ ှတ်(၆၅)ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ အမှ
်၊ ၁၇။ အမှ

၁၉။ အမှ

်(၁၄၃)ရပ်

်(၁၄၁)ရပ်
ြွေ

ြွေ

်၊ ၂၀။ အမှ

်၊ ၁၈။ အမှ
်(၁၄၄) ရပ်

်

် (၁၄၂)ရပ်
ြွေ

်။

်(၆၆)
ြွေ

်၊

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၂၆ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဒတ င်ပိုငြီး် )
မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အမှ

်(၅၃)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၆။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁၁။အမှ

် ( ၅၇)ရပ်ကွက်၊

်(၇၁)ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၉။ အမှ

်(၅၅)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ
၅။ အမှ

် ( ၇ဝ)ရပ် ကွက်၊

်(၇၂)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၁ဝ၅)ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ အမှ

်(၁ဝ၇)ရပ်ကွက်၊၁၂။အမှ

်(၅၆)
်(၁ဝ၄)

်(၁ဝ၆)ရပ်ကွက်၊

်(၁၄ဝ)ရပ်ကွက်၊၁၃။ရ သ ကကြီး

(ဒတ င်ပိုင်ြီး)ရပ်ကွက်၊၁၄။သိုြီး ွ(ဒတ င်ပိုင်ြီး)ရပ်ကွက်၊၁၅။ ဒလြီးဒေ င်ော့
ကန်(ဒတ င်ပိုင်ြီး)ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ ိုက်ပ ြီးဒ ွြီးဖ ြူဒရြီးအ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊
၁၇။ ရှ ်ြီးတဲကကြီး(ဒတ င်ပိုင်ြီး)ရပ်ကွက်၊ ၁၈။ က ိုအဒနောက်ရပ်ကွက်၊
၁၉။ အမှ

်(၁၄၅)ရပ်ကွက်၊ ၂၀။ အမှ

(၁၄၇)ရပ်ကွက်၊ ၂၂။အမှ

၂၇ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဒဖ

က်ပိုငြီး် )

မ ြို့နယ်

်(၁၅၄)ရပ်ကွက်။

၁။ အမှ

်(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

၉။ အမှ

(၃၆)ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အမှ
၁၄။ အမှ
၂၈ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(ဒဖ

က်ပိုငြီး် )

မ ြို့နယ်

၁။ အမှ

(၄၂)ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၆။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်(၄၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

်

်(၃၈)ရပ်ကွက်၊

်(၄ဝ)ရပ်ကွက်။
်(၄၁)တိုြီး ဲြို့ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်

်(၄၄)ရပ်ကွက်၊

်(၄၆)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၄၇)

ရပ်ကွက်၊ ၉။ အမှ ်(၄၈)ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ အမှ ်(၄၉)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ အမှ ်
(၅ဝ) ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အမှ

၂၉ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(အဒရှြို့ပိုင်ြီး)

်(၃၅)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ အမှ

်(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၄၅)ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

်

် (၃၃)ရပ်ကွက်၊

်(၃၇)ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ အမှ

်(၃၉)ရပ်ကွက်၊ ၁၅။ အမှ

်(၂၈)

်(၃ဝ)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

်(၃၂)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၃၄)ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ အမှ

်

်(၁၅၃)ရပ်ကွက်၊

်(၂၇)ရပ်ကွက်။ ၃။ အမှ

်(၂၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (၃၁)ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်(၁၅၂)ရပ်ကွက်၊ ၂၃။အမှ

၂၄။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

် (၁၄၆)ရပ်ကွက်၊ ၂၁။ အမှ

်(၅၁)ရပ်ကွက်။

၁။ အမှ

်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

၄။ အမှ

်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

(် ၆)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၇။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၉။ အမှ

်(၉)ရပ်ကွက်၊

မ ြို့နယ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁၀။ အမှ

(် ၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ အမှ

်(၃)ရပ်ကွက်၊

(် ၁၁)ရပ်ကက
ွ ်၊ ၁၂။ အမှ

်(၁၆) (အကရှှေ့ပုင်ျေး)ရပ်

ြွေ

်။ ၁၄။ အမှ

်(၁၄)
(် ၅၂)

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ရပ်ကွက်၊ ၁၅။ အမှ
၁၇။ အမှ

်(၁၁၂)ရပ်

(၁၁၄)ရပ်

ြွေ

ရပ်

၃၀ ေင်္ိုမ ြို့သ ်(အဒရှြို့ပိုင်ြီး)
မ ြို့နယ်

ြွေ

ြွေ

်၊ ၁၈။ အမှ

၂၀။ အမှ

်၊ ၂၂။ အမှ

်(၁၁၇)ရပ်

ြွေ

၁။ အမှ

်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

်၊ ၁၉။ အမှ

်

်(၁၁၆)

် (၁၁၈) ရပ်

ြွေ

်၊

်။
်(၁၃)ရပ်ကွက်။ ၃။အမှ

်(၁၀၈) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၁၂၀)ရပ်ကွက်၊၇။ အမှ

ရပ်ကွက်၊ ၉။အမှ

ြွေ

်၊ ၂၁။ အမှ

်၊ ၂၃။ အမှ

်(၁၁၉)ရပ်

ရပ်ကွက်၊ ၄။အမှ

ြွေ

ြွေ

်(၁၁၁)ရပ်ကွက်၊

်(၁၁၃) ရပ်

်(၁၁၅)ရပ်

၂၄။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၆။အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

်၊

်(၁၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ အမှ

်(၁၅)

် (၁၀၉) ရပ်ကွက်၊

် (၁၂၁) ရပ်ကွက်၊ ၈။အမှ

်(၁၂၃) ရပ်ကွက်၊ ၁၀။

်(၁၂၂)

်ပင်ဒတ င် ရပ်ကွက်၊

၁၁။ ရ သ ကကြီး(အဒရှြို့ပင
ို ြီး် ) ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ သိုြီး ွ(အဒရှြို့ပိုင်ြီး) ရပ်ကွက်၊
၁၃။ ဒတ င်တလိုပ် ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ အမှ
အမှ

်(၁၂၅) ရပ်

ြွေ

်၊ ၁၆။ အမှ

(၁၂၇)ရပ်

ြွေ

၂၀။ အမှ

်(၁၃၀)ရပ်

(၁၃၂)ရပ်

ြွေ

ရပ်

ြွေ
ြွေ

် (၁၅၇)ရပ်

(၁၅၉)ရပ်
ြွေ

ြွေ

အမှ
ြွေ

်(၁၆၄)ရပ်

ြွေ

်၊ ၂၁။ အမှ
ြွေ

ြွေ

ြွေ

ြွေ

၁၅။

်၊ ၁၇။ အမှ

်

်(၁၃၁)ရပ်

ြွေ

ြွေ

်၊
ြွေ

်၊ ၂၉။အမှ

်၊

် (၁၃၉)
ြွေ

်၊

်၊ ၃၄။ အမှ

်၊ ၃၆။ အမှ

်၊ ၃၈။ အမှ

ြွေ

် (၁၅၆)ရပ်
ြွေ

်

်(၁၃၄)

်(၁၃၆) ရပ်

် (၁၅၈)ရပ်
ြွေ

်၊ ၂၂။ အမှ

၂၄။ အမှ

်၊ ၃၁။ အမှ

်(၁၆၀) ရပ်
ြွေ

်၊

်(၁၂၉) ရပ်ကွက်၊

်(၁၃၈)ရပ်

်၊ ၃၃။ အမှ

်(၁၆၂)ရပ်

ြွေ

်၊ ၂၆။ အမှ

်(၁၅၅)ရပ်

ြွေ

်၊၁၉။ အမှ

်(၁၃၃)ရပ်

၊် ၂၈။အမှ

်၊ ၃၅။ အမှ

်၊ ၃၇။ အမှ

၃၉။ အမှ

ြွေ

် (၁၃၅)ရပ်

်၊ ၃၀။ အမှ

်(၁၂၆)ရပ်

်(၁၂၈)ရပ်

၂၃။

်(၁၃၇)ရပ်

၃၂။အမှ
ရပ်

်၊

်၊ ၂၅။ အမှ

၂၇။အမှ
ရပ်

်၊၁၈။အမှ

်(၁၂၄) ရပ်

်(၁၆၃)ရပ်

်

်(၁၆၁)
ြွေ

်၊

်၊ ၄၀။ ဒလြီးဒေ င်ော့ကန်(အဒရှြို့ပိုင်ြီး) ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၄၁။ ရှ ်ြီးတဲကကြီး(အဒရှြို့ပိုင်ြီး) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄၂။ လ ်(အဒရှြို့)
ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၃၁ ဒေ ပမို ြို့နယ်

၁။

ဒအြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ န္ွယဒ
် အြီးရပ်ကွက်၊ ၃။ လ
ို ်ထွန်ြီးဇရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ကကည် ိုရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၃၂ ဒေ ပမို ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ မ ြို့သ ်ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဒဆြီး က်ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ဝ ဆိုရပ်ကွက်၊၅။ ဒအ င်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၇။ယ ိုနော(၁)ရပ်ကွက်၊

၃။ ပိုသ ်ဒဖ ရပ်ကွက်၊

်ြီးသ ရပ်ကက
ွ ်၊ ၆။ လ တ
ို န်ြီးရပ်ကွက်၊

၈။ယ ိုနော(၂)ရပ်ကွက်၊၉။ဒဇယ သရရပ်ကွက်၊

၁ဝ။ သဒဘဂ က င်ြီးရပ်ကွက်။

၃၃ ပိုဇွန်ဒတ င်မ ြို့နယ်

၁။ အမှ

်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ

်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၄) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၃)

်(၅)ရပ်ကွက်။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၃၄ ပိုဇွန်ဒတ င်မ ြို့နယ်

၁။အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။အမှ

်(၆)ရပ်ကွက်၊ ၂။အမှ
်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။အမှ

်(၈) ရပ်ကွက်၊

်(၁ဝ)ရပ်ကွက်။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၃၅

ိုလ်တဒထ င်မ ြို့နယ်

၁။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အမှ

(် ၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

(် ၂)ရပ်ကွက်၊

၃။ အမှ

(် ၃)ရပ်ကွက်၊

်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ရျွဲရပ်

ွာရပ်

ြွေ

်။

၁။ အမှ

(် ၆)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

(် ၈)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။အမှ

်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။အမှ

်(၁ဝ)ရပ်ကွက်၊ ၆။ဆပ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၃၆

၃၇

ိုလ်တဒထ င်မ ြို့နယ်

ွာျေးစု

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ် ွာရပ်

င်္ဂလ ဒတ င်ညွနို့်

၁။ လွတ်လပ်ဒရြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ သဒဖပကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၃။ ကန်ဒတ က
် ဒလြီး

မ ြို့နယ်

(ဒဖ

ြွေ

မ်ျေးမ

်။

က်)ရပ်ကွက်၊ ၄။ကန်ဒတ ် ကဒလြီး(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၅။ ကန်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒတ က
် ဒလြီး(ဒတ င်) ရပ်ကွက်၊ ၆။ သ ်ဖ ြူ ြီးရထ ြီးရပ်ကွက်၊ ၇။ ဖပ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

-ဆ-ပ-လ ရပ်ကွက်၊ ၈။ ဥယ ဉ် ရပ်ကွက်။

စဉ့်
၃၈

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်
င်္ဂလ ဒတ င်ညွနို့်
မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ပိုသ ်ညွန်ို့ရပ်ကွက်၊ ၂။ ကူြီးတဆ
ိုို့ ပ်ရပ်ကွက်၊ ၃။ က်ဆန်ြီး ရပ်ကွက်၊
၄။ဒတ င်လြီးို ဖပန်ရပ်ကွက်၊ ၅။ က ဒတ ရ
် ပ်ကွက်၊ ၆။

လွှကန
ို ်ြီး ြီးရထ ြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၇။ သ ယ ကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၈။ င်္ဂလ ဒတ င်ညွနို့် ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၉။ဒတ င်ညွနို့် ြီးရထ ြီးရပ်ကွက်၊၁ဝ။ ဒ
ိုို့ ဖ ရပ်ကွက်၊၁၁။ ဒရတွင်ြီးကိုန်ြီး
ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ကန်ဒတ ်ကဒလြီး(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်။

၃၉ ဒဖ

က်ဥကကလ ပမ ြို့နယ်

၁။ ည-ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဋ-ရပ်ကွက်၊ ၃။ -ရပ်ကွ က်၊ ၄။ ဒရွှေဒပ က်က

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် မ ြို့သ ်ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၄၀ ဒဖ

က်ဥကကလ ပမ ြို့နယ်

၁။ အမှ

်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

် (၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ က-ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ -ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဂ-ရပ်ကွက်၊ ၆။ င်္-ရပ်ကွက်၊ ၇။ င-ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၈။ -ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ၁၀။ ဇ-ရပ်ကွ က်၊ ၁၁။

-ရပ်ကွက်၊

၁၂။ဒက က်ဒရတွင်ြီး ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ တတ ြီးကကြီး ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ ပိုရက်
ဆတ်ကိုန်ြီး ရပ်ကွက၊် ၁၅။ ဒဝဘ င်္ မ ြို့သ ်ရပ်ကွက်။
၄၁ ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အမှ

်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။

အမှ

်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။

အမှ

်(၃)

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ ်(၆)
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ

်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၉။ အမှ

်

(၉)ရပ်ကွက်။
၄၂ ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ်

၁။

အမှ

်(၁၁)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊၄။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၄၃ သ ဒကတမ ြို့နယ်

၂။အမှ

်(၁၄) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

၃။အမှ

်(၁၃)

် (၁၅)ရပ်ကွက်၊၆။ အမှ

်

(၁၆)ရပ်ကွက်။
၁။ က် ှိုလက် ှိုရပ်ကွက်၊ ၂။အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (၁)ထူပ ရရ
ို ပ်ကွက်၊ ၄။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

်(၁၂)ရပ်ကွက်၊

ရပ်ကွက်(ဒဖ

က်)၊ ၆။ အမှ

န်ဒဖပရပ်ကွက်၊ ၈။ အမှ
ရပ်ကွက်(ဒဖ

က်)၊ ၁၀။ အမှ

်(၁)အဒနော်

ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၂)ရပ်ကွက်(ဒတ င်)၊ ၅။ အမှ

်

် (၂)

်(၃)ရန်ဒဖပရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

်(၃)

်(၄)ရပ်ကွက်(ဒတ င်)၊ ၉။ အမှ

်(၄)

်(၅)ရပ်ကွက်။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၄၄ သ ဒကတမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အမှ

်(၆)ရပ်ကွက်(အဒရှြို့)၊ ၂။ အမှ

်(၆)ရပ်ကွက်(အဒနောက်)၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်(အဒရှြို့)၊ ၄။ အမှ

်(၇)ရပ်ကွက်(အဒနောက်)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ အမှ

်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

ရပ်ကွက်(ဒတ င်)၊ ၈။အမှ

်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၇။ အမှ

်(၁ဝ)ရပ်ကွက်(ဒဖ

က်)၊

်(၁ဝ)

၉။ ရှို င်ြီးသ

ရပ်ကွက်။

၄၅ သင်္ဂန်ြီးက န်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ သွပ်ဝိုငြီး် ကကြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ သို င်္ဂလ ရပ်ကွက်၊ ၃။ ဆ/က ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ဆ/ ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဇ/ဒတ င်ရပ်ကွက်၊ ၆။ ဇ/ဒဖ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က် ရပ်ကွက်၊

၇။ ဇဝနရပ်ကွက်၊ ၈။ က ကကဆ(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဘဝဖ င်ော့
ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ င ိုြီးရပ်ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ဖပရပ်ကွက်၊ ၁၂။ ကကြီးပွ ြီးဒရြီး
ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ ဒလြီးဒေ င်ော့ကန်ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ ဒ
ရပ်ကွက်၊ ၁၅။
အမှ

ဒ

င်ြီးကန်အမှ

် (၃)ရပ်ကွက်၊ ၁၇။ အမှ

ရပ်ကွက်၊၁၉။အမှ

င်ြီး ကန်အမှ

်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၁၆။

်(၁)

ဒ

င်ြီးကန်

(် ၁၆/၁) ရပ်ကွက်၊ ၁၈။ အမှ

(် ၁၆ /၂)

်(၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ ၂ဝ။ အမှ

်(၁၆/၄) ရပ်ကွက်၊

၂၁။ ဦြီး ဒ ရပ်ကွက်၊ ၂၂။ နန္ွင်ြီးကိုန်ြီး ရပ်ကွက်၊ ၂၃။ ဆယ်သန်ြီး
ရပ်ကွက်၊ ၂၄။

ိုလ်ကညွန်ို့ ရပ်ကွက်၊ ၂၅။ ဘဏ်ရပ်သ ရပ်ကွက်၊

၂၆။ ရန်ဒအ င်ရပ်ကွက်။

၄၆ သင်္ဂန်ြီးက န်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ က-ရပ်ကွက်၊ ၂။ -ရပ်ကွက်၊ ၃။ င်္-ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၅။ င/က ရပ်ကွက်၊ ၆။ င/ ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ င်္-ရပ်ကွက်၊

၇။ ရန်ကိုန်သ ် ရပ်ကွက်၊

၈။ သိုဝဏ္- ၂၄ ရပ်ကွက်၊ ၉။ သိုဝဏ္- ၂၅ ရပ်ကွက်၊ ၁၀။ သိုဝဏ္-၂၉
ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ိုဒပ င်ြီးအ ်ယ ရပ်ကွက်၊၁၂။ဒအ င်ဆိုပန် ရပ်ကွက်။

၄၇ ကိုကိုြီးက န်ြီးမ ြို့နယ်
တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် ။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၄၈ ကိုကိုြီးက န်ြီးမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၄၉ ဒက ော့ ြူှ ြီးမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ပိုင်ြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ မ ြို့သ ်ရပ်ကွက်၊

၃။ က ြီးတန်ြီးရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ တ လ ်ြီးသ ်ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဖပည်ဒတ ်သ ရပ်ကွက်၊ ၆။ ဒတ င်ပိုင်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊၇။ဘိုရ ြီးလ ်ြီးရပ်ကွက်၊၈။ က ြီးကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၉။နတ် င်
ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ အဒ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။
အိုပ် ို၊ ၁၄။ ရိုဒ

က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ ထ န္
္ ိုင်

ဝန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ က လ
ဲ ူြီးအိုင် ဒက ြီးရ
င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ကန်သိုြီးကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၆။ ကိုြီးဒတ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၇။ ဒရဖ ြူတွငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၈။ကက ကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၉။ က်ဆနဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂ဝ။ရ တန်ြီးရှည်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ဒည င်ပင်သ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ ဘိုို့ေင် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊၂၃။ပ ြီး ွှတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၄။ ဝ ြီးဘဒလ က်ဒသ က် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၅။

ရိုက် နဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ က

၂၇။ ထန်ြီးတပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၉။ သ ွတ်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ကနြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၈။ က ေရယ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃ဝ။ က ြူဒတ ဒ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၁။ ဆ ြီးတိုင် ွှတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၂။ သရက်ဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၃။

သ င်ခ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၄။

တ တိုက်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၅။ လက် ိုက် ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၅၀ ဒက ော့ ြူှ ြီးမ ြို့နယ်

၁။ဇရပ်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂။ပန်ြီးနဲကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃။ လ ဝတ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄။ ဆပိုင်္ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၅။ ဒတ င်ဒ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ် ို၊

၆။ ဒဖ

က်ဒ

အိုပ် ို၊ ၈။ ငှက်ဒအ ်

င် ဒက ြီးရ

င် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ ထန်ြီးပင်ဒ

င်ဒက ြီးရ

်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။ တကူပဒ
ို က ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၀။နတ်ဒရတွင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၁။ရှ ဘွ ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၂။ကညင်ငူ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ တလိုတ်ဒထ ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။

ဒလ င်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဒရဒက ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ပ ဉ်ြီးကတိုြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၇။ ဒည င်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။
အိုပ် ို၊

၁၉။

ဝ ြီးသ ဂဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ဆယ်ဆပ်ဒက ြီးရ

၂၀။ဒ ှ ်ဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၂၁။ပိုပ္ ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ က က်ဒထ ် (ဒဖ

က်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၃။က က်ဒထ ်(ဒတ င်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၄။ဒအ က် ဒက င်ြီး ဒက ြီးရ
အို ပ် ို ၊ ၂၅။ သ ဲော့ ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊ ၂၆။ က လတ
၂၇။
၅၁ ဒက က်တန်ြီးမ ြို့နယ်

်ြီး ဒက က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို ။

၁။ အဒရှြို့ပိုင်ြီးရပ်ကွက် (ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အလယ်ပိုငြီး် ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၄။

၃။ အဒနောက်ပိုငြီး် ရပ်ကွက် (ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊

ဆင်ကန်ရပ်ကွက်(ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊

(ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊၆။

၅။

ဒရွှေကိုန်ြီးရပ်ကွက်

န် ရပ်ကွက်(ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊၇။သတ မ င်

ရပ်ကွက်(ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊ ၈။ ဒရွှေဖပည်သ ယ ရပ်ကွက် (ဒက က်
တန်ြီးမ ြို့)၊၉။ဒအြီးဖ သတ ရပ်ကွက်(ဒက က်တန်ြီးမ ြို့)၊ ၁ဝ။ ကန်ဒဖပ င်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ပလ တ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။က ကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၃။ဝဲကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၄။ပန်ြီးဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။ သနပ္င် င်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၆။ဒဘ ်င်္လွတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ဒ

င်ြီးဝဒက ြီးရ

အို ပ် ို ၊ ၁၈။ အ ဲ ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊ ၁၉။ ရ သ ် ကကြီးဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၂ဝ။ကကပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ဒည င်ဝိုင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ ဒရဒက ်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ ကက ကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၄။ ပ ေကကြီးဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၂၅။ ဥယ ဉ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ ဒရွှေဒပ က် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၇။ဒသ င်ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၅၂ ဒက က်တန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(တတ ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (တတ ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(တတ ြီးမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(တတ ြီးမ ြို့)၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။

င် ဒက ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။ တ ပတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ ကေပ္န

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ဝင်ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။
အိုပ် ို၊

၁ဝ။

ပိုတတလိုပဒ
် က ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။

်တန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၂။ တ ကကြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဒအ င်
၁၄။ တူြီးဒဖ
၁၆။

ပန်ြီး ဒ

ရ ်ြီးဒဘြီးဒက ြီးရ
်ြီးသ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ရှ ်ြီးဒ
င်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊

၁၈။ ဖ ကိုငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ နရဲဒ

၁၇။

င်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို၊

် တ ပင် ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊

ဒနောင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ဘိုြီးဘ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။

င်္ဂလွန်ြီးဒက ြီးရ

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

အိုပ် ို၊ ၂၃။ ကရင်ဒ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ က

ကလိုပ်ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၂၅။ ကို လ ြီးတန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ ကွန္ှြီးဒက ြီးရ အို ပ် ို၊
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၇။ဇြွေျွဲဘွာ
အုပ်စု၊ ၂၉။ မျေးပပက

ုန်ျေး

န်ျေးက

ျေးရွာအုပ်စု၊၂၈။ဇြွေျွဲ

နောက

ျေးရွာ

ျေးရွာအုပ်စု၊ ၃ဝ။ရ သ ်ကဒလြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၁။ ဇြီးဖ ြူပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၅၃ ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ ရပ်ကွက်၊၂။ကကကြီး/ က ြီးတန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၃။ ဒ ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ဒတ င်ဘက်ပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊ ၅။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊ ၇။

င်ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွက်၊

ဖပရပ်ကွက်၊ ၈။ က

၆။ ဒတ ်ပိုလွဲ

ပ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။ ဒည င်ငူ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ဒေြီးေဒနောဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၁။အင်္ဂလိုြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၂။ဒပကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၃။သိုြီး ွဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ဒတ ဒက င်ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဝ ြီးဒက က်ဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ တိုက်ကကြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ဆူြီးကလပ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ ဒတ ် ရ ်ြီးဒလြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၉။ န်ြီးကလပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂ဝ။ ထ
၂၁။ ဆပ်ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ရ ်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ သဖပ

်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ဒတ ် ရ ်ြီး အဒနောက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ဒရတ ်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၅၄ ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ ဒတ င်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂။

ဒလ က်တရ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ ဒတ က
် ူြီးအဒရှြို့ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၄။ ဒတ ်ကူြီးအဒနောက်ဒက ြီးရ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အိုပ် ို၊၅။ဒ ှ ်ဘဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။ဒက ော့ေန
ွ ်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၇။ ေရယ်လြီးူ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။

ယ်ရကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။ ဒတ လ
် န်ြီး ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ပဒက က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၁။ ပလ တ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၂။ ဒတ ် လူြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊ ၁၃။ သဲ ကို န်ြီး တန်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၁၄။ ဒတ ် ဖပ ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၁၆။ ကန်ို့ လ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၅။ ဒတ င် ကို န်ြီး ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၁၇။

ငှက်ကကြီးဒေ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၈။ ကက တ်ကိုန်ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ ကက တ်ကိုန်ြီးဒလြီး ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ကညင်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
အိုပ် ို၊၂၂။ကရင်ဒ

၂၁။လက် ိုပ်ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၃။ကန်လ ြီးရှည်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၄။ ဝက်ကိုက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ဒတ ် ရ ်ြီးအဒရှြို့ ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

စဉ့်
၅၅

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်
ရ ်ြီးမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ အမှ

(် ၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(် ၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ က

(် ၃)ရပ်ကွက်၊

်(၁ဝ) ရပ်ကွက်၊ ၆။ ဒပ က်ပင်

တ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၈။

ကကသန် ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၉။ က ြီးက ြီးက ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၀။ အိုပ် ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၁။ဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ ကကြူဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ က

က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ အလယ်ရ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဒအြီးရ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ွယ်ကဒတ ဒ
ော့ က ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ပန်ြီးကန် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၈။ လှဘလူြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။

က ြီးကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၀။ ရြီးို ကကြီးဒက ြီးရ အို ပ် ို၊ ၂၁။ က တူြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ တ ကကြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ က

ကလိုတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ကရင်ကန်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၅။ကန်ညဒနောင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ က တ
ဲ လင်ြီး ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၇။ သကကယ်ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၈။

တ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၉။ ကဘဲော့ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၀။ သဖပ ကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ ပလူကန်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၂။ ဆင်

၅၆

ရ ်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အမှ

ျေးရွာအုပ်စု။

်(၄) ရပ်ကွက်၊ ၂။အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

န်ျေးက

်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၅။အမှ

(၁၁) ရပ်ကွက်၊ ၇။အမှ
၉။ဒည င်ပင်ကွငြီး်

်(၆) ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၇)

်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၆။အမှ

်

်(၁၂) ရပ်ကွက်၊ ၈။ကွ ြီး် ိုြီးေန်ြီး ရပ်ကွက်၊

ဒက ြီးရ အိုပ် ို ၊၁၀။ ပိုင်္ဒတ င် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၁။ပန်ြီးဒတ ဒ

င် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ဒေြီးဒပ က် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၃။

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ကရင် ို

၁၄။

ဘိုရ ြီးပ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၅။ ကွငြီး် လ ြီးရှည် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၆။ ထရန်ကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၇။ တဒက ကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၈။ က နဒ
၁၉။ ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၀။ ကက ကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၁။ပလူ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ ဒအ င်
၂၃။

ဘိုကဒလြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၅။ ဒရဒက ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

င် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

်ြီးသ

၂၄။ကဒက င်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၆။ အိုန်ြီးပင် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၇။ ဒည င် လန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၈။ ဆင် င်ြီးအိုင် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၉။ ကင် ွန်ြီးခ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၀။ ဇြီးဖ ြူပင် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ က

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၂။ ဒည င်ပင်သ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၃။

န်ြီးကကြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၄။ ကသ ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

၅၇ ဆပ်ကကြီး/ ဒနောင်တို
မ ြို့နယ်

၁။ ဆပ်ကကြီးအဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဦြီးထွန်ြီးအို ရပ်ကွက်၊ ၃။ ပန်ြီးပင်ဒ
ရပ်ကွက်၊ ၄။ အ ှတ်(၅ / ၆ / ၇)ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဒ

င်

င်ြီးဝိုင်ြီးဒလြီးရပ်ကွက်။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅၈ ဆပ်ကကြီး/ ဒနောင်တို
မ ြို့နယ်

၁။ဆပ်ကကြီးအဒနောက်ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဒနောင်တိုအဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၃။ ဒနောင်တို
အဒနောက်ရပ်ကွက်၊ ၄။ သ င်ဘဒသ င်ြီးရပ်ကွက်။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၅၉ တွဒတြီးမ ြို့နယ်

၁။ကွ ်ြီးခ ရပ်ကွက်၊၂။ ဒ ြီးသ ်ရပ်ကွက်၊၃။ အိုြီးပင် ိုရပ်ကွက်၊ ၄။ င်ြီးပိုင်ြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၅။ သဝန်ြီးဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၆။ ဇြီးဖ ြူကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၇။တကလှို့ဒ
ဲ က ြီးရ အိုပ် ို၊

၈။

ဒရဒက ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၉။

ပသ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁ဝ။ တ ွန်တိုင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ တွဒတြီးဝဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၂။ အေွန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ကိုလ ြီးတန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၄။ဒင်္ င်ဝိုင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။လက်ပင်္ွဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၆။ ဒလ က်
က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၇။ ရ ်ြီးဝဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ ရ ်ြီးကကြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၉။

ရ ်ြီး

ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ကလဒထ ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၁။ ကကည်တန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။

တ

တဒက ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၃။ တ ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။

ဒငြီး

(အလယ်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ဒ

က်ရြီးို ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၇။က န်ြီးကဒလြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၈။ အလပ်ဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၉။ ဒရတွငြီး် ကိုန်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃ဝ။ တူြီးဒ

င်ြီးကကြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ ဝန်ြီးဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၃၂။ ကကည်ဆပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၃။ တက်သ ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၄။အကလဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၅။ကသဒပ င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၆။က ေ
ဲ ရတ်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၇။ ကရင်ဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၈။

ဒနောင်

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ထန်တပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၉။

ဖ ြူ ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၄ဝ။ တတယဒက ြီးရ

အိုပ် ို။
၆၀ တွဒတြီးမ ြို့နယ်

၁။ က န်ြီးဒတ ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဒရွှေဆဒတ ရ
် ပ်ကွက်၊ ၃။ အိုြီးဘို(အဒရှြို့)

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။အိုြီးဘို(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၅။တလိုဒတ္ ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။ ဝက်ဒ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ ရှ ်ြီး ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၉။

လက ရ ဘ ခ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ရ ဘ ခ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၁။ငှက်ဒပ

လိုပ်

၁ဝ။ ရန်ကိုန်

်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၂။ ဖပဿတိုက်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ အတွင်ြီးဒရဒက ် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။င်္ယက်လ ြီး
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။ဒက င်ြီး ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ဒရွှေဒလှဒ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ကေိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ အလယ်ဒ

င် (တွ)

င်ြီး ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၁၉။ က န်ြီးဘက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ကပင်ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၁။ဘိုရ ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။

်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ ကက က်သလဲ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ကန်ဘဲော့ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ အရိုြီးဒတ င် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊၂၆။ ရ ်ြီးတပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၇။ ဒပ က်ဒတ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၈။ ဒထ ်သို ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃ဝ။ ဘိုရ ြီးငတ
ို တ (က

၂၉။ ဒပ ဘ
် ွယ်ဒလြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ွာင်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၁။ ဘိုရ ြီးငတ
ို တ (ဒဖ

က်)

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၂။ရန်ကိုန်ဒပ က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၃။ပတ် ွယ် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို။
၆၁ ေလမ ြို့နယ်

၁။ အော့ကကြီးအဒရှြို့(အော့ကကြီး)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အော့ကကြီးအဒနောက် (ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး)

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ် (၆)ရပ်ကွက်၊ ၄။ အ ှတ် (၁၁/၁၄) ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ ဒည င်ကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၆။ မ ြို့ အပင
ို ြီး် (၁)ရပ်ကွက်၊ ၇။ မ ြို့
အပုင်ျေး(၂) ရပ်ကွက်၊ ၈။ မ ြို့ အပုငျေး် (၃) ရပ်ကွက်၊ ၉။ မ ြို့ အပိုင်ြီး
(၄)ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ ဒအ င် င်္ဂလ ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ဘအိုင်/အိုင်အက် ်
ရပ်ကွက်၊၁၂။ က

ကသွယ်ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ က်ဒဖ ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ က

ကဆ ်ရပ်ကွက်၊၁၅။ဒ ှ ် က်ရပ်ကွက်၊ ၁၆။ သ တက ်ြီးဒဖ ရပ်ကွက်၊
၁၇။ ည ြီးေလရပ် ကွ က် ၊ ၁၈။ရ ဇသကကဂ န် ရ ပ် ကွ က် ၊ ၁၉။
ဝန်ထ ်ြီးအ ်ရ ရပ်ကွက်။

န်ျေးမွာကရျေး

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၆၂ ေလမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ ဆ ပ ဒ

င်/ ဒက င်ြီး ို ရပ် ကွ က် ၊

၂။ က န်

်သ ြီး ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ တပင်ဒရွှေထြီးရပ်ကွက်၊၄။ဘိုရင်ော့ဒနောင်ရပ်ကွက်၊ ၅။တ ကကြီးရပ်ကွက် ၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။ ရ ိုင်ဒ

င်(က

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

ွာင်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၇။ ရ ိုင်ဒ
၈။ဓန္ိုတ် ဖပဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၉။

င် (ဒဖ

က်)

ဒည င်ဒ

င်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၀။တိုြီးတင်င်္(ဒတ င်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။တိုြီးတင်င်္
(ကပမွာ ်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ ဘိုြီးဖ ြူဒ
(ရ

င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဒနောင်

)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၄။ ဒနောင်(အထက်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဒနောင်

(ရှ ်ြီး ို)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၆။တတ ြီးဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ ရဲဒ

င်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ သဒဖပကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၉။ဒည င်ငတ
ို ်တို
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၀။ ဒထ ်(ဒအ က်) ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ရဲဒ
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၂။ ဒပ ်ဘွယ်ကကြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ ကရွှေဒလှဒ

င်ြီးဝ
င်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၄။ဒည င်ပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။က လ
ဲ ူြီးအိုင် ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၆။ သ ဘ န်ဒ

င်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၇။ ထူြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၂၈။ သဒရ တန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၆၃ သန်လ င်မ ြို့နယ်

၁။ ပဲ ူြီး ိုရပ်ကွက်၊ ၂။ ထန်ြီးပင်ကိုန်ြီးရပ်ကွက်၊ ၃။ ဒရနရပ်ကွက်၊ ၄။ မ ြို့

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒတ င်ရပ်ကွ က်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ မ ြို့ ဒဖ

က်ရပ်ကွ က်၊

၆။ ေ ရ်င်္ ရပ်ကွ က်၊

၇။ ဒအ င် င်္ဂလ ရပ်ကွက်၊ ၈။ မ ြို့သ ်အဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၉။ မ ြို့သ ်
အဒနောက်ရပ်ကွက်၊ ၁၀။ မ ြို့သ ်အလယ်ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ဒအ င်

်ြီးသ

ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အလွန်ြီးဆိုတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၃။ ဒက င်ြီးကိုန်ြီးဆပ်ကကြီး
( )င်္

ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။

ိုလ် ပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဘိုရ ြီးကိုန်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၆၄ သန်လ င်မ ြို့နယ်

၁။မ ြို့ဒဟ င်ြီးအဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၂။ မ ြို့ဒဟ င်ြီးအလယ်ရပ်ကွက်၊ ၃။ မ ြို့

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒဟ င်ြီးအဒနောက်ရပ်ကွက်၊၄။ဒသ က်ဒတ ်ကွငြီး် ရပ်ကွက်၊ ၅။အ ှိုထ ်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ၆။ အိုပ် ို ိုရပ်ကွက်၊ ၇။ ဝင်ြီး နြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။
(အဒရှြို့)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၉။

ြီးကူြီး

ြီးကူြီး(အဒနောက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၀။သဒဖပ

ကိုန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ ဒ

င်ြီးဒ

က်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၂။ ဒဘ

သဒဖပကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၃။ကရင်ဆပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။

်ပင်ကွင်ြီး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။ ဘယက်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ ဒဆြီးလြီးို ကကြီးဒက ြီးရ

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

အိုပ် ို၊ ၁၇။ဒည င်သိုြီးပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။င ြီးဒဖ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၉။သူဒ ြီးကွငြီး် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၀။ဒေြီးဇတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။

ဒ

်

ဖ ွာ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၂။ဒည င်ဒလြီးပင်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၃။ လဟ ယက်
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။ ကိုလ ြီးဝဲ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ပိုင်္ဒတ င်ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၆။ င်္ဂလွန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၇။ ရြီးို သဒဖပကန် ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၈။လက်ယက်

်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ၊ို ၂၉။ င/ပဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၀။ သနပ်ပင်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို။
၆၅ သိုြီး ွမ ြို့နယ်

၁။ အမှ

(် ၂)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(် ၄)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

(် ၈)ရပ်ကွက်၊

်(၁ဝ) ရပ်ကွက်၊ ၆။ အမှ

်(၁၁)

ရပ်ကွက်၊ ၇။ ကွန်ကလဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈။ ကိုင်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၉။ကိုန်ြီး လ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ ကတြီးို ဒပေါ်(အထက်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၁၁။ကတိုြီးဒပေါ်(အလယ်)ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၂။က တ
ဲ ဲကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၃။ဒဇ တကဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၄။ဇွဲဒထ ဒ
် က ြီးရ အိုပ် ို၊၁၅။ဒည င်ပင်
င်တန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၆။တဒက ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၁၇။တ ကကြီးဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၁၈။ ထြီးို ကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ ထွန်ြီး န်အသင်ြီး ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ နဒယ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ပိုင်္ဒတ င် ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၂။ပေတတ င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ပတိုပ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ဘိုရ ြီးကကြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။
ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၇။ ဒ
အိုပ် ို၊
၃၃။သ
ဒတ

က ြီးပင်ဒ

င်

င်ြီးကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၂၈။ ှိုကန
ို ်ြီးသ ဒက ြီးရ

၂၉။ ရှ ်ြီး ိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၁။လက်ပဒ

ရိုကန်

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃ဝ။ ဒရဒပေါ်ကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၂။

လက်ပန်က ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

တတဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၄။အဇတ်ဝဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၅။ အဇန်ြီး
ွန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၆။ဒအ င်ပန်ြီး န်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊၃၇။ဒအ င်သ

ေန်ြီး ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၈။ ကသဘ ညွန်ဒ
ို့ က ြီးရ အိုပ် ို။
၆၆ သိုြီး ွမ ြို့နယ်

၁။ အမှ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အမှ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(် ၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အမှ

(် ၃)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အမှ

်(၆)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အမှ

(် ၅) ရပ်ကွက်၊

်(၇)ရပ်ကက
ွ ်၊ ၆။ အမှ

်(၁၂)

ရပ်ကွက်၊ ၇ ။ ကက ကကတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၈ ။ က ြီးဘိုဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၉။ က ြီးဝင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁ဝ။ ကေပ္နဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၁။ ကဖ င်ော့

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
ဒတ

၁၂။

ပ ယ်ဒ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၁၃။

်ကိုန်ြီး

ွန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၄။ ဆယ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၅။ ဒည င်န

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၆။ အလန်ြီးကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၇။ တင်ြီးဒတ င်ြီး
ဒ

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၈။ ပိုလဲဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၁၉။ ပ ဉ်ြီး ကန်ဒက ြီးရ

အိုပ် ို၊ ၂ဝ။ ဘန်ဒ
ို့ ဘွြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၁။ ဘတ်သတ်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၂၂။ င်ြီးရ အသင်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၃။ င်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၄။

ဟ

တ်

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၅။ ရန်ကကြီးဒအ င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၂၆။ ရဲန္ွဲြို့ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၂၇။ ရ သ ်ဒက ြီးရ အို ပ် ို၊ ၂၈။ လက် ပ န်နန်ြီး လဲဒက ြီးရ
အိုပ် ို ၊ ၂၉။ သဲကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃ဝ။ သိုြီး ွ(အဒနောက်) ဒက ြီးရ
အိုပ် ို၊ ၃၁။ သ ွတ်ကိုန်ြီးဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၂။ သ င်္ရ ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊
၃၃။ သိုက်တူြီးကန်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၄။ သဒရ ဒတ

ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊

၃၅။ သ သ မ င် ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊ ၃၆။ ဒဟ ဇလ ဒက ြီးရ အို ပ် ို ၊
၃၇။ အဒ
၆၇ ဒက က်တတ ြီးမ ြို့နယ်

င်ဒက ြီးရ အိုပ် ို၊ ၃၈။ အဿယ ဒက ြီးရ အိုပ် ို။

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၆၈ ဒက က်တတ ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊၂။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၈) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆၉ က

ရတ်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂ ။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ် (၅)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၇၀ က

ရတ်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၈)

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၁ဝ)ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၇၁ ကကညော့်ဖ င်တိုင်မ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။သရက်ဒတ (ဒဖ

က်)ရပ်ကွက်၊၂။ သရက်ဒတ (ဒတ င်) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။သ ဓို(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်၊၄။သ ဓို(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၅။ က ည်ြီးတန်ြီး
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ဒဖ
၇။

က်အဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၆။

က ည်ြီးတန်ြီးဒဖ

က် အဒနောက်ရပ်ကွက်၊

က ည်ြီးတန်ြီးဒတ င်အဒရှြို့ရပ်ကွက်၊ ၈။

က ည်ြီးတန်ြီးဒတ င်

အဒနောက်ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဒ ြီးကကြီး (အဒရှြို့) ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။ ဒ ြီးကကြီး
(အဒနောက်) ရပ်ကွက်၊ ၁၁။ ဒအြီးရ ဘလိုတ်ညွနို့် က်ကဒလြီးရပ်ကွက်၊
၁၂။ ဝ ြီးရိုဆပ်/ဒအြီးရ (အဒနောက်ရပ်ကွက်)ရပ်ကွက်။
၇၂ ကကညော့်ဖ င်တိုင်မ ြို့နယ်

၁။ အိုြီးဘိုရပ်ကွက်၊ ၂။ ဒဘ င်္ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ ထြီးတန်ြီး က်ဒဖ ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။

၃။ ဒ ြီးကဒလြီးရပ်ကွက်၊

ပန်ြီးလှိုငရ
် ပ်ကွက်၊

အ ြီးသ ြီးရပ်ကွက်၊ ၇။ ဒဆြီးရြီးို တန်ြီးမင ်ြီး

်ြီးဒရြီးရပ်ကွက်၊ ၈။ သတ

ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဆပ်ကကြီးဦြီးဖ င ြီး င်ရပ်ကွက်၊ ၁ဝ။
အလတ်ဒ
၇၃

်ြီးဒ

င်ြီးမ ြို့နယ်

က်ဆန်ြီး ဒအ က်ရို

င်ြီး ရပ်ကွက်။

၁။ဒဝဠ ဝန်(ဒဖ

က်)ရပ်ကွက်၊ ၂။ဒဝဠ ဝန်(ဒတ င်)ရပ်ကွက်၊ ၃။ ိုန်ို့လိုပ်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ဒဆ င်ြီးကိုန်ြီး(ဒဖ
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၆။ ကရင်

က်)ရပ်ကွက်၊

၄။

ိုန်ို့လိုပ်ဒဆ င်ြီးကိုန်ြီး(ဒတ င်)

ရပ်ကွက်၊ ၅။ သတတ ြီးရပ်ကွက်၊ ၆။ လင်ြီးလွန်ြီး(ဒဖ

က်)ရပ်ကွက်၊

၇။ လင်ြီးလွန်ြီး (ဒတ င်)ရပ်ကွက်၊ ၈။ က န်ြီးဒတ (ဒဖ

က်)ရပ်ကွက်၊

၉။ က န်ြီးဒတ (အလယ်)ရပ်ကွက်။

၇၄

်ြီးဒ

င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ က န်ြီးဒတ (ဒတ င်)ရပ်ကွက်၊ ၂။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ဒ

်ြီးဒ

်ြီးဒ

င်ြီး(ဒတ င်)ရပ်ကွက်၊ ၄။ ရှငဒ
်

ရပ်ကွက်၊ ၆။ ဒအ င်

ရပ်ကွက်၊ ၈။ ဒဖ နကိုန်ြီး (ဒဖ

င်ြီး(ဒဖ

ပိုရပ်ကွက်၊ ၅။ သရ

်ြီးသ ရပ်ကွက်၊ ၇။ ဟို ်ြီးလ ်ြီးဘူတ
က်)ရပ်ကွက်၊ ၉။ ဒဖ နကိုန်ြီး(ဒတ င်)

ရပ်ကွက်။
၇၅ ေင်္ိုမ ြို့နယ်
တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ ဒယ

က်)ရပ်ကွက်၊

င်ြီးကကြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ ဦြီးဝ

ရရပ်ကွက်။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၇၆ ေင်္ိုမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။ ဖပည်လ ်ြီး(အဒရှြို့)ရပ်ကွက်၊ ၂။ ဖပည်လ ်ြီး(အဒနောက်)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ ဘိုရ ြီးကကြီးရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)
၇၇ ပန်ြီးဘဲတန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊၂။ အ ှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၅) ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)
၇၈ ပန်ြီးဘဲတန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ၂။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊

၇၉

ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက်။

ဟန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ဆရ

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ ဆရ
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)

ဒဖ

၅။အ ှတ်(၁၀) ရပ်ကွက်။ ၆။ အ ှတ်(၁၁)

က်အဒနောက်ရပ်ကွက်၊၂။ဆရ

ဒဖ

က်အဒရှြို့ရပ်ကွက်၊

ဒတ င်ရပ်ကွက်၊ ၄။ က ကကဆရပ်ကွက်၊ ၅။

ရပ်ကွက်၊ ၆။ အလယ်ဒရွှေင်္ိုတိုင် ရပ်ကွက်၊ ၇။ ဆရ

ိုလ် န် ှန်
ရပ်ကွက်၊

၈။ သ သနောော့ရပ်သ ရပ်ကွက်။
၈၀

ဟန်ြီးမ ြို့နယ်

၁ ။ ကိုယ်ော့ င်ြီးကိုယ်ော့ င်ြီးရပ်ကွက်၊ ၂။ ကက ြီးဒတ ရရပ်ကွက်၊ ၃။ မ ြို့

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊ ၄။ င ြီးထပ်ကကြီး(ဒတ င်)ရပ်ကွက်၊ ၅။ င ြီးထပ်ကကြီး(ဒဖ
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက်၊ ၆။ င ြီးထပ်ကကြီးအဒနောက်ဒရလယ်ရပ်ကွက်၊ ၇။
အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၈။
ရပ်ကွက်၊

၁၀။

ိုလ် အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊

ဒရတ ရှည်ရပ်ကွက်၊

၁၁။

က်)
ိုလ်

၉။ ဒရွှေနို့သ

အဒနောက်ဒရွှေင်္ိုတိုင်

ရပ်ကွက်၊ ၁၂။ အဒရှြို့ဒရွှေင်္ိုတိုင်ရပ်ကွက်၊ ၁၃။ ဒရွှေဒတ င်ကက ြီးအ ှတ်
(၁)ရပ်ကွက်၊ ၁၄။ ဒရွှေဒတ င်ကက ြီးအ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်။

၈၁

ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(သ ိုင်ြီးဘူတ အဒနောက်)၊ ၂။ အ ှတ်(၂) ရပ် ကွက်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် (သ ိုင်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(က က်ဝိုငြီး် ကကြီး)။
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)

စဉ့်
၈၂

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်
ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။

အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(က က်ဝိုင်ြီးဒလြီး)၊ ၂။

အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ( န်ပန်ြီးမ င်၊ကိုြီး ိုင)် ၊ ၃။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(ဉ ဏ
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)

င်္)၊ ၄။ အ ှတ်

(၇)ရပ်ကွက်(ရ တန်ြီးရှည်)၊ ၅။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက် (က ဘ ဒအြီး ဖပ)၊
၆။အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်(ဒရကူြီး)၊၇။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ဒ

၈၃ လသ မ ြို့နယ်

တ
် ွင်ြီးကိုန်ြီး)။

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)
၈၄ လသ မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊၂။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊၃။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်။ ၅။
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)
၈၅ လ ြီး် ဒတ မ် ြို့နယ်

အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အ ှတ် (၁၀)

ရပ်ကွက်။
၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၈) ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)
၈၆ လ ြီး် ဒတ မ် ြို့နယ်

၆။အ ှတ်(၁၀)

ရပ်ကွက် ၊၇။အ ှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်၊ ၈။ အ ှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်။
၁။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ၂။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊၃။အ ှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊၅။ ကမွာ်

င်ယွာယက ျေးရပ်

ြွေ

်။

ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)
၈၇ လင
ှို မ် ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ၃ ။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊၅။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)

၇။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊၈။အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊၉။အ ှတ်(၁၄)ရပ် ကွက်၊
၁၀။ အ ှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်။

၈၈ လင
ှို မ် ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ ၂။ အ ှတ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊ ၃။ အ ှတ်(၁၁)

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ရပ်ကွက်၊၄။အ ှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ၅။ အ ှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ၆။ အ ှတ်
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)

(၁၆)ရပ်ကွက်။

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်

၈၉ အလိုမ ြို့နယ်

တင
ုံ ့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတရ
့် တော့်မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ြါဝင့်သည့်နယ့်ရပမမ ောွေးစောေင့်ွေး

၁။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၃။ ဒ
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၁)
၉၀ အလိုမ ြို့နယ်

ဒ

ရန်ပိုင်အဒရှြို့ရပ်ကွက်၊

၂။

ဒ

ရန်ပိုင်ဒတ င်ရပ်ကွက်၊ ၄။ သ ်ဒတ ရပ်ကွက်၊ ၅။ ဧရ ဝတ

ရပ်ကွက်၊ ၆။ လွတ်လပ်ဒရြီးရပ်ကွက်။
၁။ဒ

ရန်ပိုငဒ
် ဖ

က်ရပ်ကွက်၊ ၂။ဆင် င်ြီးရပ်ကွက်၊ ၃။

တိုင်ြီးဒေသကကြီးလွှတ်ဒတ ် ၄။င်္ဠ န်ရပ်ကွက်၊ ၅။ ကရင်ခ ရပ်ကွက်။
ဲဆန္ဒနယ် အ ှတ်(၂)

ရန်ပိုငအ
် ဒနောက်ရပ်ကွက်၊

နော ရပ်ကွက်၊

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
( ရှမ််းပြည်နယ် )
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁

ကက ျောက်မဲ မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊ ၄။အမှတ် (၄)ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊ ၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊ ၆။ အမှတ်( ၆ )
ရြ်ကွက် (ကက ျောက်မဲမမ ြို့ ) ၊ ၇။အမှတ်(၇) ရြ်ကွက် (ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊
၈။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲမမ ြို့)၊၉။အမှတ်(၉)ရြ်ကွက်(ကက ျောက်မဲ
မမ ြို့)၊ ၁ဝ။ခိုမိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ မန်ကက ျောင််း(က က
ဲ ိုန််း) ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၂။နမ့််ဟ်းကတျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။ြန္နဲကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၄။ကနောင်ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကမျော်မျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။လွယ်ကစျောင့််
ကက ်းရျော အိုြ်စို၊၁၇။ြိုဝို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ကွမ်ဟင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၉။ ကတျောင်ထြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂ဝ။ ခန်ခ
့် ဲကြ ့်အင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၁။ဟဲကွွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ကခ်းနင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။နော်းအိုက်ခန့််
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ြန်စ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။ကနောင်ကွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၆။ကနောင်ရှင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။နော်းကအျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ြန်ကလျော့်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။နော်းမြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။နော်းကခေါ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၁။ကခ ျောင််းကခ ျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၂

ကက ျောက်မဲ မမ ြို့နယ်

၁။ြန်ဖတ်ဖျောရြ်ကွက်(မိုင်း် ကင ့်မမ ြို့)၊ ၂။ မိုင််းကင ့်ကစ ်း ရြ်ကွက် (မိုင််းကင ့်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။မန်လိုရြ်ကက
ွ ်(မိုင််းကင ့်မမ ြို့)၊ ၄။မန်ကကျောင််း ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကင ့်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

မမ ြို့)၊ ၅။တျောလိုရြ်ကွက် (မိုင််းကင ့်မမ ြို့)၊ ၆။ခန္တွီ ရြ်ကွက် (မိုင်း် လိုမမ ြို့)၊
၇။ ကစ ်းရြ်ကွက် (မ ိုင််းလ ိုမမ ြို့) ၊ ၈။ နမ့််ြ န် ရြ်ကွက် (မ ိုင််းလ ိုမမ ြို့ )၊
၉။အထက်ြိုင်း် ရြ်ကွက်(မိုင််းလိုမမ ြို့)၊၁၀။အလယ်ြိုင်း် ရြ်ကွက် (မိုင်း် လို
မမ ြို့)၊၁၁။ကအျောက်ြိုင်း် ရြ်ကွက်(မိုင်း် လိုမမ ြို့)၊ ၁၂။ ြင်ကြ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။ ြင်တ န်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ကတျောင်ကဆ်းလ ြ် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၅။လွယ်အကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။မိုင််းတင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။မန်ကက ျောင််း
(ကက ျောက်မဲကကွီ်း)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ကကြူကရှျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ကွန်ကကျော်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၀။ကနောင်ပြစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။ဟ်းဆွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၂။ဟ်းကွက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ြန်လင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ လွယ်ကိုန်

2
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၅။ြန်ကွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၆။ြန်ဝကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၇။မြန််းစင့််ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၈။ကကျော်ကြ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၉။ြန်ဝို်းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၀။ မန်စင်(ခ)ြဇွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ကန့််ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၂။စန့််ဟန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ ကတျော့်ဆန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ြန်ဟ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ကညျောင်ကမျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။နမ့််ဖန််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၃၇။မင််းကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၈။ြ လင
ှို က
် က ်းရျောအိုြ်စို၊၃၉။နမ့််ခွန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၀။လွယ်ခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၁။လွယ်အကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၄၂။လွယ်ဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၃။မန်ကမျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၄။မမ ြို့ကဟျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၅။ကတျောင်နွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၆။ ကွန်ကကျောက်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၄၇။ခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၈။မန်ကခ က် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၉။ဟဲခမ််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅၀။လွယ်ကကြူကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၁။ ြို်းလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊
၅၂။ ကွမ််းစလန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၃။ခွန်ခ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၄။ြန်ကွဲ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၅။ကက ျောက်လ်းို ကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၆။တခွန်တိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅၇။ကက ျောက်မဲကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅၈။မိုန််းပြင် ကက ်းရျော
အိုြ်စ၊ို ၅၉။စခန််းသျောကက ်းရျောအိုြ်စို။
၃

သွီကြ မမ ြို့နယ်

၁။ ဇျောတ်စိုရြ်ကွက် (သွီကြ မမ ြို့)၊ ၂။မမ ြို့လယ်ရြ်ကွက် (သွီကြ မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။မွီ်းရထျော်း ရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊ ၄။အကနောက်ရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။အိုတ်က င််းရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊ ၆။ကတျောင်မမ ြို့ရြ်ကွက် (သွီကြ မမ ြို့)၊
၇။ပမန်မျောရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊ ၈။ တန််းစကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မန်ဟဲ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ စဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ရျောသစ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။တိုစင့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။က င်သွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ က

ျော်ကက

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၅။ကလျောင်ခွန်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၆။နမ့််အွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၇။အမ
ို ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။မန်ပြစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။ြန်ခ ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊

၂ဝ။မို်းကတကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၁။ကွန်ကဟျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၂။မန်ဆန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ဆွန်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၄။ကိုန််းသျောကက ်းရျော
အို ြ် စို၊ ၂၅။ကွ န်ခ ိုက ်က က ်းရ ျောအို ြ် စို၊ ၂၆။မ ို င ််း လင််း ကက ်းရ ျောအိုြ ်စို၊
၂၇။တွန်ကက င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ဆိုင််းလိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ နမမ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃ဝ။ ဟ်းမမွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။မကခေါ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၂။ြန်မတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ကနောင်တိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ ဟိုအွန်

3
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ကဆျောင်ကကဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ဆင်ကက ျော့်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၇။နော်းကတျောင့်် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၈။ြန်ဆန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၉။ ြန်ကစျောက်မန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၀။ကနောင်အန်ကက ်းရျောအိုြ်စို ။
၄

သွီကြ မမ ြို့နယ်

၁။ကရွှေကက ျောင််းရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊၂။ြန််းတမ်ကတျောင်ရြ်ကွက်(သွီကြ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။ြန််း တ မ်ကပမျောက်ရြ်ကွက်(သွီကြ မမ ြို့)၊၄။ကစ ်းရြ်ကွက်(သွီကြ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

မမ ြို့)၊ ၅။ကိုန််းကဆျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။နမ့််ရမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။နမ့််လန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။ကိုန််းဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မန်ခိုင််းဆွီကထျောက်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၀။ကိုန််းစိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။မန်လက
ွီ က ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ စယ်ခန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။မိုင်း် ကခ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ မန့််မွန််း(ကခ်း) ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၅။နော်းကလကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ဟိုခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။မန်ြန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။မြန််းကညျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။မိုင််းတိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၀။ကွန်ခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ဆွတ်တက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ကကျောင််းကက ျော်
ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ြန်ဟိုန််း ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၂၄။မန်ြတ် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၅။မန်ကက ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။မန်ကမျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၇။

မိုင််းလျော

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၈။

ကကျောင််းခ

ကက ်းရ ျောအို ြ်စ ို၊

၂၉။လိုကတျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။နော်းဖွယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၁။နော်းမကခေါ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၂။မန်မ
့် ွန််းမန်ကက ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ဟိုခဲ ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၄။နမ့််ကမျော်ကဆွ ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၃၅။က်းို ယို်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၆။မန်ကက ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၇။နော်းကလ (လွီ) ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၃၈။ကကျောင််းခ ကက ်းရ ျောအိုြ်စို။
၅

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ်

၁။ကစ ်းရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊ ၂။ တျောရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊ ၃။ကတျောင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊၄။ြ ဟက်ရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊ ၅။သကပြကရ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊ ၆။နော်းရ ှို်း ရြ်ကွက်(ကနောင်ခ မမ ြို့)၊ ၇။ကိုန််းစ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ညဏ်ကတျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကရွှေမိုကဌျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁ဝ။မဲြိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ကတျောင်ရှည်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ကရတွင််းကကွီ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ငိုကခကလ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။မ က်ခ ်းွီ န္ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၅။လိုဝယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ကန်ကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ကနောင်ကတျော
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ အင််းဖိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ကိုန််းကကွီ်းရျောမကက ်းရျော

4
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

အိုြ်စို၊ ၂ဝ။ကညျောင်ကတျောက်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို။
၆

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ်

၁။ကိုန််းသျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။

န့််က

ွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃။လိုရို်း ကက ်းရျော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို၊ ၄။အိုမမခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ြင်တွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ဆြ်ဖ်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။အထက်ကကြူအင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဟိုခို(ကပမျောက်)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကိုလျော်းကွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ဒို်းြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။ ကက ျောက်ကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။

န်က
့်

ွ်းက င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၃။ကိုန််းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။သ ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဆွီဆိုကက ်းရျော
အိုြ်စို၊

၁၆။သို်းဆယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၇။ဆမမဆယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၈။သရက်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ခိုအိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂ဝ။အကနောက်
ကကြူအင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ကကမ်ဂန္ိုငက
် က ်းရျောအိုြ်စို။
၇

နမမတ မမ ြို့နယ်

၁။ နမမတရြ်ကွက်(နမမတ မမ ြို့)၊ ၂။ ြန်ဟိုက်ရြ်ကွက် (နမမတမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ဆက
ို ်ကခ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ကကြူကဆျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။မိုင်း် တတ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ဟ်းဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဟင်ြိုတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။က

၈

ျော်တွင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို။

နမမတ မမ ြို့နယ်

၁။နမ့််ကတျောင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။မန်စကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ြန်ကဆျော့်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ြန်ခ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။နော်းဆိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။လွယ်ကပြ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။လွယ်ငင််းနမ့််ကမ ျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မိုင််းမို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ြန်လက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊၁ဝ။ကခ ျောင််းဆျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။မိုင််းရင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဝန််းနန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မန်ဆျောလို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဖျောဆွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ခိုမို ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၉

နမ့််ဆန် မမ ြို့နယ်

၁။ မမ ြို့လယ်ရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊ ၂။ မဂဂလျောရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။နမမကဝ ရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊၄။မို်းဂဲရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊၅။မန်မိုင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊၆။မန်ခိုက်ရြ်ကွက်(နမ့််ဆန်မမ ြို့)၊ ၇။ကက ျောက်ပဖြူ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။

ိုရျော်းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ငွန်ဆိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁ဝ။မန်ကနောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။အိုမ််းမစွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ြန်နင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ ကွမ်ဟယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။လိုကတျောက်ကက ်းရျော

5
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

အိုြ်စို၊ ၁၅။ကတျောင်မကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။မန်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၇။လွီလို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။နမ့််လင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ကခ်းခင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂ဝ။ကက ျောက်ပဖြူကလ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၁၀

နမ့််ဆန် မမ ြို့နယ်

၁။ဇယန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂။ကယျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃။ကယျော်းလမ််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄။ကတျောင်ကက ျော်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၅။အျောရမ််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။မန်လွယက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။အကနောက်ကင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဟ်းခင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မန်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ဟ်းမန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။မမ ြို့သစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။နမ့််ကတွကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကကျောင််းက
ကလျော ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၁

မန်တို မမ ြို့နယ်

၁။မမ ြို့မရြ်ကွက်(မန်တိုမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မန်တိုမမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၂)

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(မန်တိုမမ ြို့)၊ ၄။မန်တို(ကခ င်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။မန်တို (ြကလျောင်)

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။မန်ြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။မန်ြွန််း(ြကလျောင်) ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၈။ မန်ြွန််း(ကခ င်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ကမျော်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။ မန်ကက ျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။မန်ကမျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ြန်က်းို
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၃။ မန်နော်းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၄။ဟ်းလန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၅။မန်ကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။မို်းခကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၂

မန်တို မမ ြို့နယ်

၁။ နမ့််ဟိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ ကနောင်ဆန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။မိုင်း် ဟိုတ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ကိုန််းကညျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ လွယ်ကကြူ ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊၆။ြန်နန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။တွန်ကဆ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ြန်ဆန်
(ကခေါ်) နမ့််ဟိုဆ ိုင် ကခ င် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၉။ နမ့််နတ်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁ဝ။ ကဟျောင််း ကန် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ဆ ိုက်ကခ င် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၂။ကကျောင််းဆိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကစကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဆိုင််းလန်
(ြ) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။နော်းကအျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၃

က င််းတို မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(က င််းတိုမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(က င််းတို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(က င််းတိုမမ ြို့)၊ ၄။ယန််းခကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။မင
ို ်း် ဇင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။လွ င်ကမွကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။နမ့််နွီ/နမ့််လို
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မင
ို ်း် ကိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မိုင််းငွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။မိုင်း် ကနော့်/ဖျောတ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ တျောကလ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ကနောင်ကိုန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။မင
ို ်း် လြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။မိုင်း် လန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကတ်ဖကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ယန််းက န် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၇။ ကတ်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၁၄

က င််းတို မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(က င််းတိုမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(က င််းတိုမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။မိုင််းြတ်(အထက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။မိုင််းြတ်(ကအျောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။နမ့််အင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မိုင််းအင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။နမ့််ခတ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၈။နော်းကြေါ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ကနောင်ကတျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မိုင််းြန်
(လယ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ြန်မတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ြန်ကကြူကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။ မိုင််းဒခွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ လွယ်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၅။ကတ်ထ ိုက် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ြင််းကတျောက် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၇။ယန််းကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ဝြ်ကဆျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ ကဟွ
ကွယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၅

မိုင််းခတ် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ခတ်မမ ြို့)၊

၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(မိုင််းခတ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။ ဝမ်ခိုတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။မိုင််းဟန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ဖျောလန်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

/ကကျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မိုင််းကျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ဝမ်ကနောင်လို
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၆

မိုင််းခတ် မမ ြို့နယ်

၁။တိုဖကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ြ ြွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ဟိုတ်ြိုကက ်းရျော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို၊၄။ဝမ်ြင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။မိုင်း် ညှင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။ကနောင်လ်းို

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဝမ်အွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ နမ့််ကဆျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၉။ ြ ခ ်းလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ နမ့််ယန််းလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။မိုင််းန္ှို်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၇

မိုင််းယန််း မမ ြို့နယ်

၁။ဝန််းလတ်ရြ်ကွက်(မိုင််းယန််းမမ ြို့)၊

၂။က န််းဟင်ရြ်ကွက်(မိုင််းယန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။ြ န္ွမ််းရြ်ကွက်(မိုင်း် ယန််းမမ ြို့)၊ ၄။ကမျောက်မိုငရ
် ြ်ကွက်(မိုင််းယန််း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

မမ ြို့)၊၅။ကဟျော်ဟိုက်ရြ်ကွက်(မိုင်း် ယန််းမမ ြို့)၊၆။မွန်ကဲရြ်ကွက်(မိုင််းယန််း
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

မမ ြို့)၊၇။ဟိုကြ်ရြ်ကွက်(မိုင််းယန််းမမ ြို့)၊၈။ြ မင
ို ရ
် ြ်ကွက်(မိုင်း် ယန််းမမ ြို့)၊
၉။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(မိုင််းယန််းမမ ြို့)၊

၁၀။မိုင််းြန််းရြ်ကွက်(မိုင်း် ယန််း

မမ ြို့)၊ ၁၁။ ကဟျော်ကဲ ရြ်ကွက်(မိုင်း် ယန််းမမ ြို့)။
၁၈

မိုင််းယန််း မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မင
ို ််းကြ က်မမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက(် မိုင််းကြ က်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။မိုင််းကလွကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ယန််းကကျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ယန််းငင််း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ မွတ်ကင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ အန််းကခတ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၈။နမ့််ကမျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ြ ဆက ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ မိုင််း
ကြ က် (ကခ င် ) ကက ်းရ ျောအို ြ်စ ို၊ ၁၁။ ဟ ို ကတျောင််း ကက ်းရ ျောအိုြ ်စ ို ၊
၁၂။ကြ က်ကန္ွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မွန်ခမ််းဟန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။မိုင််းဖ န်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ မိုင််းကတွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ မိုင််းယန််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၇။ နမ့််ဆွီြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၉

၂၀

၂၁

မိုင််းလျော်း မမ ြို့နယ်

၁။ ဝမ်ြိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ ဝမ်မိုင််းလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ထြန််းလို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ မိုင််းဝ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ စွြ်ြကလွ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။ တျောြင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို။

မိုင််းလျော်း မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မိုင််းလျော်းမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(မိုင််းလျော်း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ ဝမ်ဖျောခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ မိုင််းမကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ တျောြို

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို။

မိုင််းြ ဉ််း မမ ြို့နယ်

၁။ြန််းဆန််းရြ်ကွက်(မိုင််းြ ဉ််းမမ ြို့)၊ ၂။အလယ်ြိုင််းရြ်ကွက် (မိုင််းြ ဉ််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။ကအျောက်ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(မိုင််းြ ဉ််းမမ ြို့)၊ ၄။ လွယ်လိုကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊၅။ယမ််းမိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ယမ််းခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။မိုင််းြိုအွန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။ မိုင်း် မန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မိုင််းလ န််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။ကနောင်ခစ် (ဝမ်ခ န်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ထမ်ယမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ နော်းကက ျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ မိုင််းြိုကကွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၂၂

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

မိုင််းြ ဉ််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(တိုတျောမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(တိုတျောမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(တိုတျောမမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(တိုတျောမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။ကဟျောင်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၆။ဝမ်ပဖစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၇။ဝမ်တျော

ခက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ဖျောခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ဆင်ကမျောင််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၀။ ြ က်ကန့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ တျောကကျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ဖ ကဝ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကနောင်ကွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ြန်ကနောင်လို
(သစ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဝမ်မတ်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။မိုင််းရှဲန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၇။ နမ့််ရှိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ြန်ဝိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၂၃

တျောခ လ
ွီ တ် မမ ြို့နယ်

၁။ြိုန််းထွန််းရြ်ကွက်(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊ ၂။တျောကလျော့်ရြ်ကွက်(တျောခ လ
ွီ တ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။ဝမ်ကကျောင််းရြ်ကွက်(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊၄။မကျောဟိုခမ််း ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊ ၅။ဆန်ဆိုင််းရြ်ကွက်(က)(တျောခ ွီလတ်မမ ြို့)၊၆။ဆန်ဆိုင််း
ရြ်ကွက်(ခ)(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊၇။မယ်ကခ င်ရြ်ကွက် (တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊
၈။ ဝန််းကက ျောက်ရြ်ကွက် (တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့) ၊ ၉။ ြ ဆတ်ရြ်ကွက်
(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့) ၊၁၀။ကဆခမ််းရြ်ကွက(် တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊၁၁။ ရန်ကအျောင်ကပမ
ရြ်ကွက်(တျောခ လ
ွီ တ်မမ ြို့)၊၁၂။လွယ်ကတျော်ခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဝမ်လို
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၂၄

တျောခ လ
ွီ တ် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(တျောကလမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (တျောကလ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(တျောကလမမ ြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

(တျောကလမမ ြို့)၊ ၅။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(က င််းလြ်မမ ြို့)၊ ၆။အမှတ်(၂)
ရြ်ကွက် (က င််းလြ်မမ ြို့)၊ ၇။အမှတ်(၃) ရြ်ကွက်(က င််းလြ်မမ ြို့)၊
၈။မိုင်း် ကို်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မိုင််းဖို်း(က)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မိုင််းဖို်း(ခ)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။နော်းကယျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။မိုင််းလင််း(အကရှြို့)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မင
ို ်း် လင််း(အကနောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ နမ့််ခင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၅။ မိုင်း် ြ လ ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။က ျော်းခမ််းကက ျောက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ဖန်မင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။မိုင်း် ဟဲကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၂၅

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

မိုင််းပဖတ် မမ ြို့နယ်

၁။ဝမ်ကဝှရြ်ကွက်(မိုင််းပဖတ်မမ ြို့)၊ ၂။ မိုင်း် တင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ လမ််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ဆတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ကဟွရှို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ နမ့််နန််း ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊ ၆။ မွန်ကျောကက ျောင််းကက ်းရျော အိုြ်စို၊၇။နမ့််ကလျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၈။နမ့််လန််း ကက ်းရျောအိုြစ
် ို၊ ၉။နမ့််ကန
ို ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ကတျောည
နမ့််ခမ််း (ကအျောက်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁ ။ မိုင််းပဖတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ ၀မ်လ်းို ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၂၆

မိုင််းပဖတ် မမ ြို့နယ်

၁။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက် (မိုင်း် ပဖတ်မမ ြို့) ၊၂။ ဝမ်မင
ို ရ
် ြ်ကွက်(မိုင်း် ပဖတ်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။နမ့််ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ နမ့််ယွန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ မိုင််းဟဲ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ ကကျောင််းမ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ အိုက်လိုကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၈။အိုက်ငက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ ဆျော်းလို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။ ဆွီ်းမွန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ နမ့််ဟက်ြို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ဝမ်ြို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။ လိုကကျောင့််ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၂၇

မိုင််းကယျောင််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ(် ၁)ရြ်ကွက်(မိုင််းကယျောင််းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက(် မိုင််းကယျောင််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကယျောင််းမမ ြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(မိုင််းကယျောင််းမမ ြို့)၊၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(မိုင််းကယျောင််းမမ ြို့)၊ ၆။အမှတ်(၆)
ရြ်ကွက်(မိုင််းကယျောင််းမမ ြို့)၊ ၇။ အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကယျောင််းမမ ြို့)၊
၈။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကယျောင််းမမ ြို့)၊ ၉။အမှတ်(၉)ရြ်ကွက် (မိုင်း်
ကယျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၀။ ကဟျောင်ကကန်က
့် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ မိုန််းလိုက်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၂။ဝမ်ြ ဟိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။ကဟွဖကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။က င််း
ကိုန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၂၈

မိုင််းကယျောင််း မမ ြို့နယ်

၁။မိုင််းယိုမမ ြို့မရြ်ကွက် (မိုင််းယိုမမ ြို့)၊ ၂။ဝမ်ထန်က န့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ဝမ်ဒွန််းန္ွဲြို့ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။မိုင််းကလွကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။ဝမ်ပဖတ်ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊၆။က င််းခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။မိုင််းဟွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မိုင််းကဆျော်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မိုင််းနန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ မိုင််းထန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၁။ မိုင််းခန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဝမ်တြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဝမ်မန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဝမ်ကကျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဝမ်
၁၆။ဝမ်အင် ကက ်းရျောအိုြ်စို။

ို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၂၉

ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့နယ်

၁။ကရကအ်းကွင််းရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊၂။စြ်စထွန််းရြ်ကွက်(ကတျောင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၃။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊ ၅။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊

ိုရျော်းပဖြူ ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊

၄။အမှတ်(၁)

၆။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊ ၇။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ကအ်း
သျောယျောမမ ြို့)၊ ၈။ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊ ၉။အမှတ် (၆)
ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊၁၀။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊
၁၁။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊ ၁၂။အမှတ်(၉)ရြ်ကွက်(ကအ်း
သျောယျောမမ ြို့)၊၁၃။အမှတ်(၁ဝ)ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊၁၄။အမှတ်(၁၁)
ရြ်ကွက်(ကအ်းသျောယျောမမ ြို့)၊ ၁၅။ အမှတ် (၁၂)ရြ်ကွက် (ကအ်းသျောယျော
မမ ြို့)၊၁၆။လှိုင် ိုသျောရြ်ကွက်(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၁၇။သိုခခ မ််းသျောရြ်ကွက်
(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၁၈။ကရွှေ ိုသျောရြ်ကွက်(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၁၉။ ဓနသဒဓ
ရြ်ကွက်(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊၂၀။ရတနောရြ်ကွက်(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၂၁။မဂဂလျော
ကရွှေဗဟိုရြ်ကွက်( ကရွှေကညျောင်မမ ြို့ )၊ ၂၂။

မဂဂလျောကအျောင်ကပမရြ်ကွက်

(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၂၃။ဆည်လရ
ဲ ြ်ကွက် (ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၂၄။စဉ့််ဟယ်
ရြ်ကွက် (ကရွှေကညျောင် မမ ြို့)၊ ၂၅။ကအျောင်သကပြရြ်ကွက်(ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊
၂၆။မဂဂလျောရြ်ကွက် (ကရွှေကညျောင်မမ ြို့)၊ ၂၇။ နန််းကဟျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၂၈။ လွယ်ကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ မဂဂလျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။နန််းဟ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ဖက်ကွန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။ြန််းတင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၃။မိုင််းကသျော်(အကရှြို့)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။မိုင််းကသျော်(အကနောက်)ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၃၅။

န့််ကကွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၆။ကတျောင်ကလ်းလို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၇။သတဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၈။ကွန်လက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၉။ကက ျောက်နွီ
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၃၀

ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့နယ်

၁။ ကညျောင်ပဖြူစခန််းရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂။မဂဂလျောဦ်းရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၃။ ရတနောသွီရ ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၄။ပြည်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကတျော်သျော ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊

၅။ခ မ််းပမသျောစည်

ရြ်ကွက်

(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၆။ ကန်ကအျောက် ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၇။က
ကအျောက်ရြ်ကွက် (ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၈။ကညျောင်ကရွှေကဟျော်ကိုန််း ရြ်ကွက်
(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၉။ကရွှေကတျောင်ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၀။ကစ ်းြိုင််း
ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၁။ စန်ြန််း ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊
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ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၂။ကဟျော်ကိုန််းရြ်ကွက် (ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၃။ လမ််းမကတျော်ရြ်ကွက်
(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၄။သစ်ကတျော ရြ်ကွက် (ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၅။ကသျော
ရြ်ကွက် (ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၆။ မမ ြို့မ ရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊
၁၇။ ခ မ််းသျောရြ်ကွက်(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၈။ ကက ျောင််းကကွီ်းစို ရြ်ကွက်
(ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၁၉။ ကကကွီ်း ရြ်ကွက် (ကတျောင်ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၀။ တြိုကရ်း
ရြ်ကွက်(ကက ျောက်တလ်းို ကကွီ်းမမ ြို့)၊၂၁။ ဒိုအို်း ရြ်ကွက် (ကက ျောက်တလို်း
ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၂ ။ ကနောင်လိုရြ်ကွက် (ကက ျောက်တလ်းို ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၃။ထွီလို
ရြ်ကွက်(ကက ျောက်တလို်းကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၄။လင််းနော်းရြ်ကွက်(ကက ျောက်တလို်း
ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၅။ကကျောင်ဝန််းရြ်ကွက်(ကက ျောက်တလ်းို ကကွီ်းမမ ြို့)၊ ၂၆။အသို်း
ကတျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၇။ကနောင်ကျော်း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ နော်းဟွီ်း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ ကနောင်ခဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။ ကကကြူကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၁။ြင်တွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၂။ကနောင်ြစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၃။ ကနောင်ကလ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ ဖျောမွန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ ထွီကဖျောင််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၆။ နမ််းဆွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၃၁

ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့နယ်

၁။ကသျောရြ်ကွက်(ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊ ၂။မမ ြို့လယ်ရြ်ကွက်(ကညျောင်ကရွှေ မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။သျောစည်ရြ်ကွက်(ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊ ၄။နန္ဒဝန်ရြ်ကွက် (ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။မင
ို ်း် လွီရြ်ကွက် (ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊၆။ဝင််းရြ်ကွက် (ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊
၇။နန််းြန်ရြ်ကွက်(ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၈။မဂဂလျော ရြ်ကွက်(ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့)၊
၉။ ရ ျောသျောကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ တ ကလျောစခန််းကကွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။ကတျောင်ြကို့် ကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။နန််းသဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကတျောင်ကပခ
ပမင််းစခွန့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။လက်ကမျောင််းကကွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကခ င်တိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။လင််းကင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ မင််းကခ ျောင််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၈။ က န််းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ သကပြြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂ဝ။ င ်းဖယ်ကခ ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ မိုင််းကသျောက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၂။ သလဲဦ်းကက ်းရျောအိုြ်စို။

၃၂

ကညျောင်ကရွှေမမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ(် ၁)ရြ်ကွက်(နန််းြန်မမ ြို့)၊ ၂။အမှတ် (၂) ရြ်ကွက်(နန််းြန်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အမှတ် (၃)ရြ်ကွက်(နန််းြန်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ် (၄)ရြ်ကွက်(နန််းြန်မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။ဟဲယျောရျောမကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။အင််းခခကကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။အင််းတန်
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ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။သျောကလ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။အင််းကြ ခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။တို်းလည်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကက ်းကြ ခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။မိုင််းြ ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ အင််းလ ျော်းက င််းခမ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ကတျောင်တို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ကနောင်ကတျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ကက ျောက်တိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ြမ
ို့် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ အင််းတန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၉။စကျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။

န််းပြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ လိုကန်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ ကရြကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ လင်လ(ကတျောင်) ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၄။လင်လ(ကပမျောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၃၃

ကကလျော မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ကကလျောမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊၆။ အမှတ်(၆)ရြ်ကွက် (ကကလျော
မမ ြို့)၊၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက(် ကကလျောမမ ြို့)၊ ၈။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(ကကလျော
မမ ြို့)၊ ၉။အမှတ်(၉) ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊ ၁ဝ။ အမှတ်(၁ဝ ) ရြ်ကွက်
(ကကလျောမမ ြို့)၊ ၁၁။အမှတ်(၁၁)ရြ်ကွက်(ကကလျောမမ ြို့)၊ ၁၂။ အမှတ်(၁)
ရြ်ကွက် (ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊

၁၃။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊

၁၄။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊၁၅။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (ကအျောင်
ြန််းမမ ြို့)၊ ၁၆။ ကညျောင်ြင်ကထျောင်ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊ ၁၇။ လှည််းရို်း
ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊၁၈။ရျောငစိုရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊၁၉။လက်မ
ြင်ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊ ၂ဝ။ မမ ြို့ကဟျောင််း ရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊
၂၁။မဂဂလျောရြ်ကွက်(ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊ ၂၂။ရျောသစ်ရြ်ကွက် (ကအျောင်ြန််း
မမ ြို့)၊ ၂၃။ မို်းကကျောင််း ရြ်ကွက် (ကအျောင်ြန််းမမ ြို့)၊ ၂၄။ လမိုင််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၅။ နန််းန္ိုင် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၂၆။ လွယ်အ ကက ်းရ ျောအိုြ်စို ၊

၂၇။ပမင််းမထကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ကတျောင်လျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ကတျောင်ကွဲ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃ဝ။

ဝက်ပဖြူကရကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၁။ကရွှေမင််းဖိုန််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။နန််းတိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ သရဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၄။ လွယ်ကမျောကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၃၄

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကကလျော မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ဟဲဟို်းမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ဟဲဟို်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ဟဲဟို်းမမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(ဟဲဟို်းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ဟဲဟို်းမမ ြို့)၊ ၆။ကမ္ျော်းနွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။ကရခ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ကနောင်ရဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉ ။ ြင်မှွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။လယ်ကကျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။သျောမိုင််းခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ငိုတ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။င ို်းသ ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဝ ်းရိုြင် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၅။သွီကခ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ကက ျောက်ထြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။က
ဆိုင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။က

ျော်

ျော်နင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ြဲရင််းကတျောင်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၀။ စကျော်းအင််းကက ်းရျောအိုြ်စို။
၃၅

ရြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ်

၁။ကတျောင်ကွက်သစ်ရြ်ကွက်(ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)၊

၂။

မမ ြို့ကိုန််းရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)၊ ၃။ကပမျောက်ကွက်သစ်ရြ်ကွက်(ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)၊ ၄။ဗထ်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)

၅။လွယ်ကို်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မက ်းွီ ကိုန််း

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၇။အလယ်ကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ပမင်ကတျောင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၉။ကကျောင််း ို့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ယမ််းတွင််းင ်းကကကျောင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို။
၃၆

ရြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ်

၁။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)၊ ၂။ဥတတတျော်းရြ်ကွက် (ရြ်ကစျောက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ကဇျော်ဂ ွီ ရြ်ကွက် (ရြ်ကစျောက်မမ ြို့)၊ ၄။ မမ ြို့ဦ်းရြ်ကွက် (ရြ်ကစျောက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

မမ ြို့)၊

၅။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(အင်ကတျောမမ ြို့)၊၆။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်

(အင်ကတျောမမ ြို့)၊ ၇။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(အင်ကတျောမမ ြို့)၊ ၈။အမှတ်(၄)
ရြ်ကွက် (အင်ကတျောမမ ြို့)၊ ၉။ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက် (အင်ကတျောမမ ြို့)၊
၁၀။အမှတ်(၆) ရြ်ကွက် (အင်ကတျောမမ ြို့)၊၁၁။ ကဖ င််းကတျော ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၂။ကက ျောက်ကတျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။နန််းလွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ကဟွ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၅။မျော်းသဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ြ မဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၇။က င််းခမ််းကက ်းရျောအိုြစ
် ို၊ ၁၈။အ်းို ကွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။ နန််းကကျောင််းမှို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ကနောင်ဝို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ကနောင်လို
အိုြ်စို၊ ၂၂။ကက ျောက်ဂ ကက ်းရျောအိုြ်စို။

ကက ်းရျော
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၃၇

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ဖယ်ခိုမမ ြို့နယ်

၁။ ဟ န်ဓမမရြ်ကွက်(ဖယ်ခ ိုမမ ြို့ )၊ ၂။

နန််းဟ်းရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့ )၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ကညျောင်ကိုန််းရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့)၊ ၄။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။ကစ ်းအကရှြို့ရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့)၊

၆။ကစ ်းအကနောက်ရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့)၊

၇။ မမ ြို့ကိုန််းရြ်ကွက်(ဖယ်ခိုမမ ြို့)၊ ၈။ကို်းဆို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကခ င််းအွီ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။နော်းဟွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။လွယ်ကြ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ရွီန္ွဲကက ်းရျောအိုြ်စို။
၃၈

၃၉

ဖယ်ခိုမမ ြို့နယ်

၁။ဖယ်ခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ကိုရင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။မို်းမဗဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၄။သက တ်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၅။ရွီလိုရွီကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။အလယ်ြကဒ င်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ဗ ဲြို့တိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

ရျောငမမ ြို့နယ်

၁။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ရျောငမမ ြို့)၊ ၂။ရျောမရြ်ကွက်(ရျောငမမ ြို့)၊ ၃။ မမ ြို့ကိုန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ရျောငမမ ြို့)၊ ၄။န္ွော်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ ကက ျောက်ကပြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဒိုတတ ်းကရကက ်းရျော

န််းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ကက ျောက်ကပမျောင််း

အိုြ်စို၊၈။လင််းကဝ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။တြင်ကြ ျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မမ ြို့ကကွီ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။က န််းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဆည်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။ထွီ်းလှိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။သမ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကက ျောက်ငှက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ ကက ျောက်ြဇြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ အင််းကိုန််းင ်းဆ
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၀

ရျောငမမ ြို့နယ်

၁။ကက ျောက်ြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ကညျောင်အိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။လယ်ကိုင််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။ ဆြ်ခခကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ရနဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မမ င်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။အလယ်ကခ ျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဆင်ကခ င််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၉။ ပမင််းက ဒို်းကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ပမင််းတွင််းကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၁။ ိုရျော်းကကွီ်းကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ယကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ နန််းခို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ က န်ကတျော ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၄၁

ြင််းတယမမ ြို့နယ်

၁။ ရှမ််းရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၂။ ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ဆင်ကခ င််းရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၄။ရျောသစ်ကစတွီကိုန််းရြ်ကွက်

(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၅။ဆ်းဗိုကိုန််းရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၆။ကအျော်ကယျော
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ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၇။ရျောငယ်ရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၈။ ကဟျော်ကိုန််း
ရြ်ကွက် (ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၉။ အကနောက် ရြ်ကွက် (ြင််းတယမမ ြို့)၊
၁၀။ကြ က်ကတျောရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၁၁။ငှက်ကြ ျောကတျော ရြ်ကွက်
(ြင််းတယမမ ြို့)၊၁၂။ပြည်ကတျော်သျောရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၁၃။သွီရွီမဂဂလျော
ရြ်ကွက်(ြင််းတယမမ ြို့)၊ ၁၄။ ကြွ်းလှကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။သရက်ကိုန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ က်းကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ရှျော်းပြျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၈။ပမင််းမ်းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၉။က ျော်းကိုန်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ နန််းကိုန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ ကပမပချော်း(ကပမျောက်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။က ်းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၃။ကပမပချော်းခ င့်် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။တမဲကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၂

ြင််းတယမမ ြို့နယ်

၁။ထွက်နွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။သစ်အယ်ြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ကတျောင်ကြေါ်ကကွီ်း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။ ကရပဖြူကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ကက ျောက်စို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။ထယ်သွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။မဲနယ်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ကရွှေြိုထို်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ြန််းစစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ သမ်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။ြင်ကြ ျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ကတျောင်ရှည်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။ကညျောင်ကကျောက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ကညျောင်ဝန််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၅။ မိုင််းလွီကက ်းရျောအိုြစ
် ို၊
၁၆။ အင််းငယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၄၃

ဟိုြ်းို မမ ြို့နယ်

၁။မမ ြို့ဦ်းရြ်ကွက်(ဟိုြ်းို မမ ြို့)၊ ၂။ မမ ြို့ဦ်းကွက်သစ် ရြ်ကွက် (ဟိုြို်းမမ ြို့) ၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ကက ျောက်တန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။က

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။လွယ်အန
ွ ့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။လဲသက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ျော်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။တလို

၈။လိုခိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဖက်ရမ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ကနောင်ကဒ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကမျောက်မွန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။မိုင််းြ ဉ််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၃။နမ့််ြ ခ ်းွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။ နော်းြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဆနင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။မိုင််းလင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။နော်းတစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၄

ဟိုြ်းို မမ ြို့နယ်

၁။အကနောက် ရြ်ကွက်(ဟ ိုြ ို်းမမ ြို့ )၊ ၂။ အကရှြို့ရြ်ကွက် (ဟိုြို်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ကတျောင်ရြ်ကွက်(ဟိုြို်းမမ ြို့)၊ ၄။ တိုခမ််းရြ်ကွက်(ဟိုြို်းမမ ြို့)၊ ၅။နမ့််ခိုတ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။ကိုန််းက င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။လိုကဟ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။ကြ င်လင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို

၊၉။စဖ်း(မဲနယ်ကတျောင်)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၀။စကင ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကနောင်လင
ို ်မဖတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၅

ဆွီဆိုင်မမ ြို့နယ်

၁။ဟိုခဲရြ်ကွက်(ဆွီဆိုငမ် မ ြို့)၊ ၂။ မဂဂလျောရြ်ကွက်(ဆွီဆိုင်မမ ြို့)၊ ၃။သွီရ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(ဆွီဆိုင်မမ ြို့)၊၄။ကအျောင်သကပြရြ်ကွက်(ဆွီဆိုင်မမ ြို့)၊၅။ကအျောင်ခ မ််းသျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ဆွီဆိုငမ် မ ြို့)၊ ၆။ပမကန်သျောရြ်ကွက်(ဆွီဆိုင်မမ ြို့)၊ ၇။ဆွီဆိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ တ

က်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၉။ြင်စ ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၀။လွယ်ြွတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကတျောင် (အကရှြို့) ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၆

ဆွီဆိုင်မမ ြို့နယ်

၁။လွယ်ယွန််းနော်းသကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။နော်းခိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ကနောင်မွန်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။

န််းယဉ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ြ်းို အင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

န်ဗ
့် ွွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ြ ကလျောြ ကယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ကိုန််း

ဆွတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၇

ြင်ကလျောင််းမမ ြို့နယ်

၁။ န်ဖ
့် ယ်ရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၂။အကရှြို့ရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အကနောက်ရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၄။ရို်းဝင််းရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။ ိုရျော်းကပမျောက်ရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊၆။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််း
မမ ြို့)၊၇။ကန်သျောဦ်းရြ်ကွက်(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊၈။မဂဂလျောကွက်သစ်ရြ်ကွက်
(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၉။ကို်းကခ င်ရြ်ကွက(် ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊၁၀။ရင််းမှ်းွီ ရြ်ကွက်
(ြင်ကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၁။ရြ်ကွက်(၁)ရြ်ကွက်(ကြ င််းကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၂။ရြ်ကွက်
(၂)ရြ်ကွက(် ကြ င််းကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၃။ရြ်ကွက်(၃)ရြ်ကွက(် ကြ င််းကလျောင််း
မမ ြို့)၊၁၄။ရြ်ကွက်(၄)ရြ်ကွက်(ကြ င််းကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၅။ရြ်ကွက်(၅)ရြ်ကွက်
(ကြ င််းကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၆။ရြ်ကွက် (၆)ရြ်ကွက်(ကြ င််းကလျောင််းမမ ြို့)၊ ၁၇။ြင်
ကလျောင််းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ န့််

ျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။ကတျောင်ထွီဗွျော

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၀။ထွီကြ င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။သကပြကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၂၂။စင််းကတျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ လို်းြ ဉ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ထန်ြင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၅။လန့််ညျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၆။နန််းတိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၄၈

ြင်ကလျောင််းမမ ြို့နယ်

၁။

အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကနောင်တရျော်းမမ ြို့)၊

၂။

အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကနောင်တရျော်းမမ ြို့)၊ ၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကနောင်တရျော်းမမ ြို့)၊ ၄။တွီက စ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ နန််းြိုလင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ ကြ ့်အင် ကက ်းရျော
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

အိုြ်စို၊

၇။ ပမင််းတွင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၈။ လွယ်ကမျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၉။ကနောင်ြွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ကြ ့်ယျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။လ်းို ြို်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ န်ပ့် ြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။

ိုရျော်းပဖြူ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၄။ကမွှ်းပြင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ြင်ခင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ ကပမျောက်ထဗွျော
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ြင်မွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ မင််း ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၄၉

ကွတ်ခိုင် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊ ၆။အမှတ်(၆)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့ )၊
၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊ ၈။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(ကွတ်ခိုင်မမ ြို့)၊
၉။ အင်မန််းဟိုက န် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။ ၃၈-မိုင် မန်မြန််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၁၁။လွယ်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ကကျောင််းလမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။နော်းဝိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။နော်းန္ွဲြို့ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၅။နမ့််ဟ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ြန်က
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ဟိုကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။မန်ဂ တ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၉။ ကကမ်မွန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂ဝ။ ကျောလိုငက
် ိုန််းဆျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၁။ ဖတ်ယိုင််းမြန််းဟွယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။နမ့််ဖတ်လွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၃။ ကကျောင််းခ ်းမန်မြန််း ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၂၄။နမ့််ဖတ်ကျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၅။ြန်ဂ ကရျော့်ြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။လွယ်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။ဟိုကမျော
ဟိုြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ြန်ကိုင်(ကအျောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ နမ်လွမ်
ခိုမိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃ဝ။ဟိုကမျောမန်နမ််း(ြကလျောင်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၁။ဟိုကမျော
ကလျော့်ခွမ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။ အရျော ွမ်ကကျောင််းလမ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၃။အရျော ွမ်မန်မြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၄။နမ့််ငွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ဒန်ဂရ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ြန်ကိုင်ြန်ကလျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၇။မန်နမ််းအွမ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၈။ဟိုက န့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၉။မန်ြ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၄ဝ။ြန််းြွန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၁။မိုင််းယိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၂။ ကမျော်ဟန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၃။ဟိုဖ က်မန်မြန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၄။ ကကျောင််းခ ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၅၀

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကွတ်ခိုင် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊ ၆။ အမှတ် (၆)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲ
မမ ြို့)၊၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(တျောမို်းညဲမမ ြို့)၊ ၈။အမှတ်(၈)ရြ်ကွက် (တျောမို်းညဲ
မမ ြို့)၊၉။လွယ်ခန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ မိုင််းယ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ မိုင််းယ
ြန်ဆြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ မိုင််းဟွမ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ မန်မြန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။ဟိုြိုန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။လိုဝိုင်နမ့််ရမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၆။က န််းဟိုန်မြန််းခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၇။ကဒ င်ကနော

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၈။ခိုြ ဉ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။မန်တက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ န်လို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ နမ့််ြရိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။နမ့််ကန်လို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၃။ န်ကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၄။မန်က ယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။နမ့််ကတျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၆။လိုထန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။ကနောင်ကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၈။မန်ဝန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။တတ်န္ိုင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။ ဗန်န္ွဲြို့
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ ကရှျောက်ကဟျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။မိုင််းစွီ်းဝန််းမိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၃။မိုင််းကြ ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၄။မန်ကလျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၅။မန်ကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ဟိုအက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၇။မိုင််းထမ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၈။ ယိုန််းကမျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၉။နမ့််ကမျော ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၄၀။ကနောင်လို ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၅၁

နမ့််ခမ််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(နမ်ခ
့် မ််းမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်( နမ်ခ
့် မ််းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊၄။ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊၆။ အမှတ်(၆) ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊
၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊ ၈။ အမှတ်(၈)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊
၉။အမှတ်(၉)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊ ၁ဝ။အမှတ်(၁ဝ)ရြ်ကွက် (နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊
၁၁။အမှတ်(၁၁)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊၁၂။အမှတ်(၁၂)ရြ်ကွက်(နမ့််ခမ််း
မမ ြို့)၊ ၁၃။ အမှတ်(၁၃)ရြ်ကွက် (နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊ ၁၄။ အမှတ်(၁၄)ရြ်ကွက်
(နမ့််ခမ််းမမ ြို့)၊ ၁၅။ ဖျောလင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ လွယ်လွမ်(လွီကရှျော) ကက ်းရျော
အိုြ်စ၊ို ၁၇။မန်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ဆျောလကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ မန်ကအျောင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ မန့််ကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ ဟိုနော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၂။စယ်ဟိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၃။ကနောင်ခန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၄။ ကကျောင််းဝိုင််း
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၅။အွယ်ကလျောမန်စန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ြန်ခ ်း(လွယ်)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၇။ မကကျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ နမ့််ဆွီ်းရွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို။
၅၂

နမ့််ခမ််း မမ ြို့နယ်

၁။ မန်ဆွမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ ဟိုြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ဟတ်ဟင် ကက ်းရျော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို၊၄။ကွန်ဟိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။မန်မိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။ ကကျောင််းကတ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ြတ်မျောဒန်ဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ တျောကွမ်ကက ်းရ ျော
အိုြ်စို၊ ၉။ မန်စြ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ြန််းကဆ်း(မန်စြ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။မန်ြ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဟင်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ ရန့််ဝ်းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၄။ ကမျော်ကဆွကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ လွယ်ယိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၆။လွယ်ခ က် ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၇။ မိုင််းဝွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ လွယ်ဟွမ်
(ြကလျောင်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ ကလျော့်ကနော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ မန်ဟွန််း
(လွယ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။စယ်ကန(လွယ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၂။မန်ြန်(လွယ်)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ြန်ယိုတ်(အထက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ တွန်ဟိုန််း
(ကခ င်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။ ဟိုြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ ကနောင်ခမ််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၇။ မန်ကဟျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ ကွန်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို ၊
၂၉။နမ့််တွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို ။

၅၃

မဆယ် မမ ြို့နယ်

၁။ဟိုမွန်ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊၂။ကတျောင်ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊၃။ကပမျောက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊ ၄။ကစ ်းရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊ ၅။ကကျောင််းကနောင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊၆။ခရစ်ယျောန်ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊ ၇။ ကကျောင််းမ်းတို
ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊ ၈။ကတျော်ရက်ရြ်ကွက် (မဆယ်မမ ြို့)၊ ၉။ စွမ်ကတျော်
ရြ်ကွက်(မဆယ်မမ ြို့)၊

၁ဝ။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မန်ဟ ်း(မန်ဟွီ်းရ်းို )မမ ြို့)၊

၁၁။ အမှတ်(၂) ရြ်ကွက်(မန်ဟ ်း(မန်ဟွီ်းရ်းို )မမ ြို့) ၊ ၁၂။ အမှတ်(၃)
ရြ်ကွက်(မန်ဟ ်း(မန်ဟွီ်းရို်း)မမ ြို့)၊ ၁၃။ြန်ခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၄။တန််း
လို(ကရှြို့)ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို

၁၅။စယ်လန့််

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ဖိုင်ကက ျောင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ကနောင်ဆိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ ကနောင်ကလျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ မန့််မိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂ဝ။ကနောင်ဟင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၁။ကနောင်ကခေါ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ကကျောက်ကွက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၃။ကနောင်ဖိုငက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ နမ့််ကတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။နမ့််င်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ နမ့််ြတွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။ နမ့််မမဲကခ င် ကက ်းရျော
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

အိုြ်စ၊ို ၂၈။နမ့််ြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၉။ တိုန့််ခန်ကန ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၅၄

မဆယ် မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (မို်းကို်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အမှတ်(၃) ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၄) ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၆)ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊
၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(မို်းကို်းမမ ြို့)၊

၈။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်

(ြန်ဆိုင််း

(ကကြူကိုတ်)မမ ြို့)၊ ၉။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ြန်ဆိုင််း (ကကြူကိုတ်) မမ ြို့)၊
၁ဝ။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက် (ြန်ဆိုင််း(ကကြူကိုတ်)မမ ြို့)၊ ၁၁။ အမှတ်(၄)
ရြ်ကွက် (ြန်ဆိုင််း(ကကြူကိုတ်)မမ ြို့)၊ ၁၂။ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက် (ြန်ဆိုင််း
(ကကြူကိုတ်)မမ ြို့)၊

၁၃။မိုန််းယ်း(၁ဝ၅)

မိုင််းယို(၁၀၅)မိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၄။ဖျောဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကမျော်ကတျောင််းရျောမကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။နမ့််
အွမ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ကကျောင််းဝန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။မန့််ဟိုင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ မိုင််းလွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ မိုန််းကြေါ်နမ့််ခ က်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ နမ့််ခ က်ရျောမ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။မိုင်ဖန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၃။ မန်မြန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။မန်စ
့် ယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။မန်က
့် န္ွ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ဟိုနော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။နမ့််ကတျောင််းကက်းရျောအိုြ်စို၊
၂၈။ယွီခ်းကက်းရျောအိုြ်စို၊၂၉။ကန််းယန််းတို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။နမ့််လျောကဟျော့်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ဖိုင်ကကျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။မို်းလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၃။လွယ်ဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ကနော့်ကို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ြန်ကတျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၆။ကဖျော်ကမျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၇။မန့််ကန်(မို်းကို်း) ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၃၈။မန်ဂ ြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၉။ြန်လွမ်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၀။ ကကျောင််း
လို

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၄၁။မန့််ယန်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၄၂။လွယ်ဝန််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၃။မန့််ကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၄။ကဖျောင််းဆိုင် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၄၅။ြဝမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၆။ ကကျောင််းကကွ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၄၇။မန်က
့် န် ကက ်းရျောအိုြစ
် ို၊ ၄၈။တက
ို အျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၉။လွယ်လွမ့််
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၅၀။ဝန််းဆိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၅၁။လွယ်မ

ကကျောက်

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၅၂။မန််းဟန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၃။မလွန်ြန်ခ ်း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၅၄။ဆိုင််းကခ င် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၅။ကနောင်ဆိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၅၆။ ကနောင်ခ ကက ်းရျောအိုြ်စို ၊ ၅၇။ ဖျောြွန်လွီကဆျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၅၈။ မန့်က
် နောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို ။
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၅၅

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

မ

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

မ််း မမ ြို့နယ်

၁။မမ ြို့မရြ်ကွက်(မ မ််းမမ ြို့)၊၂။တိုက်ကိုန််းရြ်ကွက်(မ မ််းမမ ြို့)၊ ၃။ ကိုန််းခ ်း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(မ မ််းမမ ြို့)၊ ၄။နမ့််ြို်းြို်းရြ်ကွက်(မ မ််းမမ ြို့)၊ ၅။ခိုတျောကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊၆။မလှိုင်ကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။

ဟဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ကိုန််းမခ

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ လဝ ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၀။ စွီြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။ တိုကွျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ရမ််း
၅၆

၅၇

မ

ို ကက ်းရျောအိုြ်စို။

မ််း မမ ြို့နယ်

၁။မအကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။မယ်စလွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ကွန််းကခ ျောင််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။မို်းလ်းို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။ကခ ျောင််းဝကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။င ်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ခတ်ခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ငို့်စင်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

မို်းမတ် မမ ြို့နယ်

၁။ကပမျောက်ြိုင််းရြ်ကွက်(မို်းမတ်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။လက်ခိုြ်ြင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ြဒ န််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။မန်က ည််းြင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၆။ြသင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။မ်းို ကဟျောက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂။

ကတျောင်ကိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၈။သစ်ဆမ့််ကိုန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။နမ့််ဖွတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၅၈

မို်းမတ် မမ ြို့နယ်

၁။ကတျောင်ြိုင််းရြ်ကွက်(မို်းမတ်မမ ြို့)၊၂။လက်ခိုတ်တန််းရြ်ကွက်(မို်းမတ်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ကဟျော်ကိုန််းရြ်ကွက် (ကဟျော်နန််းရြ်ကွက်) (မို်းမတ်မမ ြို့)၊ ၄။ပမစ်ဆို

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ကရွှေဇျောလွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၇။မို်း

၆။သဲနွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။မန်ြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။မန်ကကျောင် ကက ်းရျော

အိုြ်စို၊ ၁၀။ စင့််ကင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။တို်းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။မိုင််း
နင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မန်ယွန််းအရျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။ ကရြိုန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၅။ဟဲထင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၆။လွယ်ယျော်းကက ်းရျော

အိုြ်စို၊ ၁၇။မို်းလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။လယ်ကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ကရွှေ
ကညျောင်ြင် (တိုဟ်းခမ််း) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။နော်းခ ်းလို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၁။ဟင်ခိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။လွယ်ဆျော ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၅၉

မက်မန််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ(် ၂)ရြ်ကွက်(မက်မန််းမမ ြို့)၊ ၂။ကအ်းက န်က
့် က ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃။မန်ဝန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ဆွတ်ဝို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။နမ့််ကတျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။မင််းရန်ကအျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ကကျောင််းလန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ြန်ယန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ကနော့်ဝ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။ ကရျောင်အန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၁။မိုတ်ပြင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ကွန်ကဟျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကနော့်လ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ကအျော်ကခဆိုငက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ လက
ို နောက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ကယျောင်ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ကရျောင်လန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၈။မွတခ
် ြူ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။ဝမ်ဖင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၀။လိုင်လင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။ဝက်ဖကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ မွတ်ဟိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၃။ ကနောင်ြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ နော်းလ့်က
ို က ်းရျောအိုြ်စို။
၆၀

၆၁

မက်မန််း မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မက်မန််းမမ ြို့)၊ ၂။ ငှက်ကယျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ဝန််းကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။ဝမ်စကလျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။တျောကကျော်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကလ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ကရျောင်အကက ်းရျောအိုြ်စို။

ြန်ဆန််း(ြန်ခမ််း)

၁။ရြ်ကွက(် ၁)

မမ ြို့နယ်

(ြန်ခမ််း))၊ ၃။ရြ်ကွက်(၃) (ြန်ဆန််းမမ ြို့(ြန်ခမ််း))၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၇။ ဆလျော်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ကကျောင််းတ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ကယျောင်တမ််း

(ြန်ဆန််းမမ ြို့(ြန်ခမ််း))၊

၂။ရြ်ကက
ွ (် ၂)

(ြန်ဆန််းမမ ြို့

၄။ ဆိုဖ့်ို ကက ်းရျော

၅။ တကအျော်လို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ နမ့်က
် တျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို

ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၀။လှယ်ကြ င််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၁။ ကယျောင်လန််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၂။ ြန်ဖန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ ြန်က ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ တ
ကအျော်အန
ွ ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ဟိုန််း ကွတ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ မန်မိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ဗယင််းကက ်းရျော အိုြ်စို၊
၁၉။ ကိုန််းခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ မိုင််းထို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ ယိုကတ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ နမ့််ကတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၃။ဆန်လို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၄။ ကွန်က ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။ကဟွဝိုင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၆။တိုလျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၇။ ြန်ကယျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၈။ြန်ဝင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၉။

နမ့််ကစ်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၀။

ကရျောင်လန််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ အွမ်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။ ထမိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၃။ အိုလို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ ကမျော်မဖ က် (ကနောင်ခ မ်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၅။

ြန်ကကျော်(ကအျောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၆။ကမျော်ြလိုကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို

၃၇။မွတ်စမက
ို့် က ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၈။လိုလတ်ဆင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၉။ ဖန်ထ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၀။ဟိုနမ််း(မန်မန််းဆိုင်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၁။ကယျောင်အ
(ြန်လြ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၂။ ဟိုနမ့််မျော ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၆၂

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ြန်ဆန််း(ြန်ခမ််း)

၁။ရြ်ကွက်(၁)ရြ်ကွက်(မန်ကန်မမ ြို့)၊ ၂။ရြ်ကွက်(၂)ရြ်ကွက(် မန်ကန်မမ ြို့)၊

မမ ြို့နယ်

၃။ရြ်ကွက်(၃)ရြ်ကွက်(မန်ကန်မမ ြို့)၊၄။ မန်ဖန့်က
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ မွတ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ဟိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။ကယ်းဆိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။ကနောင်ကဆျော် ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊ ၈။ ကကျောင်ြ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ကနောင်ခ တ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။ မွတ်ြကလျော့် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၁။ က ိုင််းတ န် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၁၂။ ကဆင့််ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၃။လွယ်ဆင်(မ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။နော်း
ညှ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ မန်န္ွဲြို့ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ကွမ်ြ ယ် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၇။ ကနောင်ခမ််းကက ်းရျောအို ြ် စို၊ ၁၈။ မျောတဲ့်က က ်းရ ျောအို ြ် စို၊
၁၉။ မန် မန််း ဆ ို င် ကက ်းရ ျောအို ြ် စို၊ ၂၀။မိုင်း် ြတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၁။နမ့််န္ိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၂။နော်းကကျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။နော်းခ ်းဆိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။နမ့််ဟင့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။နမ့််က က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၆။ ဟိုက က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။ မန်ထန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။နော်းမွန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ နမ့််ြွတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။ကွန်ကရ်းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၁။မန်ထန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။ တိုကနောက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၃။ အန်ဆိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၄။ ဟ်းငဲ့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။တမန်ဆို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ြန်ကလျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၇။နော်းအန်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၃၈။ြန်ကလျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၉။ကနောက်ငို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၀။ ဆိုတ်ဝို်း
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄၁။ကယျောင်ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၂။ဟိုန််းြွတက
် က ်းရျောအိုြစ
် ို ၊
၄၃။ မန်ခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၄။ ြန်ဖန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၅။မန်အန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၆။မန်စန်(မွတ်င ်း)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၇။ညက်ကျောကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၄၈။နော်းကအျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၉။ြန်ကကျော်(ထက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို ။
၆၃

နော်းဖန််းမမ ြို့နယ်

၁။နော်းဖန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ကယျောင်ကတျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃။ ကွန်ရ်းို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။ ကယျောင်ြလင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ စိုန်ရမန် ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊ ၆။ မွတ်စမို့် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၇။ ြလြ်ကကတ့် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၈။ ဗင််းငင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မန်ဖန့်က
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ကကျောင််းကရ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။စအွတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ဖန်ကမျော့် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။လွယ်လင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဖန်လင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဆွီ်းကဆျော
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ ငှက်ထယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ကွန်ကန့်် ကက ်းရျော
အိုြ်စို ။
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၆၄

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

နော်းဖန််းမမ ြို့နယ်

၁။ကရျောင်ရ်းို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။နော်းလ န််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ြတို့် ကက ်းရျော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို၊ ၄။ ကြ်ကန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ကယျောင်ကလျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။လွယ်ထ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။ကယျောင်ကမျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။ ကဆျောင်က ဲ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဆလ
ို ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ မန်ကနောင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။မွတ်ြရွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ မန်ဟျောကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၃။ မွတ်ကမွ်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ကစ ်းသစ်(ဟျောခွန်)ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၅။ ကွန်ညှက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ဆန ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ဖန်ခရိုြို့ ကက ်းရျောအိုြ်စို ။

၆၅

မိုင််းဆတ် မမ ြို့နယ်

၁။မယ်ဆွမ်ကပမျောက်ရြ်ကွက်(မိုင််းဆတ်မမ ြို့)၊ ၂။ မယ်ဆွမ်ကတျောင်ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(မိုင််းဆတ်မမ ြို့)၊၃။မမ ြို့သစ်ရြ်ကွက်(မိုင််းဆတ်မမ ြို့)၊ ၄။က ဒယ်ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(မိုင််းဆတ်မမ ြို့)၊ ၅။ဝန််းကနရြ်ကွက်(မင
ို ်း် ဆတ်မမ ြို့)၊ ၆။ဝန််းဝိုင်ရြ်ကွက်
(မိုင််းဆတ်မမ ြို့)၊ ၇။မယ်ဆွမ်ကတျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ မယ်နင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၉။မယ်ဆတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။က တွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ဆန်ကန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။လွယ်လန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ မိုင််းယွန််း(တျောက်း)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ဟိုနော်းကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၅။မယ်ြိုလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၆။နန််းမွန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ဖန်ဖို ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၈။ကကျောင််းမှို
ကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၆၆

မိုင််းဆတ် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ(် ၁)ရြ်ကွက်(မိုင််းခိုတမ် မ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက(် မိုင််းခိုတမ် မ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင််းခိုတ်မမ ြို့)၊ ၄။တန့််ဆိုင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။လွယ်ကဆျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မိုင််းနင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ မိုင်း် ထ
လမ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မိုင််းလို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ဝမ်ကကျောင််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၀။မအက
ို့် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ဝမ်ကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဝမ်တို
(မိုင််းတွမ််း)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။ မဟိုန်လွယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ မဟိုန်
ကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။မိုင််းတွန််း(ကတျောင်ကြေါ်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ဆိုက်
ကခ င် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။စတို်းကက ်းရျောအိုြ်စို။

၆၇

မိုင််းတို မမ ြို့နယ်

၁။ မမ ြို့မ ရြ်ကွက်(မ ိုင််းတ ိုမမ ြို့ )၊ ၂။ ကနောင်ြ ရင်ရြ်ကွက် (မိုင််းတ ိုမမ ြို့ )၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ဝမ်မိုင်ရြ်ကွက်(မိုင််းတိုမမ ြို့)၊ ၄။ မိုင််းတိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ဖျောခ ယ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ မဲကင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ဟ ိုြန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၈။ လွယ်ခမ််းလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မိုင််းကန် ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၀။ မိုင််း
ဟန်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၆၈

မိုင််းတို မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ြိုြ က င်မမ ြို့)၊

၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ြိုြ က င်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ြိုြ က င်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (ြိုြ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

က င်မမ ြို့)၊၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက(် ြိုြ က င်မမ ြို့)၊၆။အမှတ် (၁) ရြ်ကွက်
(မို်းထမမ ြို့)၊ ၇။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(မို်းထမမ ြို့)၊ ၈။အမှတ်(၃) ရြ်ကွက်
(မို်းထမမ ြို့)၊

၉။နမ့််ဟ်းခွန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ကဟွကအျော ကက ်းရ ျော

အိုြ်စို၊ ၁၁။တန်ဂို်း (တန်ဝို်း)ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊၁၂။ ဆန်က ြူ ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။ ကဟွအ(ကဟွဟ) ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ခိုင််းလို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၅။ ြန်ကစကထျောက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ကိုန််းတွီဗက
ွွီ က ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၇။ ကဟွကယျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၆၉

တန့််ယန််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(တန့််ယန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ ဝန််းကလျောင််းရြ်ကွက်(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊ ၄။ မန်လွယ်ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊ ၅။ ဟိုြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ ကိုန််းမို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၇။မန်ကြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ကနောင်ခမ််း (မိုင််းထွမ််း)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၉။ြန်ကညျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။နမ့််ဟ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။မိုင််းက င်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ြန်န္ွဲြို့ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။နမ့််မဆယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၄။ကနောင်ခမ််း(မိုင်း် မျော်း)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။မန်ကကျောင််းမ်း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၆။လွယ်ြ က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ လွယ်ကဝ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၈။ကနောင်လ ို င် ကက ်းရ ျောအို ြ်စ ို၊

၁၉။ ကကျောင််းစန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၂၀။ြန်ကလျောင််း(ဖျောဖန်) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ ကနောင်ဖျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၂။ မန်ြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို။
၇၀

တန့််ယန််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(တန့််ယန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊၄။ကနောင်မိုရြ်ကွက် (တန့််ယန််း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

မမ ြို့)၊၅။မန်စန််း ရြ်ကွက်(တန့််ယန််းမမ ြို့)၊ ၆။ ဟိုနမ့််ရြ်ကွက် (တန့််ယန််း
မမ ြို့)၊၇။ြန်ဖွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ခန််းကိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။နမ့််စိုင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၀။မန်လွယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကတျောင်ဟ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၂။နမ့််အမ
ွ ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။နမ့််လန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ နော်းဝိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ကနောင်စန်က
့် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။မိုင််းြတ် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၇။နော်းကငွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။နော်းဟိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၉။ခိုကယျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂ဝ။ဟတ
ို ျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။လိုန်ြိုန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၂။ ြိုတ်ကလျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ဟိုမန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၄။ြ စန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။ဆယ်ဟွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။မန်ကကျောင််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၂၇။ကကျောင််းလန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၈။ မိုင််းကကျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၉။နော်းကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃ဝ။နော်းဟန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။လွယ်စဲ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။နော်းကလျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ကနောင်ခမ််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၄။ လမ
ို ိုန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ နမ့််ဟ်းလွယ်ကျောကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၆။ ကဟွကကမ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၇ ။ ဝ န််း မ ို င် ်း ကက ်းရ ျောအို ြ်စ ို ။
၇၁

မိုင််းရယ် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ရယ်မမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (မိုင်း် ရယ်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။နော်းဖ င််းကက ်းရျောအိုြ်စို ၄။ဟိုယရျောမကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ကနောင်မို

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ကကျောင််းကမျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။လွယ်ငင််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၈။ ြိုန််းထွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မန်ကက ျောင််းြန်ဆင်ကက ်းရျော
အို ြ် စို၊ ၁ဝ။ မန်စ န် ့်က က ်းရ ျောအို ြ် စို၊ ၁၁။လို တ ်ခ ိုက ်က က ်းရ ျောအို ြ် စို၊
၁၂။ နမ့််ဆွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဟိုတကက ်းရျောအိုြ်စို။

၇၂

မိုင််းရယ် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ရယ်မမ ြို့)၊ ၂။ နော်းခိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ကိုန််းစို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ြန်လန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။မန်ြို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။မန်ဖ က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဟိုဆိုင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မိုင်း် ကကျောင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မန်ဖိုငက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁ဝ။လလ
ို င
ို ်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။မန်ကကြူကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။မိုင််းဟန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မိုင််းဟမန်မိုန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။မန်ကက ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။နော်းဝ ကက ်းရျော
အိုြ်စို။

၇၃

လျော်းရှို်းမမ ြို့နယ်

၁။သွီရမဟျောရြ်ကွက်(လျော်းရ်းှို မမ ြို့)၊ ၂။ကအျောင်ကမတတျောရြ်ကက
ွ ် (လျော်းရှို်း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ ကရွှေ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(လျော်းရ်းှို မမ ြို့)၊၅။ကအျောင်မဂဂလျောရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊ ၆။ကရွှေလရ
ွီ ြ်ကွက်

ိုသျော ရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊ ၄။ အျောရက
ို တျော် ရြ်ကွက်
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊၇။ဟ်းမွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။မန်အိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မယ်ဟန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို။ ၁၀။ဟိုနော်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ နမ့််ကြ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။ခိုန်စိုန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၃။လိုြ်ဝိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။မန်စယ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၅။ဟိုနော်းကိုန််းဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ြန်ထိုလင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၇။နမမကဗျောဒကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ မန်ြ ဉ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။မန််းက င််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၀။ြန်ဟိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။နော်းနန််း (မန်လ)ို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၂။လွယ်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။စယ်ကြ င် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၄။ကွန်လ ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။မိုင််းြိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ ကိုန််းမို
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၇။ ကနောင်မွန်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၈။ြိုန််းထွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၉။ မန်ဆန်ကရက ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၃၀။ နော်းမကခေါ် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၃၁။ကမျောက်ကတျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၂။နမ့််ြကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၃။ကနောင်ကဖျော့်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၄။မန််းြွဲလက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၅။ကခ်းနင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၆။စယ်အင်(စင့််အင့််)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၇။ဟန်နော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၈။ခ ်းသ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၉။ကကျောင််းကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၀။လွယ်လင်ကက ်းရျော
အိုြ်စ၊ို

၄၁။အွီန္ိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၄၂။နော်းကွမ််းလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၄၃။ကကျောင််းကကဲ(အွီ)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၄။လွယ်ကတျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၄၅။ဆွမ်ကွယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၆။ဟိုြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၇။နမ့််တွန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၇၄

လျော်းရှို်းမမ ြို့နယ်

၁။သလွင်ရြ်ကွက်(လျော်းရ်းှို မမ ြို့)၊၂။ကအျောင်သွီတျောရြ်ကွက် (လျော်းရ်းှို မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ပမန်မျောခ ်းရို်းရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊ ၄။ မမ ြို့ဝမ် ရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။နမ့််ြ ခ ်းွီ ရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊၆။ လျော်းရှို်းကကွီ်း ရြ်ကွက်(လျော်းရှို်းမမ ြို့)၊
၇။ကကျောင််းကကဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ တျောြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ဝန််းထန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မတ်ခ န္ိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကိုန််းဆျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၂။မန်ကြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မန်မြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဟိုနမ့််ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၅။ ကွန်ကက င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။မန်ကကျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၇။ ဟိုခို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ မိုင်း် လင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။နမ့််ကမျော်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ြန်ထိုလင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။မိုင််းကယျော် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၂။ လွယ်စြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၃။ ြန်သကပြ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၄။ြန်ကရှျောက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊၂၅။ြန်ကကျောင််းမ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ ြန်ဝ
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။ မန်ကတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၈။ ကနောင်ဝ်း(ကနောင်ဝို်း)
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၉။ကကျောင််းကကဲ(ကယျော်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၀။ ဖျောဖန့််
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ လွယ်ခမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၂။ မန်လို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊

၃၃။ကနောင်ကအျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၄။

နမ့််လင််းခမ််းကက ်းရျော

အိုြ်စို၊ ၃၅။ကကျောင််းကကျော်စခန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ ဆိုင််းလိုင် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၃၇။ြန်ယျောရို်း(တက
ို ်)ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၈။ဟလ
ို င််း ကက ်းရျောအိုြ်စို ၊
၃၉။ လိုမွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၀။ ကွန်ပဖြူ ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၇၅

သန္နွီ မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁) ရြ်ကွက် (သန္နွီမမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် ( သန္နွီမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(သန္နွီမမ ြို့)၊ ၄။ကကျောင််းကဟျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ြန််းဆျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။နော်းကဆျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။မိုင််းလွီ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။ခမ််းတမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဥယ ျောဉ်မှြူ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ကမျောက်စလွီ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။မိုင််းြ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ကကျောင််းအိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။ကကျောင််းမ်းဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ဟိုတိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။နော်းငင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ဟိုြန်မ ဉ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။မိုင််းယန််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၈။ တိုင်ယက်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၇၆

သန္နွီ မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(သန္နွီမမ ြို့)၊ ၂။ြန်ကလျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။စယ်အ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ကွန်ကကျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ကိုန််းကညျောင်ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊

၆။ကကျောင််းကကျော်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၇။နမ့််စလြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၈။ြန်တွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။နော်းတွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။ကနောင်ခ ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၁။မန်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ကကျောင််းဝန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။မန်လင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။လွယ်ဆိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ရှန်တိုငယ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၆။ကဟွကတျောင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ နမ့််တိုတ် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၈။ကနောင်ကက ျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို။
၇၇

ကွမ််းလို မမ ြို့နယ်

၁။ခိုလို(ခ)မမ ြို့မရြ်ကွက်(ကွမ််းလမို မ ြို့)၊၂။ဉျောဏသြပရြ်ကွက် (ကွမ််းလို

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ ရှမ််းရျောမရြ်ကွက်(ကွမ််းလမို မ ြို့)၊ ၄။က

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

မမ ြို့)၊ ၅။ ဝန်ထမ််းရြ်ကွက် (ကွမ််းလမို မ ြို့)၊ ၆။ကန်သျောယျောရြ်ကွက်

ျောဂ ရြ်ကွက် (ကွမ််းလို

(ကွမ််းလမို မ ြို့)၊၇။ြန်ဆန််းနမ့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။တိုက က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၉။နမ့််ဟ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁ဝ။ကကျောင််းက ဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ကိုန််းကညျောင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။စပြ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။မန့််ခ ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၄။ကရှျောင်တလင် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။တျောဟိုန်မရှြူ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၆။ မန်မြန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။တြ်တကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ဝဆိုတ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၇၈

ကွမ််းလို မမ ြို့နယ်

၁။ကဝ ့်ခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။နန့််စွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။တျောကြ င််းကြ င််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။မြန််းရဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။တျောကရွှေထန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။ကန်မိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၇။ကနောင်မိုကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၈။နမ့််က င်စန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၉။ြန်မကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁ဝ။ ြန်ဟိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ြန်ဟိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဖျောဖန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဟိုလွီကက ်းရျောအိုြ်စို။

၇၉

မို်းနဲမမ ြို့နယ်

၁။ဥယ ျောဉ်ရြ်ကွက်(မို်းနဲမမ ြို့)၊၂။လွယ်ကပြရြ်ကွက်(မို်းနဲမမ ြို့)၊၃။ ကြ ့်မိုင််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက်(မို်းနဲမမ ြို့)၊ ၄။ နောကဟျောင်ရြ်ကွက်(မို်းနဲမမ ြို့)၊ ၅။ကနောင်ကက ျော့်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(မို်းနဲမမ ြို့)၊ ၆။နမ့််ကမျော်ဆွမ့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ကနောင်မမ င််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၈။ဝမ်ကဟကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကိုန််းလွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ဝမ်နော်း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ြန်စမ််း(ကျောဟ)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ကွန်နော်းကက ်းရျော
အိုြ်စို။

၈၀

မို်းနဲမမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက် (က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊
(က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊

၃။
၆။

အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်
၅။

(က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊
အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်

အမှတ်(၆)ရြ်ကွက်(က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊

၇။အမှတ(် ၇)ရြ်ကွက် (က င််းကတျောင််းမမ ြို့)၊ ၈။ ကနောင်လိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၉။နော်းခကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။မိုင်ဟိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ကွန်လိုကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၂။ဟိုဟကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ကနောင်ဟွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။နော်းကြ ့်
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၈၁

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

မိုင််းြန်မမ ြို့နယ်

၁။

ရျောသစ်ရြ်ကွက်(မိုင်း် ြန်မမ ြို့)၊

၂။

အကရှြို့ရြ်ကွက(် မိုင််းြန်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အလယ်ရြ်ကွက်(မိုင််းြန်မမ ြို့)၊ ၄။ အကနောက်ရြ်ကွက်(မိုင်း် ြန်မမ ြို့)။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၈၂

မိုင််းြန်မမ ြို့နယ်

၁။မိုင််းြန်(အကရှြို့)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ကို်းက င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။နမ့််တန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ကနောင်ရင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၅။နော်းကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။ ဆျော်းဝ ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၇။ ကနောင်လွမ််းကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၈။ ဝို်းလိုင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။ကနောင်ဟွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။နော်းမွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၈၃

ကမျောက်မယ်မမ ြို့နယ်

၁။ကွန်က င််းရြ်ကွက်(ကမျောက်မယ်မမ ြို့)၊၂။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(ကမျောက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မယ်မမ ြို့)၊ ၃။ ကမွကတျော်ရြ်ကွက်(ကမျောက်မယ်မမ ြို့)၊ ၄။ ကတျောင်မမ ြို့

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ကမျောက်မယ်မမ ြို့)၊

၅။

ဆွီဆိုရြ်ကွက်

(ကမျောက်မယ်မမ ြို့)၊

၆။မိုက်ဟိုန််းရြ်ကွက်(ကမျောက်မယ်မမ ြို့)၊၇။ကိုန််းလမ််းရြ်ကွက် (ကမျောက်
မယ်မမ ြို့)၊ ၈။နမ့််လွတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဟိုလွ င် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၀။ မိုင််းြိုတ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ စဉ့််ဝင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ စဉ့််ဆိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၈၄

ကမျောက်မယ်မမ ြို့နယ်

၁။ဟိုနမ့််ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ြန််းတန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃။ကဒ်းကကွီ်း ကက ်းရျော

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

အိုြ်စို။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၈၅

လင််းကခ်းမမ ြို့နယ်

၁။ကတျောင်ရျောရြ်ကွက်(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊ ၂။ဝမ်လွ င်ရြ်ကွက် (လင််းကခ်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ကစ ်းတန််းရြ်ကွက်(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊ ၄။ရျောမကကွီ်းအကနောက် ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊၅။ရျောမကကွီ်း အကရှြို့ရြ်ကွက် (လင််းကခ်း မမ ြို့)၊ ၆။ြင်ဟိုန််း
ရြ်ကွက်(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊၇။ဝမ်မြ င််းရြ်ကွက်(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊ ၈။ြင်ကဝ င်
ရြ်ကွက်(လင််းကခ်းမမ ြို့)၊၉။ြိုန််းထွန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။ဒ ်းဆြ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၁။ ကနောင်လ ို ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၁၂။ ဝမ်စစ် ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၁၃။ဟိုက်ကကွြို့ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။ဝမ်ဟတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၅။ဝမ်တန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၈၆

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

လင််းကခ်းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ဟိုမန််းမမ ြို့)၊၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ဟိုမန််းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ဟိုမန််းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။လွ င်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။မအွန်ကလျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ကနောင်ကအျော

၄။ဝမ်စကလျောင််း

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၈။နော်းကန််း ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၉။ခ ိုလ ိုကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊
၁၀။မယ်ကအျောကက ်းရျောအိုြ်စို။
၈၇

ကိုန််းကကမ််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကိုန််းကကမ််းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကိုန််းကကမ််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကိုန််းကကမ််းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊ ၅။ကရှျောက်ကိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။က မ်ထိုက် (လန်မဖွီလင်)ကက ်းရျော

၄။တျောကိုန််းကကမ််းကက ်းရျော

အိုြ်စို၊ ၇။ ရှင််းဟွျော(ရှင်ဖ င်ကိုင်) ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၈၈

ကိုန််းကကမ််း မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကမျော်ထိုက်မမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ကမျော်ထိုက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကမျော်ထိုက်မမ ြို့)၊ ၄။ ဆိုကန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။ ဟိုအိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ကမျော်ထိုက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ရှင််းထန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၈၉

၉၀

ကလျောက်ကိုင် မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကလျောက်ကိုင်မမ ြို့)၊

၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(ကလျောက်ကိုင်မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကလျောက်ကိုင်မမ ြို့)၊၄။ထင်ြ က င််း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။တျောကရွှေထန်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

ကလျောက်ကိုင် မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ခ င််းကရွှေကဟျော်မမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ခ င််းကရွှေ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကဟျော်မမ ြို့)၊ ၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ခ င််းကရွှေကဟျော်မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ မန်တိုြ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ကရွှေယင်စွီ်းကက ်းရျော

၄။ကတျောက်ကရွှေ

အိုြ်စို၊ ၇။ ကကျောစွီရှို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ လိုထန် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မန်
ကလျော် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၉၁

ကက ်းသွီ်းမမ ြို့နယ်

၁။ကစ ်းရြ်ကွက်(ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊၂။လိုြိုရြ်ကွက်(ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊ ၃။ကဟျော်ကိုန်း်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ရြ်ကွက် (ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊ ၄။ကန်ြန် ရြ်ကွက် (ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊ ၅။ဝမ်ကန်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊ ၆။ဟိုခိုရြ်ကွက် (ကက ်းသွီ်းမမ ြို့)၊ ၇။ြန်စယ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၈။ဖတ်နမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၉။ြန်ကလျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၀။ဝမ်ဖွွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၁။ဝမ်ခိုန်က
့် က ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။ဆိုင််းလင်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။ဟျောဝမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။မိုင််းနင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ဝမ်ဝ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။က င််းလင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။ဝမ်ခ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၈။ဝမ်ဝြ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ဝမ်ဟိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။မိုင််းကကျောင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ နော်းလွယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို ။
၉၂

ကက ်းသွီ်းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ(် ၁)ရြ်ကွက်(မိုင််းကနောင်မမ ြို့)၊

၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက(် မိုင််းကနောင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊ ၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကနောင်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄) ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

(မိုင််းကနောင်မမ ြို့)၊ ၅။အမှတ်(၅) ရြ်ကွက်(မိုင််းကနောင်မမ ြို့)၊ ၆။ နော်းကန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ကနောင်အယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဝန််းကကျောင် ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၉။တယျော်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မိုင်း် နန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ဟိုြိုန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။မိုင််းရဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဝမ်တို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၄။လိုယန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ဝမ်စမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ မိုင်း် ယန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။ မိုင်း် လင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။ကနောင်ကတျောကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၉။မ ိုင််းကဆျောင်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို ၊ ၂၀။ဝမ်စြ်ကက ်းရ ျောအို ြ်စို၊
၂၁။ကခ က်စန့်် ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၂၂။ကနောင်ဆွမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို။

၉၃

ကွန်ဟန််းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကွန်ဟန််းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(ကွန်ဟန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(ကွန်ဟန််းမမ ြို့)၊ ၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကွန်ဟန််းမမ ြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၂)

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကွန်ဟန််းမမ ြို့)၊

၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်

ရြ်ကွက်(ကျောလမမ ြို့)၊ ၇။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ကျောလမမ ြို့)၊ ၈။ကွန်ဟန််း
မမ ြို့မကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။လိုက်တြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။က င််းခမ််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၁။ဝမ်ကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။င ်းတိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၃။လွ င်
က င််း ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၄။နော်းြွဲ ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကွန်ြို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၆။ဆိုင််းကခ င် ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၉၄

ကွန်ဟန််းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ကျောလမမ ြို့)၊

၂။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်

(ကျောလ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ကျောလမမ ြို့)၊၄။အမှတ်(၆)ရြ်ကွက်(ကျောလ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

မမ ြို့)၊ ၅။က င််းလွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၆။ဟိုြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။တျောကကျော်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဝမ်ြတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဝမ်ဖိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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၉၅

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

နမ့််စန်မမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(နမ့််စန်မမ ြို့)၊ ၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(နမ့််စန်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(နမ့််စန်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (နမ့််စန်မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကက
ွ ်(နမ်စ
့် န်မမ ြို့)၊ ၆။အမှတ်(၅)ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၇။နမ့််စန်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။

န်ဟ
့် င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဟိုယန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၁၀။လွ င်ယဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ဝမ်ြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ မိုင််းစတ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ ြန််းဆယ်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၉၆

နမ့််စန်မမ ြို့နယ်

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ခိုလမ်မမ ြို့) ၂။ အမှတ်(၂) ရြ်ကွက် (ခိုလမ်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ခိုလမ်မမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄) ရြ်ကွက် (ခိုလမ်မမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ခိုလမ်မမ ြို့)၊၆။အမှတ် (၆) ရြ်ကွက် (ခိုလမ်မမ ြို့)၊
၇။ဝမ်ကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။လွ င်လကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ မက်မန
ို ်မွန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ နမ့််လစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ခိုအွတ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၂။ဟိုင်း် နော်းကကွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဟိုင််းဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၄။ဟိုကနောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၅။ဟိုင််းလိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ တိုန်ဟိုန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။နော်းြွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ကနောင်ဟွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၉၇

မိုင််းကိုငမ် မ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ကိုင်မမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (မိုင်း် ကိုင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

မမ ြို့)၊၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင််းကိုင်မမ ြို့)၊၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (မိုင််းကိုင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

မမ ြို့)၊ ၅။ အမှတ်(၅)ရြ်ကွက် (မိုင််းကိုငမ် မ ြို့)၊ ၆။မမ ြို့မဆင်ကပခဖိုန််း
(ကပမျောက်)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ မမ ြို့မဆင်ကပခဖိုန််း (ကရှြို့)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။ဝမ်ကဟွလိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။မိုင််းခွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ဟန
ို ော်းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၁။ြန်ကကတိုကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၁၂။ဟခ
ို ဲ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဟမ််း
ငိုင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၉၈

မိုင််းကိုငမ် မ ြို့နယ်

၁။ဝမ်ကဟွအွမ်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊၂။နမ့််ဟ်းကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၃။ကခ်းအ ိုကအွြို့

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ဆန်ဟကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ယန််းနန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။လိုတ်ကတျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဝမ်ဖွွီ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ မိုင််းယွန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ စိုကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ြ ကခ င်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။လွ င်ကိုန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၂။တိုကလျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။နော်းဟွယ်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ကနောင်စဖ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ကို်းလို်း ကက ်းရျော
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

အိုြ်စ၊ို ၁၆။ဝမ်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို။
၉၉

မိုင််းရှြူ်းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(မိုင််းရှြူ်းမမ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၄)ရြ်ကွက် (မိုင််းရှြူ်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်( မိုင်း် စ(မိုန််းဆန််း)မမ ြို့ ) ၊ ၄။အမှတ် (၂)ရြ်ကွက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

(မိုင််းစ (မိုန််းဆန််း)မမ ြို့)၊ ၅။ အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်( မိုင််းစ (မိုန််းဆန််း)မမ ြို့)၊
၆။မမ ြို့မြန်ခွဲကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ နမ့််ကတျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ ဟိုဆိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ဟိုြိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ ကဟွကဟ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၁။ မိုင််းစကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၀၀ မိုင််းရှြူ်းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(မိုင်း် ရှြူ်းမမ ြို့)၊၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (မိုင််းရှြူ်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ကမျော်ကမ့်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄။လွ င်န္ိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၅။ဝမ်လွ င်ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊ ၆။မိုင််းကအျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။နော်းဝိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။ကနောင်အက်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကွန်ကက ျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ နော်းစကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၁။ဖျောယကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ဝမ်ကဆျော့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ဟိုက်ြ
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၀၁ လဲခ ျော်းမမ ြို့နယ်

၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(လဲခ ျော်းမမ ြို့)၊၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(လဲခ ျော်းမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(လဲခ ျော်းမမ ြို့)၊ ၄။အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်(လဲခ ျော်းမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၅။ ြိုကန ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ြိုတိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ နော်းမန််း ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၈။ ဝမ်ြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၉။နမ့််တိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၀။ဝမ်ဖိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ ဖျောလကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ဝမ်ယန််းကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။ြန်တန်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၀၂ လဲခ ျော်းမမ ြို့နယ်

၁။ မမ ြို့မ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ ကနောင်ကကျော့် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ဟဲဆိုင်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ြန်ဆန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ဝမ်ဟိုင့်် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၆။ဝမ်စဲ့်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ဝမ်ထွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဝမ်ကလ ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၉။ကတ်ကမျောက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ဝမ်ဆန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို။
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁၀၃ လွ င်လင်မမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁။ရြ်ကွက်(၁)(လွ င်လင်မမ ြို့)၊၂။ရြ်ကွက်(၂)(လွ င်လင်မမ ြို့)၊ ၃။ရြ်ကွက်

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

(၃)(လွ င်လင်မမ ြို့)၊ ၄။ရြ်ကွက်(၄)(လွ င်လင်မမ ြို့)၊ ၅။ လွ င်လင်အကရှြို့

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၆။ြန်ဝို်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ကတျောင်ကနောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။မိုင်း် ြွန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ဆင်ကပခဖိုန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ကိုန််းကယျော
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ကခ က်န္ွဲြို့ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ကဟွကတျောက်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၃။နော်းယမ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ကနောင်လိုင်မဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၅။နမ့််ထမိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ြန်မိုန့်် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၇။ ဟဲနန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၀၄ လွ င်လင် မမ ြို့နယ်

၁။ရြ်ကွက်(၁)ရြ်ကွက်(ြင်လိုမမ ြို့)၊ ၂။ရြ်ကွက်(၂)ရြ်ကွက်(ြင်လိုမမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ရြ်ကွက်(၃)ရြ်ကွက်(ြင်လိုမမ ြို့)၊ ၄။ရြ်ကွက်(၄)ရြ်ကွက်(ြင်လိုမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။နော်းတစ်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊၆။ကနောင်လိုင်ကက ်းရျောအိုြ်စို ၊၇။ဆကဟျောင််း
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ဆနင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။တန့််အယ် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၀။ ြင်လို (အကရှြို့) ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၀၅ ဟိုြန် မမ ြို့နယ်

၁။ရ်းို ကိုန််းရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၂။ ကကျောင််းဟိုန််းရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။ ကစ ်းရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၄။မန်မိုင်ရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၅။ နမ့််လ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊

၆။ ဟိုြန်ရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၇။

မန်ခွန်

ရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၈။ြန်လလ
ို မ််းရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၉။မန််းြန််း
ရြ်ကွက် (ဟိုြန်မမ ြို့)၊ ၁၀။မိုင််းြန််း(လွယ်လ) ရြ်ကွက်(ဟိုြန်မမ ြို့)၊
၁၁။အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(နမ့််တစ်မမ ြို့)၊ ၁၂။အမှတ်(၂)ရြ်ကွက်(နမ့််တစ်မမ ြို့)၊
၁၃။ အမှတ်(၃) ရြ်ကွက်(နမ့််တစ်မမ ြို့)၊ ၁၄။ အမှတ်(၄) ရြ်ကွက်
(နမ့််တစ်မမ ြို့)၊ ၁၅။အမှတ် (၅)ရြ်ကွက်(နမ့််တစ်မမ ြို့)၊၁၆။တျောကို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၇။ စပြ(ကပမျောင်ဇွီ်း) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ကရွှေဝ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၉။ကနောင်မိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၀။ ဟိုဆွမ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၁။ နန့််တျော်း
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၂။ ဗင််းဟင် ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၃။ မျောအိုြ ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၂၄။ ဟျောပဖတ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၅။ကမျော်ကဟွြို့ကက ်းရ ျောအိုြ်စို ။
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မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

၁၀၆ ဟိုြန် မမ ြို့နယ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁။ အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်(ြန်လမို မ ြို့)၊ ၂။ အမှတ်(၂)ရြ်ကွက် (ြန်လမို မ ြို့)၊

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

၃။အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်(ြန်လိုမမ ြို့)၊ ၄။ အမှတ်(၄) ရြ်ကွက် (ြန်လိုမမ ြို့)၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

၅။အမှတ်(၅)ရြ်ကွက်(ြန်လိုမမ ြို့)၊ ၆။ အမှတ်(၆)ရြ်ကွက် (ြန်လမို မ ြို့)၊
၇။အမှတ်(၇)ရြ်ကွက်(ြန်လိုမမ ြို့)၊ ၈။ အမှတ်(၈)ရြ်ကွက် (ြန်လမို မ ြို့)၊
၉။ဖတ်ဟျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။အျော်းကိုက င််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ မိုန််း
ကွန်(ရျောမ) ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။အျောကဝေါ်က င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ မန်
ကကျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၄။ ဖျောလင်ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ြန်ကကျောက်
ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၁၆။မန်ကကျောင််း

ကက ်းရ ျောအိုြ်စို၊

၁၇။ဆွီြ ဆိုင်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၈။ခ န်ဟိုန်က င််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၉။ရှွီကန်ထို ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၂၀။နမ့််ဆိုင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၁။ ြန်ခွနက
် က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၂။ မန်ဆိုင်
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၃။ နမ့််မ ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၄။ တျောအိုက် ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၂၅။ ဖျော်းကွက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၆။ ယိုြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂၇။မန်ဟန််း
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၂၈။နော်းဝွီ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၉။ ြန်ကမ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၀။ လွယ်ခမ််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၁။ ြန်ကရျောင််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၃၂။လွယ်ခတ်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၃။

မန်တွန်း် ကကျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

၃၄။မန်နော်းဆန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃၅။ကကျောင််းနင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃၆။ြန်ဟိုန်း်
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၇။ ြန်ယိုတ်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၃၈။ ြန်လျော်းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၃၉။မိုန််းဟစ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄၀။ကကျောင််းကွန်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၁။ ကကျောမိုန်
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄၂။ က င်ခ န််းကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄၃။ ကလျောက်ရန်တွီကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၄၄။ ရှန်ကရှျောင်လင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၅။ ဖျောခ မ််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၄၆။ မန်ထန်ကက ်းရျောအိုြစ
် ို၊ ၄၇။ နမ့််ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄၈။ ကိုန်း် ဆျော
ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၄၉။ ဝန််းကကျောင်ကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို ၅၀။ မန်အကက ်းရျောအိုြ်စ၊ို
၅၁။ ကကျောင််းြ က်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅၂။ မန်ကကျောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို။
၁၀၇ မိုင််းကမျောမမ ြို့နယ်

၁။မိုင််းကမျောကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ကယျောင်ပြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃။ကကျောင််းလှိုင််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ကွမ််းက ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ မန်ခ ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

၆။ကယျောင်ကနောင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ထြ်ထန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။ကကျောင််းကကည်
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကတ်ကလွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။တိုတ်တတ်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၁၁။ ကကျောင််းလင််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ကန််းဆန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၃။ မန်ခယို (လွယ်လို)ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၄။ ကယျောင်ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊

37
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်

ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တွင်ြါဝင်သည်နယ်တပမမ ာ်းစာရင််း

၁၅။ မွတ်ကလ့်လိုင်ကွျော ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၆။ ဟိုမန််း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၇။ ဖန်လိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို ၊ ၁၈။ ကယျောင်ြကလျောက်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၉။မန်တြ်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂၀။ ြန်ခွန်(ကခေါ်)နမ့််ကွန်လို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၂၁ ။ ကကျောင််းကဝ က်ကက ်းရျောအိုြ်စို။
၁၀၈ မိုင််းကမျောမမ ြို့နယ်

၁။ကတ်ဟွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ကယျောင်ြလ်းို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ကကျောင််းြွီ်း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ မန်ကကွြို့လက
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ကယျောင်တဲ့်ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊၆။မွတ်လိုကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။မန်ကန်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၈။လိုခွကက ်းရျော
အိုြ်စို၊၉။မန်ဖန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။ကမျော်လ ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၁။ အိုြို
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၂။ ကန်ကဆ်း ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၃။ မန်ဆွန်ကက ်းရျော
အိုြ်စို၊ ၁၄။ မွတ်ကလ့်လို ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၅။ ယိုကလ့်က
ို က ်းရျောအိုြ်စို၊
၁၆။မန်တွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၇။လွယ်ဟင်ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၁၈။မွတ်ကလ့်
(ဖန်မွတ်) ကက ်းရျော အိုြ်စို၊ ၁၉။ စအွတ်မန်ထိုက်ကက ်းရျောအိုြ်စို ။

၁၀၉ ြန်ဝိုင်မမ ြို့နယ်

၁။ြန်ဝိုင်မမ ြို့မကက ်းရျောအိုြ်စို၊၂။ကရျောင်ြကရ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊၃။ြန််းကလန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၄။ ကကျောင်လန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ စွီကိုငရ
် က
ို ်ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အိုြ်စို၊၆။ကကျောင််းကွီကက ်းရျောအိုြ်စို၊၇။ငဲ့်လိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၈။ကမွြို့တရ
ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ ကယျောင်ြန်ကက ်းရျောအိုြ်စို။

၁၁၀ ြန်ဝိုင်မမ ြို့နယ်

၁။ မန်ြန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၂။ ကရျောင်ရိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၃။ ကယျောင်စန််း

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ကတျော်

ကက ်းရျောအိုြ်စို၊၄။ငိုက်ကမွ်းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၅။ ကယျောင်တွီ်းယျော်း ကက ်းရျော

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အိုြ်စို၊ ၆။ ကယျောင်ကိုင်း် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၇။ ကယျောင်ငိုက် ကက ်းရျောအိုြ်စို၊
၈။ဝ ်းခကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၉။ကယျောင်န္ွန််းကက ်းရျောအိုြ်စို၊ ၁၀။မန်ကမျောကက ်းရျော
အိုြ်စို။

၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရထွေရထွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲအတွေက့် သတ့်မှတ့်ထောွေးသည့်
တုံင့်ွေးရဒသကကီွေးလွှတ့်ရတော့် သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်မွဲဆနဒနယ့်မ ောွေး
( ဧရာဝတီတိုင်းဒေသက

စဉ
၁

မဲဆန္ဒနယအမှတ

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

တင
ို ်းဒေသက

ီ်း )

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁။ ရပ်ကွက(် ၁) ရပ်ကွက(် ကန်ကကြီးထ
(ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့)၊ ၂။ ရပ်ကွက(် ၂) ရပ်ကက
ွ ်

ောင်မ ြို့)၊ ၃။ ရပ်ကွက(် ၃) ရပ်ကွက် (ကန်ကကြီးထ ောင်မ ြို့)၊

၄။ရပ်ကွက(် ၄) ရပ်ကွက် (ကန်ကကြီးထ ောင် မ ြို့)၊၅။ရပ်ကွက(် ၅) ရပ်ကွက်
(ကန်ကကြီးထ ောင်မ ြို့)၊ ၆။ရပ်ကွက် (၆) ရပ်ကွက် (ကန်ကကြီးထ ောငမ် ြို့)၊
၇။ရပ်ကွက်(၇)ရပ်ကွက် (ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့)၊၈။ကွငြီး် ယောြီး(အထနောက်)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ပထတောက်ပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ထလြီးဆူ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၁။ထရြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ထရြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။

ထတော

ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကျွန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဂကျွန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၆။ ကျွန်ြီးလ ောြီးရှည် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ နန္ွင်ြီးဂရက် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၈။ ကွငြီး် ယောြီး(အထရှြို့)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဆတ်ကွင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၂ဝ။ကညွတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကွ ်ြီးသြီးပင်ဆပ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၂၂။အဓထလောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ က ျူတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၄။

န်ြီး ပင်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၅။

ထ ောင်ြီးတစ်ရောထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၆။လဟောကလူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ေ ြီးကထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ ဝက်

ြီးို

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၉။ ပ ဉ်ြီး ငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃ဝ။ ထညောင်ကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃၁။ ဆ ပ်သောထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊၃၂။ ထညောင်ထ ောင်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၃။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၄။ သထဘော ငူ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၅။ တကိုန်ြီးကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၆။ ိုဇင်ကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၇။ထလ ော်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၈။ က ပေိုတ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ အပင်
န္ှစ်ဆယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၂

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ က က်လတ်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂။ ထရတွင်ြီး ကိုန်ြီးကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃။ မ တ်ထလြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ ထအောက်တ ွန်တိုင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅။အ

က်တ ွန်တိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။က ြီးထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။ ူထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ကိုလောြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။အိုန်ြီးပင်ဆပ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁ဝ။ က ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ မ င်ြီးကဆပ် ထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

အိုပ်စို၊

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁၂။ ကျွန်ြီးဦြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဂိုညင်ြီးတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၄။လပ်က ဘောထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၅။သရက်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၆။က

ရပ်ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၇။ ရှ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ သဲမ ျူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ထရတွင်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂ဝ။ ဝဲကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ထရ
ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၂။ထသောင်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။ထ ောင်ြီးထစောက်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ရှ ်ြီးငူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ထပပင်ကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ ထပပင် (ေယ်ကန်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၈။
အိုပ်စို၊

ထ ောင်ြီးထဂ င်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ လက်ထဆောင်ကွငြီး် ထက ြီးရော
၃ဝ။ ထရတွင်ြီးကိုန်ြီးထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ အစိုကကြီး ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၂။

န်ထတောကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထပ က်ကျွန်ြီး ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၄။ လက်ပန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ က ေရယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၆။ထညောင်ပင်သောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ေြီးေိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ပန်ြီး
ထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ထညောင်ဝိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ကျွန်ြီးထတော
ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ဝ ြီးေူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃

ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ(် ၁)ရပ်ကွက်(ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ(် ၂)ရပ်ကွက(် ထက ောင်ြီး

တင
ို ်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ကိုန်ြီးမ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက(် ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊၄။ ကိုင်ြီးတော ထက ြီးရော

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အိုပ်စို၊ ၅။ တ ွန်တိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။သစ်ဆ ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၇။ ိုြီးမပောအထရှြို့ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။မ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၀။ ကညင်သိုြီးဆင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၉။ဇရပ်ကွငြီး်
၁၁။

င်ြီး န္ိုင်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ထကောက်ကကြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအို ပ် စို၊ ၁၃။

ိုန ်ြီး ဆ ိုြီး

ထက ြီးရ ောအိုပ ်စို၊

၁၄။

ထ

ောက် ရှ ောထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၁၅။ရှ ်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၆။ထရဂလိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။

လထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၈။က ောြီးကိုက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။တက်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ေိုြီးတန်ြီး
ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊၂၁။ထ ောင်ကက ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၂။ထသောင်ကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၃။ထေ င်ထကွြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၅။ ဘိုရောြီးကကြီးကိုန်ြီး
၂၇။

၂၄။ ထပ က်ငူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကကောဂရက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

က ြီးထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ထေ င်ကကြီး ထက ြီးရောအို ပ် စို၊

၂၉။ ရ ို ြီး ပင် ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊

၃၀။ က ိုင ် ြီး ဝ ို င် ြီး ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၃၁။ ထဆောက်အိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ဆင်ကူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ရိုြီးထတော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။အထရှြို့ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။လပ်ပိုတ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၆။ ဆပ်သောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄

၃၇။ က တော ထက ြီးရောအိုပ်စို ။

ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ(် ၃)ရပ်ကွက်(ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။အ တ
ှ (် ၅)ရပ်ကက
ွ (် ထက ောင်ြီး

တင
ို ်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ကိုန်ြီးမ ြို့)၊၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ဝက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄။အစိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅။ရောသောကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ထက ောင်ြီးအိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။

ိုြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ကွင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။လူသန်ထ
့် ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။ဇြီးငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ဝက်ခ ဂရက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ထပ က်ဆန်ပဲ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ထရောင်မပစ်ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ပန်ြီးထတောရိုြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ က ြီးပင်ကွင်ြီး ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၆။ က

ြီးရိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၇။ဆပ် ူြီးနထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၉။ရင်ဆိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၂၀။ကကထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။သဲကိုန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၂။ စပ ယ်ရိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ထရတောကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ထလှကွဲ
လဟောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ဂို င်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ဇြီးထ ောင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၇။

န်ြီးတပင်ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၂၈။ က်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၉။လက်ပထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။လှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ထရွှေပန်ြီးငူ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။အိုြီးဘို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ဇရပ်ဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၅

က ထပ ော်မ ြို့နယ်

၁။ထတဇရပ်ကွက်(က ထပ ော်မ ြို့)၊၂။ထအောင်ဆန်ြီးရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (အထ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(အထ

(က ထပ ော်မ ြို့)၊

ောင်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ် (၄)ရပ်ကွက်

ောင်မ ြို့)၊ ၅။ေိုက်ပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ က်နကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။သကကယ်မပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ လကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။သရက်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁ဝ။ပိုက်ထတော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ထဆောက်ဝိုင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၂။ဇရပ်လှထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။သင်ထတောဂရက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၄။က ရ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကိုန်ြီးသောကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ဝဲကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။က ျူထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ အင်ြီး ောြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၉။အင်ြီးပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂ဝ။ င်ြီးလ ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကသိုြီး
ဆင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။သထမပလှထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ပ ဉ် ဆပ်ထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

အိုပ်စို၊

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၂၄။ ထညောင်ပင်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ အထကွတန်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၂၆။ ထတောထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ သလ က်စွန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၈။ ဇရစ်ရိုြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ထသောင်ကက ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃ဝ။ ထသောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ပ ဉ်ြီး ပင်လှ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ရှောြီး ဲ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ အဝိုင်ြီးနင်ြီးဂ ်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။

ဲဂရက်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဇရပ်ဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ က ြီးအိုင်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၇။ ထတောကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကွငြီး် ထဘောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၉။ အင်ြီး တထရော် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄ဝ။ ကညင်ဆ ိုင်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄၁။ ကိုန်ြီး ဲဇလ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၄၃။ကွင်ြီးသောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၆။

၄၂။

လဟောပ ိုင်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

န်ငူကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။

န်တပင်

ရိုရိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ သဲကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၈။ ကျွထ
ဲ င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၆

က ထပ ော်မ ြို့နယ်

၁။ ပင်လ ို ရပ်ကွက် (က ထပ ော်မ ြို့ )၊ ၂။ မ ဝတ ရပ်ကွက် (က ထပ ော်မ ြို့ )၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

(အထ

ောင်မ ြို့)၊

၄။

အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်

(အထ

ောင်မ ြို့)၊ ၅။ အစိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ က က်ပ ထက ြီးရော အိုပ်စို၊

၇။

သောယောကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။

သစ် သထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၉။ န်ြီးကကောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကကက်တညင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။သန်ကန
ို ်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကျွခဲ ထေ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ သင်ထတောကကြီး
ထက ြီးရောအိုပစ
် ို၊ ၁၄။ပ ဉ်ြီးကတိုြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ အင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ အင်ြီးရဲထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၇။ သရက်

ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၈။ သ န်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၉။ ထရွှေကညင်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၀။ ဝက်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ အင်ြီးရဲကျွန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၂။ကစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။လှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
အိုပ်စို၊၂၅။ က ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။
၂၇။ ဇရပ်ကွင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၄။တိုက်ထက ြီးရော

ထ ောင်ြီးအိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၈။ သရက်သ ိုြီး ပင် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၉။ထရစ န်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။အိုငက် ကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ န်ြီးစကကျူ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ကွင်ြီးထမ ောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။က တနြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃၄။ထဘောဇိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ဓထနော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။င ြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
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ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အိုက်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။မ ြို့ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ဇင်ပပွန်ြီး
အိုပ်စို၊ ၃၉။

လှပန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ကျွဲတလင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၁။အိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၂။ဂန ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၃။ဆင်ထကောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။အကကေွတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကွငြီး် လ ောြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၆။ သဲမ ျူအလယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ င ြီးက ြီး

ူထက ြီးရော အိုပ်စို၊

၄၈။ ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ ကွငြီး် ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၇

ငပိုထတောမ ြို့နယ်

၁။ထမ ောက်ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(ငပိုထတောမ ြို့)၊ ၂။ထတောင်ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(ငပိုထတော

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။ အထရှြို့ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(ငပိုထတောမ ြို့)၊ ၄။အထနောက်ပိုင်ြီးရပ်ကွက် (ငပို

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ထတောမ ြို့)၊ ၅။ အိုန်ြီးပင်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ကကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၇။သကကယ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ ဝက်ဆူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။
ထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ လပ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ အိုပ်ပို
ထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။ဟင်ြီးအိုြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၃။ဂိုညှင်ြီးတန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။အရြီးို ေ ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။င ြီးရန်ထ
့် ောင်ြီးထတောင်
ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ထက ောက်တန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ သ မော
ထေဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။စ ်ြီးထ ောင်ြီးစဉ်ြီးအိုြီးဘိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ထက ောက်
ပိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။အိုတ်ရှစ်ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၁။ထတောင်ကထလြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၂၂။ကိုန်ြီးကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၂၃။အိုပ်သထဘဘောထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ တ ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က ်ြီးနထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၆။ကွင်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။ထရွှေထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ထတောကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကကောကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။နဂ ိုြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၁။ကိုြီးထ

ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၂။ကညင်ငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။အ

က်ပပွန်

ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၃၄။ကကောကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ထက ောက်တ ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၆။ ကိုန်ြီးတန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ထေ င်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၈။သိုြီး ွထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ထဂွြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။သဇင်ကျွနြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။သကဘန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ငှက်ထပ က်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၃။ ကန်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ဇြီးမ ျူဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၅။သစ်ပိုတတပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ေြီးေူြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ဝ ြီးကိုန်ြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။မပင် ရိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။သကကယ်ထသောင်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၀။ အိုတ်တွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ ထ ောင်ြီးဝထက ြီးရောအိုပ်စို။
၈

ငပိုထတောမ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ငရို ပ ် ထ ကောင် ြီး မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ငရိုပ်ထကောင်ြီးမ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

၃။ အ ှ တ ် ( ၁)ရပ် က ွ က ် ( ဟ ို င ် ြီး ကက ြီးကျွန် ြီး မ ြို့)၊

၄။ အ ှတ် (၂)ရပ်ကွက်(ဟိုငြီး် ကကြီးကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်
(ဟိုငြီး် ကကြီးကျွန်ြီးမ ြို့)၊

၆။

အဝဘတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။

အောကော

ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၈။ ဆင်ကူြီးကက ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၉။ ရင်ဝ ြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ထရထက ော်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ပိုြီးထလောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ကိုလောြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကန်ဘလော
(

န်တန်ြီး) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကန့််ဘလောကျွန်ြီးည ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၅။တင်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။နသောပိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။နတ်ထ ှော်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။သစ်ထရောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၉။ ထရထက ော်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ပန်ြီးထ ှော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။စပ ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ကွင်ြီး
ဘက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၃။ထ ကွ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၄။သဲမ ျူထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၂၅။ ိုြီးတ ်မပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။ သဲကိုန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၇။ငထမပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ ဲ ရဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။မ ြို့သစ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၀။ က ကူြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဘိုရောြီးလှထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၂။ထညောင်ဝိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ရဲထ င်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ထရ
ထက ော်ထအောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။က င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ဇြီး င်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ထက ောက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကညင်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။

ရ ်ြီးကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ စ ်ြီးကကြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၄၁။ ထ င်ေိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၉

ပိုသ ်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက် (ပိုသ ်မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊

၅။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊၆။အ တ
ှ ်(၁၁)ရပ်ကွက် (ကန်တို င်
နယ်ထမ )(ပိုသ ်မ ြို့)၊၇။အ ှတ(် ၁၃)ရပ်ကွက်(ထရွှေဝတ် ှုံရပ်ကွက)် (ပိုသ ်မ ြို့)၊
၈။အ ှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊ ၉။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ထရွှေထသောင်ယ မ ြို့)၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁၀။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

(ထရွှေထသောင်ယမ ြို့)၊

၁၁။

အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်

(ထရွှေထသောင်ယမ ြို့)၊ ၁၂။ အ ှတ်(၁) ရပ်ကွက် (ထ ောင်ြီးသောမ ြို့)၊ ၁၃။အ ှတ်
(၂)ရပ်ကွက် (ထ ောင်ြီးသောမ ြို့)၊၊၁၄။ အ ှတ်(၃)

ရပ်ကွက် (ထ ောင်ြီးသောမ ြို့)၊

၁၅။ရှ ်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ ထရှောမပောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ရောသစ်
ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၈။ န်ြီးကန့််လန့််ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ထက ောက်ထ ောင်ြီးကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။ င်ြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ အနန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ က ်ြီးနထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ထကကောင်ပန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၄။ ထရွှေမ င်တ င်

ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၂၅။ ရ ်ြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။ ဇင်ပပွန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ကိုြီးဆူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။သစ်ပိုတ်
ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၂၉။တွန်ပလွန် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။လက်ပန်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၁။ကွငြီး် ထပ က်ကကြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၃၂။ က ကကြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၃။သဲကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။သထဘောကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ထဘော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ က ြီးဇင်ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၁၀

ပိုသ ်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် (ပိုသ ်မ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊

၆။အ ှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်(ထရကကည်ဦြီး

ရပ်ကွက်)(ပိုသ ်မ ြို့)၊၇။အ ှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်(ပိုသ ်မ ြို့)၊
ရပ်ကွက် (ထငွထဆောင်မ ြို့)၊

၉။

၈။အ ှတ်(၁)

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ထငွထဆောင်မ ြို့)၊

၁၀။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ထငွထဆောင်မ ြို့)၊

၁၁။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ထငွထဆောင်

မ ြို့)၊ ၁၂။ လင်ြီးဝင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ပန်ြီးပင်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၄။ ထဂွြီး ကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ထရ ထနပင်က ိုင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၆။ဦြီးတိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။လန်ကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။
အိုပ်စို၊ ၂၁။

န်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဝက်ကကြီးကွင်ြီးထက ြီးရော

န်ထလြီးပင်လင်ြီးဝင်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၂၂။

ဲဇလ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။ ရောထဟောင်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ထရတွင်ြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို

၂၅။ထတောင်တန်ြီးကန
ို ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဇရပ်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။

၂၆။ကကက်ထပ င်
က ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အိုပ်စို၊ ၂၉။ ထပ က်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ မ ြို့ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၁။ ပ ဉ်ြီး ကတ ိုြီး ကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၂။ သဇင် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၃။ ဆင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ စောမ ျူစို ( ) ထက ောက် ောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၅။သလပ် ွ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။အလယ်ရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ထလြီး
က်န္ှော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ထေ ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ကကက်တူထရြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၀။ ငကွ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ စပ ြီး

ောြီး ထက ြီးရ ော

အို ပ် စို၊ ၄၂။ ိုြီးကိုတ် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို။
၁၁

ထရကကည်မ ြို့နယ်

၁။ထအောင်ဆန်ြီးရပ်ကွက်(ထရကကည်မ ြို့)၊ ၂။ထနဝင်ြီးရပ်ကွက် (ထရကကည်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ြီးူ ရပ်ကွက်(ထရကကည်မ ြို့)၊ ၄။ ဆရောစရပ်ကွက် (ထရကကည်

မ ြို့)၊၅။မ ြို့ ရပ်ကွက်(ထရကကည်မ ြို့)၊၆။အ တ
ှ ်(၁) ရပ်ကွက် (အသိုတ်
မ ြို့)၊၇။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(အသိုတ်မ ြို့)၊၈။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (အသိုတ်
မ ြို့)၊ ၉။ အ တ
ှ ်(၄)ရပ်ကွက် (အသိုတ်မ ြို့)၊ ၁ဝ။ အ ှတ်(၅) ရပ်ကွက်
(အသိုတ်မ ြို့)၊ ၁၁။ အင်ြီးလ ောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဆဆိုကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ထတောင်လဟောထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၄။က ောြီးထ ောင်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ဘိုရောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ထရသိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၇။ဝက်ရိုပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။ကန်ထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၉။က ရ ်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂ဝ။ကွင်ြီးသိုြီးဆင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ထ ောင်ြီး ောြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ကျွဲတလင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၄။ က
၂၆။

၂၃။ နတ်စင်ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ြီးရိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ထညောင်ငူလက် ိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
န်ြီးကျွန်ြီးဆပ်သော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဝက်လောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၈။ထေ င်ကကြီးရိုြီး ထေ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။တိုက်စွန်ြီးထအောက်အင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃ဝ။ ထညောင်ပင်သောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ သရက်ကိုန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ဝ ြီးရ ိုလဟော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ေ ိုြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၄။ ဆပ်ကွင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၅။ က ိုင်ြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၆။ယိုြီးေယောြီးေက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၇။ သစ်ကိုတထ
တ တောင် ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို
၃၈။ထတောင်လယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။သေင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄ဝ။သင်္ဘန်ြီး
ထေ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ကကောကန် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၂။ ကွ ြီး် သြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၄၃။ ပန်ြီးဇကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ကွငြီး် ကကြီးထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ
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အိုပ်စို၊ ၄၅။ ကကြီးလဟောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ န္ွောြီးထရတိုက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၇။

က်သလက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ သ ွတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၉။ရိုြီးတိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅ဝ။ ဘိုရောြီးငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ အကယ်ကကြီး
ကက ြို့ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ ငှက်သိုက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ဇရပ်လှ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၄။ ပထေ က်ထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၅။ က ပေိုတ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၆။ ကညင်ဂွထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၇။ နတ်စင်ငူ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၅၈။ထညောင်ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၉။ တွတ်ပလွတ် ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၁၂

ထရကကည်မ ြို့နယ်

၁။ ထရှြို့ထဆောင်ရပ်ကွက်(ငသိုငြီး် ထ ောင်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ငသိုင်ြီး

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထ ောင်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ ငဝန်ရပ်ကွက် (ငသိုငြီး် ထ ောင်ြီးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ထအောင်ဆန်ြီး)ရပ်ကွက်(ငသိုင်ြီးထ ောင်ြီးမ ြို့)၊

၄။ထသောင်တန်ြီး

၅။မ ြို့သစ်ရပ်ကွက်(ငသိုင်ြီး

ထ ောင်ြီးမ ြို့)၊၆။ထရွှေဘိုရပ်ကွက်(ငသိုငြီး် ထ ောင်ြီးမ ြို့)၊၇။

က်တိုထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၈။ကိုန်ြီးမပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ဿလင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ထဂွြီး
ထတောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ထသောင်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ မ စ်ဆယ်
ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၃။ အူကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၄။ထေ င်ကကြီးဘက်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ သရက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကွင်ြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ န် ြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ထညောင်ပင်သောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ ကွင်ြီးကကြီးသထဘော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကွင်ြီးလ ောြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၁။ ဘိုရောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ က ်ြီးန ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ အ န်
ထရယောဉ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၄။ ကွင်ြီးထပ က် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကက ြို့ကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ င်ြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ထညောင်ထ ှော်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၂၈။ကကကျူကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကကကျူထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၀။ လက်ပပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ထက ောက်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၂။သကကယ်မပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ရောသစ်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ပန်ြီး
ပိုကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ထေ င်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ထရန့်သော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ဘိုတ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။က ပ်ကွင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၉။ ရင်ြီး ရှည်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ထန္ှောကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၄၁။ ဘွဲြို့ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ကညင်ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ သစ်မ ျူပင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ရင်ြီးကူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၁၃

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

သောထပ င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ ရပ်ကွက် အ ှတ်(၁) (သောထပ င်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ ရပ်ကွက် အ ှတ်(၂) (သောထပ င်ြီး

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။ ရပ်ကွက် အ ှတ်(၃) (သောထပ င်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ ပ ဉ်ြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ိုြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၅။ ထတောင်ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ကွက်မပင် ထက ြီးရော အိုပ်စို၊
၇။ ထဆောင်ဘ ို ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၈။

ရှ ်ြီး ထမ ောင် ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊

၉။ သရက်ထတော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၁။

န်ြီးဇင်လှ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။ ကွငြီး် ထမ ောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၃။ထတောင်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၅။ ထရွှေထရောင်

၁ဝ။ ကညင်ပင် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၄။က ဲြို့ဘ ထညောင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၆။

န်ြီးတပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၇။ ကွငြီး် ထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ သစ်ပိုတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ထ နန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂ဝ။သရက်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ရြီးို ပင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၂။င ြီးဘတ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။

က ြီးပင်ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၂၄။ထရှောမပောကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ဆပ်သွောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၆။ ရ ်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ဘိုရောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။သင်္ဘန်ြီး
ပင်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၉။ရှ ်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃ဝ။ထ ွြီးကိုတ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။လဟောဂ ိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။တလိုပ်ကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၃၃။ က တေွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကျွန်ြီးလ ောြီးကကြီးထက ြီးရော

အိုပ်စ၊ို ၃၅။ သစ်မ ျူထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၁၄

သောထပ င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ သ င်ကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။လင်ြီး တောက ထက ြီးရ ောအို ပ်စ ို၊ ၄။ န္ွ ယ် န ထ ောင်ြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။

ေည်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၆

၂။ ထရွှေထညောင်ပင် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
။

ထက ြီးရ ောအိုပ ်စို၊

ထရွှေထတောင်ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။ထလှကကြီးတက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ဆဆိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ြီးထသွြီးတိုက်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၀။ရှငက် ကြီးထပ ောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။အ ဆ
် ိုြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။ ဘိုရောြီးနထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။အိုပ်ရှစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၄။ က ြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဂ ိုညင်ြီးတန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၆။

န်ြီးဇင်လှကက ြို့ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ငဝန်ကက ကိုန်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၈။ ကင်ြီးတပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၉။ ကွငြီး် ထကောက်ထက ြီးရော

အို ပ် စို၊ ၂၀။ ထရွှေဇ အ ိုြီး ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၂၁။ ဇ ြီးမ ျူကွင ်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ ်စို ၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

၂၂။

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ကျွန်ြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ငဝန်ထေ င်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၄။ဇြီးပင်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ေ ြီးကထညောင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၆။သဲမ ျူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ထအောင်တပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ က ောြီးရဲ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ စစ်ပင်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။
အိုပ်စို၊၃၁။ဂို င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

တတယထက ြီးရော

၃၂။ ဲဇလကွင်ြီးထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၃။ ငှက်ထပ ောထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၄။

ဆင်လ ြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၅။ သထမပကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။
၁၅

က က်လတ်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၄)

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(က က်လတ်မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(က က်လတ်မ ြို့)၊ ၄။ က ောြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်(က က်လတ်မ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

ကိုက်(လက် ိုတ်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ ကက င်ြီးပဘဲစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၆။ ကက င်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ က ငဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။ ကိုင်ြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ က ကလွတ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ဆူြီးဂဏန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၁။

တောပ တ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ တိုြီးလှဲအ

၁၂။

တထပတထ ော

နြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ စစ်ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဆောြီး ိုသိုငြီး် ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ဘိုလိုထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။

လခ
န်ကျွန်ြီး

ထရော်ရောသစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။ထေ ပိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၁။ ေ နထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ နတ်စင်ဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ နတ်
စင်ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ဿလင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ မ န် ော
ကရင်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဇ
ဲ လကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ငပထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ပရက
ို ်ကက င်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။

ရ ်ြီးကကြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ပန်ြီးဘဲစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ထ ောင်ရြီးို ဆပ် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ က တ်ကိုန်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၃၃။ လင်ြီးတွန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၄။လတောကက ြီးထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၃၅။ထလလ ပင်ထ က ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၃၆။ဝ ြီး
ထကောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၇။လှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။သမ ဆပ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၉။

သ က်ထမပဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၀။

သောယောဝဲ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ အဟူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ သောယောကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၃။ က ထငြီးအစိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ အထရှြို့ဆင်ကူြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ထအောက်ဆင်ကူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ တ ကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ အိုြီးပင်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၄၈။ ကညင်ထ ောင်ြီးက ောြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၁၆

က က်လတ်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (က က်လတ်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(က က်လတ်မ ြို့)၊၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(က က်လတ်မ ြို့)၊၄။ကလပ်ရပ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ က ောြီးထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ကျွက
ဲ ူြီး ရောြီးရိုြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ကွင်ြီးထ ောင်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ကတိုက် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၉။ က သဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကညင်ကိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၁။က လ ထ
ို က ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ကွန်ပလိုငြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ကွန်ပလိုင်ြီး ရောသစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ က က က်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။

ထနောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ထငွအင်ြီးစိုထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၈။ ငထပွြီးတန်ြီးစောမ ျူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဆင်တောထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၀။ တည ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ထတောင်ဘို့်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၂။

တဲတဲကူြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။

၂၄။

ထ ောင်ရိုြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ောြီးဝယ် င
ှုံ ြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၅။ထေ င်ကကြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။ပရိုက်ဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဘိုြီးလူဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ရြီးို ထေ င်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၉။

လင
ှုံ ြီး် တော

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၀။ ရ ်ြီးကထလြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ထလြီးအ ်တန်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၃၂။ အ ်ယောကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ကျွတ
ဲ လင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၄။ ကညင်ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။က တိုြီးလက်ပန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။က ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၇။ က တိုြီးတ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ထပထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၉။ ေရင်ထကောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ဘိုေရတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ပဲ ိုြီးစို
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ သထမပတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ သထမပထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၄။

ဆင်ကူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။

တဘိုြီးကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၅။

အ

က်

စဉ
၁၇

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထေြီးေရဲမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ထေြီးေရဲမ ြို့)၊ ၂။ကိုလောြီးကိုန်ြီးတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ကိုန်ြီးတန်ြီးကထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ က ဘိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ က

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

သင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ကွန်ပလိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ထ ောင်ြီး ောြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၈။ ဂို င်ြီးကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ဂွကထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။ ဂွကကြီး ထက ြီးရောအိုပစ
် ို၊ ၁၁။ဆင်ကူြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ဇြီးမ ျူကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။တညင်ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၄။

တထ ောကကြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ တထ ောဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။တ ွတ် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ေ ြီး သ ်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ထေ င်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ဓန္ိုြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဓန္ိုြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။ ထနောက်
မပန်ေိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ပန်ကေပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ပ ဉ်ထ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၄။ ဘိုရောြီးကထလြီး

ောင်စို

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ဘိုြီးတိုပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ထငြီးကထလြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၈။ ထငြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ရ ်ြီးဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။
ထ ောင်ြီးအိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဲဇလ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ မ င်ြီးကကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထ ှော်ဘစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ထရပူဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၅။ လ ကို ကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ လ တ
ို
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။လ ိုဝ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ထလြီးအ ်ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၉။ ဝ ြီးက ယ်

ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၀။ သဲကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၁။ သဲကိုန်ြီးကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ သကကယ်ထ ောင်ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၄၃။ အထ ောင်ကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၄။အင်ြီးေူြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။အိုန်ြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၁၈

ထေြီးေရဲမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ထေြီးေရဲမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (ထေြီးေရဲမ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ကဝက်ထ ောင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ ထက ောက်စရစ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။ က ပ်စဉ်ပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ က ကနန် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ က က ပ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ က မ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ က ေ ြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၀။ က ေ ြီးရော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ က ေ တ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။က ေူြီးေ ြီး လ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ က ေူြီး(ထမ ောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၄။က ထပေါ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၅။က ထ ှော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ကျွဲသလင်ြီးကိုန်ြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကျွန်ြီးည ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ဆူြီးကလပ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ တ ောတထကောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ထတော်က ယ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၁။

ထတော်ကကပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၂။

ထတော် က်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။ထတော် ရိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ထတော်လှထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၅။တိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ထ

ောင် ှျူြီးထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။န္ှောထ င်ြီး

ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ ရ ်ြီး(အထနောက်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ထ ှော်ဘ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ထရကန်ထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ရှ ်ြီးကထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ထလြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထလြီးအ ်တန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၄။ လပ်ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လှဆ
ဲ ပ်ထ ောင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၆။ သောယောကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၇။ ထသောကကော

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၈။ သေဇြီးမ ျူကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ သေသဲကိုန်ြီးကထလြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၄၀။သေင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၁။သ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။သင်ထပ င်ြီး
ထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ သိုြီးေ တ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ အစဲကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၅။

အစပ်ထတော်က ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၆။

ဦြီးတို

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၇။ ကေ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ကဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၁၉

ောပိုမ ြို့နယ်
တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၁။ ရပ်ကွက်(၁)ဓနထတောရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၂။ ရပ်ကွက်(၂) ထစ ြီး ပိုင်ြီး
ရပ်ကွက(် ောပိုမ ြို့)၊၃။ရပ်ကွက(် ၃)မ ြို့ဦြီးရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၄။ ရပ်ကွက်(၄)
က ြီးတန်ြီးရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၅။ရပ်ကွက်(၅)ရောလည်ဘိုရောြီး ရပ်ကွက်
( ောပိုမ ြို့)၊၆။ရပ်ကွက်(၆)သထဘဘောဆပ်ရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၇။ ရပ်ကွက်(၇)
ထရွှေဂူထ ောင်ရပ်ကွက်

( ောပိုမ ြို့)၊

၈။

ရပ်ကွက်(၈)အထမပောင်ရပ်ကွက်

( ောပ ိုမ ြို့)၊ ၉။ ရပ်ကွက် (၉)ကွက်သစ် ထမ ောက်ရပ်ကွက်

( ောပိုမ ြို့)၊

၁၀။ ရပ်ကွက(် ၁၀)ကွက်သစ်အလယ်ရပ်ကွက(် ောပိုမ ြို့)၊ ၁၁။ရပ်ကွက် (၁၁)
ကွက်သစ် ထတောင်ရပ်ကွက် ( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၂။ ရပ်ကွက(် ၁၂)စစ်တန်ြီး
ရပ်ကွက် ( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၃။ ရပ်ကွက်(၁၃) သ ်ဘိုရောြီးရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊
၁၄။ ရပ်ကွက်(၁၄) စစ်ကွက်သစ်ရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၅။ ရပ်ကွက်
(၁၅)

ိုလ် ပ်ကွက်သစ်ရပ်ကွက် ( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၆။ ရပ်ကွက် (၁၆)

အကကြီးကွက်သစ်ရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊

၁၇။ရပ်ကွက်(၁၇)

လပ်ဥကိုန်ြီး

ကွက်သစ်ရပ်ကွက် ( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၈။ ရပ်ကွက်(၁၈) ကန်ထတော် ဂဘလော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊ ၁၉။ ရပ်ကွက်(၁၉) တူြီးထမ ောင်ြီး ရပ်ကွက်( ောပိုမ ြို့)၊
၂၀။ က တောရှ ြီး် ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ သလပ်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၂။ ဂ ဝ ထက ောက်ရဲစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ က စိုတ်ဂိုညင်ြီးတန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၄။

င်ြီးလှစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ဂ ဝ ကက င်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။ထ ောင်ြီးတွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။က ကူထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ အထမပောင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ထအောက်ကွငြီး် ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၁။အမ ောြီးကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၀။ ထ ှော်ဘ

၃၂။ ရိုင်ထဘော်ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၃။ က ြီးန္ှစ်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကထဇောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၅။သထမပကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ောပိုတ န်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ဂ ဝ
လွန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ က က က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ရဲပ ောြီး ွတ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။

ထနောင်ရှ ်ြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ဘန်ထ
့် ဘွြီးစို

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ သဲအ ်တ န် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ကိုြီးအ ်တန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၄။သဲအ ်ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ က သွတ်တည
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။အစြီးကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ ထအောင်သောယော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ သိုြီး

ပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၉။ င်ြီးက ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၀။ ကကက် ထ ွြီးထဇောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ အလန်ြီး လွတ် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၂။ ထဂြီးဂို ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၂၀

ောပိုမ ြို့နယ်
တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(အ ောမ ြို့)၊ ၂။
၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(အ ောမ ြို့)၊

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (အ ောမ ြို့)၊

၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက် (အ ောမ ြို့)၊

၅။က ကေွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၆။လက်ပန်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။ဇင်ြီးထဘောင်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ ထအောကကဘော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ကန ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။ကွန်ေိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ တင်ပိုလွဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ သ န်
ထ ောသ ်ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ သ န်ထ ောကိုန်ြီးတန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၄။ ဘဝသစ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၅။တယ်ပင်ဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ဆပ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ထနောက် ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၈။ ဘိုြီးဘကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ထက ောင်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ထေေါ်ည ်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၁။ မ ြို့ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ထေြီးေလူထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၃။ က ကကဘော ထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၂၁

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ဘိုကထလြီးမ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ဘိုကထလြီးမ ြို့) ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်

(ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်
၄။ အ ှတ်

(၄)ရပ်ကွက်(ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ဘိုကထလြီး မ ြို့)၊
၆။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက် (ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၇) ရပ်ကွက်
(ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊ ၈။အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊
ရပ်ကွက် (ဘိုကထလြီးမ ြို့)၊

၉။ အ ှတ်(၉)

၁၀။ အ ှတ်(၁၀) ရပ်ကွက် (ဘိုကထလြီးမ ြို့) ၊

၁၁။ဘိုေကွဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။ငပထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ စပယ် ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဝဲကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၁၆။

ိုြီးထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ သထမပကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၈။က ကလူထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၉။သကကယ်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ထဟ န်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။ ညထနောင်(ထဟ န်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ဘိုရောြီးသိုြီးဆူ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ မ သန်ြီးတန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ပတတမ ောြီးကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သိုြီး

ပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ စက်ဆန်ြီး ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၂၇။မပင်ဘိုြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ဂရ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ပက်မပဲ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ မ ျူြီးစ န်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ သဇင်ကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ထ ောင်ြီးကကြီးဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထပ င်ြီး

ယ် ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၄။ ထေ င် ကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ငထမပ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၆။ ထနောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။စ န်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ထ

ော်ပိုင်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၉။ ထရထက ော်တိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။သကန်ဝ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၁။ သစ်မ ျူထ ောင်ြီး(ကစို) ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၂၂

ဘိုကထလြီးမ ြို့နယ်

၁။ သူဇောဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂။ စန်ဟိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃။ ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။

ပန်ြီးဘဲစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ကွန်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။

၅။

လွှထ

ောင်စို

ရဲြို့ရောသစ်ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၈။ရိုပ်ဆိုငထ
် က ြီးရောအိုပ်စို၊၉။က စလူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ထအောက်
လှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ က ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ က ်ြီးကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ကစိုအထရှြို့ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၄။ကစို(အထနောက်)ထက ြီး ရော
အိုပ်စို၊ ၁၅။ ကိုလောြီးအိုြီးပင်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကွင်ြီးပိုြီးကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ကွင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။တိုြီးလဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၉။လင်ြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

တိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ င်ြီးဂထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။မ င်ြီးကကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပစ
် ို၊ ၂၂။ သလိုက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဘိုြီးထရောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၄။ဆူြီးပထေ င်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ရောသစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ပဝန်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။သဇင်ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ပိုက်စလပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၉။ သမ ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ သောထပ င်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ည
ထနောင်ဝ
၃၃။

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ထ ောင်ြီး ောြီး (ညထနောင်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထလော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ထအြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။

ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊

၃၆။ (ကျွန် ြီး ည ကက ြီး) ကျွန် ြီး

ဂူ

ပ် ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊

၃၇။ ကက ်ထ ောင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကျွန်ြီးသောယောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၉။ဟိုင်ြီးစထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။သစ်တိုထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ကေို
ကန ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၄၂။ ထအရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ဆတ်ကျွန်ြီး
ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၄၄။ ထ ောင်ြီးမ ဲကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ သထရော်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၂၃

ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ကတိုကက ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂။ကွ ်ြီးသြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃။ထက ောင်ြီးစို

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ ကိုကက ဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ ကျွန်ြီးဦြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၆။က န်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ဂို င်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ငှက်ထပ ော
ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၉။စွန်တနြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။စထကကောထရလယ်ကျွန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။ စထကကောထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ဆင်တိုြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ ထညောင်ဝ ိုင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ထညောင် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၅။ ပ လှဲ့် (အ

က်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဘိုရောြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၇။ ထ ောသလန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ဲဇလရောထဟောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ ရောသစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ရန်ကင်ြီးစရော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ သမပ
ထရလယ်ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၂။သထမပထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။ သကက ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ အလယ် ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ အရဲထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ ထအောက်ဆယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ အင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၂၄

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ(် ၁)ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက(် ထညောင်တိုနြီး်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊၅။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၆)
ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊

၇။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊

၈။ အ ှတ်(၈) ရပ်ကွက် (ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်
(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊၁၀။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၁၁။ကညင်
ထကောက်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ က တ ောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ က ရစ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ထ ောင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဂန်ထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ဆောြီး ထလောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဇြီးမ ျူကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၈။ တူြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉ ။ တဇင်ထရထက ော် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၀။ ပ်၀ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ နတ်ထပြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ထပစကျွန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။
အိုပ်စို၊ ၂၅။ မ

ဲဇလေလထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။

ိုြီးဟိုတ်ထက ြီးရော

မောမပောသောထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၂၆။ ဝဲထေ င်-အတွငြီး် ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၂၇။ ဝ ြီးထတောစွန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၂၅

ဓန္ိုမ ျူမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊
၇။အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊၈။ အ ှတ်(၁၁)ရပ်ကွက် (ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊
၉။အ ှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊၁၀။အ ှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊
၁၁။အ ှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၁၂။အထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။
ထကွြို့ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။က တထနော်(အထရှြို့)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၅။က တထနော်
(အထနောက်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။
၁၇။

င်ြီးညောြီး (အလယ်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

င်ြီးညောြီး(အထနောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ စက်တိုထ ောင်ြီးကထလြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ က တနြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။

ိုန်ြီးဆိုြီး (ထတောင်)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ဆင်လ ြီး် ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၂။ ဆင်လ ြီး် ကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။အင်ြီးရပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ အင်ြီးဂလောထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ င ြီးဘတ်အိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၇။ထတော်ကွဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ သမပ ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ပိုင်စွန်နန်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။န္ှဲကက ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ကဇွန်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၂။

န် ြီးကွ င ် ြီး ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊ ၃၃။ စ န် ြီး ကက ြီး ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊

၃၄။ သထမပရိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။အလ ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ တမ ော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ထတော်ကကြီး(ဇြီးမ ျူကိုန်ြီး)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ကန္ူကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၉။ ကန္ိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ သထဘောသမပ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၁။ သောထအြီးထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၂။ လက်ပန်ဇင်ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ အိုန်ြီးပင်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၂၆

ဓန္ိုမ ျူမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊၄။အ ှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။အ ှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊၆။အ ှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊
၇။ အ ှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်(ဓန္ိုမ ျူမ ြို့)၊ ၈။ မပင်ကသော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၉။ လ န်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။

င်ြီးဘွဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၁၁။ ဆကောကကြီး

ြီးို ပိုထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၃။ ကပ် ိုထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၄။ ထက ောင်ြီး ကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၅။ငပ င်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၆။ရှ ြီး် စိုထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၇။သဲမ ျူ(ထမ ောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ရြီးို ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ငန(ထတောင်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ လက်ဆထ
ွဲ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ထ ောင်ြီးထစောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။စစ်ကွငြီး် (ထတောင်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ စကင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ထက ောက်တိုငထ
် က ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ လင်ြီးလွန်ြီးပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ပကွန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၇။ ပက်တန်ြီး( ိုကကထလြီး) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ဇလိုပ်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၉။ထရထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၀။သမပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၁။ ထရလဲထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ ထညောင်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ နန်ြီးထတော်ကိုန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ကိုန်ြီးတန်ြီး (ထတောင်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ထတောကကြီး(ထမ ောက်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ကိုန်ြီးတန်ြီး (ထမ ောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ထရကကည်
ထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၃၈။ ထရတွင်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၂၇

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ်

၁။အထရှြို့ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(ပန်ြီးတထနော်မ ြို့)၊ ၂။ အလယ်ပင
ို ြီး် ရပ်ကွက်(ပန်ြီးတ

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထနော်မ ြို့)၊ ၃။ အထနောက်ပိုငြီး် ရပ်ကွက်(ပန်ြီးတထနော်မ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့ကွက်သစ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက်(ပန်ြီးတထနော်မ ြို့)၊ ၅။ ဆင်လ ်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ဓထနော်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ယင်ြီးယိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။

င်ြီးဂရိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၉။ထရွှေထလှထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကညင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ထရလဲ
န္ှဲထကော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။ ထေ ဝ ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ကညင်ငူ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၄။

င်ြီးဆယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ က တိုြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၆။ ကဇင်ြီးငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ထရွှေထက ောင်ြီးထမ ောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၈။ထရထပေါ်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။စစ်ကိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။ထတော
ထက ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။

ထ
မ မပြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ထရထပေါ်ထရလဲ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကဿ၀င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ မ စ်၀ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၅။ ဘဝိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။
၂၈

န်ကိုလောြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို။

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ်

၁။ ထရဂန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂။လက်ပန်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃။အင်ြီးတထကော

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ အင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၅။က တိုြီးကထလြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၆။ ဆပ်ထသထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ပသွယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ ကပိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ အိုြီးဘို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကထတောက်ဆပ် ထက ြီးရော
အိုပစ
် ို၊ ၁၁။ ထ ောင်ြီးကထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို ၁၂။
၁၃။ ရ ိုြီးထတော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ရ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဆိုထတောင်ြီး မပည် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၅။ဇရပ်လှကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ ဝဲထေ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ိုြီးကိုတ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။က တိုင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ တထယ (အ

က်)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။က တိုငြီး် ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။မပလင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ န္ွဲြို့ကဘိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၃။ တူြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊

၂၄။ ထပပင်ထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ထပပင်ထမ ောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၆။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။ သရက်ငူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ထမ န္ို
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၉။ သိုြီး ွ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ က လ ြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို ။

စဉ
၂၉

မဲဆန္ဒနယအမှတ

အူပင်မ ြို့နယ်
တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁။ ထဆြီးရိုရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊ ၂။ အ.
( အူ ပ င် မ ြို့ ) ၊

.က (၁) ထက ောင်ြီးရပ်ကွက်

၃။ ထလှ ဆ ပ် ထ မ ောက် ပ ို င ် ြီး ရပ် က ွ က ် ( အူ ပ င် မ ြို့ ) ၊

၄။ ထလှဆပ်ထတောင်ပိုင်ြီးရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊

၅။ ထအောင်ထမ သောဇ

ရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊ ၆။ ဟောထ ောဓရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊ ၇။ အ.

.က

(၂)ထက ောင်ြီးရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊၈။ ထပေါ်ထတော် ူ ရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊
၉။ကန္ူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၀။က စိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။ ကနင်ဝထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၂။ကျွဲေိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။က ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၄။ကကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကွန်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။က နထတတော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၇။ က ဝ ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ထမ ောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ င ြီး ောြီးအိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။င ြီးက ြီးဂရက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ စစ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ စွန်သ ိုက် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၃။ ဆ ပ်သော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၄။ ထညောင်ပင်ဂရက် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ထညောင်ဝ ိုင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၂၆။ ထတော်တလိုပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ တောပ တ်(အထနောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၈။နတ်စဉ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ပန်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ပတပွတ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ထပ က်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ပဲ ိုြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၃။ပန်ြီးပင်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ထပကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ဘြီးလင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၆။ ှန်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။

င်ြီးထဘောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၈။ ထရွှေထတောင်ထ ှောထ
် က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ထရလဲကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၀။ထရလဲကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၁။ထရွှေထလှထသောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။လက်
ပကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။သိုက်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။သောယောကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၅။သဲမ ျူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။သူထ ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၇။ အ ်ယောကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ထအောက်

ိုြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄၉။ထအောင်ဟတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၀။အိုငဝ
် ိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။အင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ အင်ြီးထတြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ထအောင်ဘိုထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၄။အလန်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၅။ တလိုပ်လပ် (အထနောက်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၃၀

မဲဆန္ဒနယအမှတ

အူပင်မ ြို့နယ်
တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်
ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁။ စောထရြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက် ( အူပင်မ ြို့)၊

၂။ ထဘောလ ိုြီးကွင်ြီးရပ်ကွက်

( အူပင်မ ြို့)၊ ၃။ ထစ ြီးရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊ ၄။ မ ြို့လယ်ထက ောင်ြီး
ရပ်ကွက်( အူပင်မ ြို့)၊ ၅။ကျွဂ
ဲ တ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ က တောကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၇။ က သင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ က၀ကကငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၉။ထက ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ထနောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။ ထနောင်ထ

ော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ င ြီး ယ်အိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ စစ်ကိုင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၁၄။တလိုပ်လပ်(အထရှြို့)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ထရော်၀ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၇။
အိုပ်စို၊ ၁၈။

ထရော်စ

ထရော်ထပကိုန်ြီး ထက ြီးရော

်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၁၉။

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။

၁၅။တောပ တ်(အထရှြို့)

နြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။
လက်တို

ထရော်ထညောင်ဝိုငြီး်
န်ြီးပင်ထကွြို့(အထရှြို့)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။

ြီးထသွြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ထလြီးအ ်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။လက် ောြီးကကြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ ဝ ြီးထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဝဲထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၈။ သိုကက င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ သိုြီး ွထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ထသောင်ဇောြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ အလန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ အဂ ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၃။ အ န် ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃၁

ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ် (၄)ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

(ထမ ောင်ြီး

(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၆)
ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့ )၊
၈။မ စန္ဒောရပ်ကွက်
မ ြို့)၊

၇။ အ ှတ ် (၇)ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့ )၊

(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊

၉။မ ထဟ ောရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ

၁၀။မ ကန်သောရပ်ကွက်(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊

၁၁။မ ရတနောရပ်ကွက်

(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊ ၁၂။တဇင်ကိုန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ဘိုရောြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ကွယ်လွယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ကညင်ဂဲထက ြီးရ ော
အိုပ်စို၊ ၁၆။ကဝက်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ထညောင်ထတောစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၈။တ ွန်တ ိုင်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၂၀။ထ

၁၉။

တပင်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

ော်ကလ ို့်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၁။

ြီးထသွြီး ထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၂။ ကထ ောင် (သထရောဘိုန်ြီး) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ထေ င်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၂၄။သထရောဘိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ကကော ူြီးငိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ဓန္ိုြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ကေက်ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ က ောြီးကွငြီး် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၉။ ကျွက်န္ွယ်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ အ ်တလိုြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၁။မပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။က ကွင်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ကျွဲခ
ထပကိုန်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၄။ကွ ်ြီးခ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ထ ောင်ြီးကွဲ
ကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၆။ င ြီးရောဘ ိုထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၇။ဆင်ကွင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ တူြီးထ ောင်ြီးထက ောင်ြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ေရယ်
ထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ပကတ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ပွတ် ရိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၂။

မပင်ြီး ကွင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၃။

လူထတော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ အိုန်ြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ရန် န္ိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို
၄၆။ ကဘဲကထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ ကျွန်ြီးကထလြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၄၈။ကကပ် ိုြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ ကွငြီး် ထပ က်ကထလြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၀။င ြီးတန်တ ရောထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၁။ဓောြီးမ ထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ော
အိုပ်စို၊ ၅၂။ သထရော်ထကွြို့ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ရ ောသောကက ြီး ထက ြီးရ ော
အိုပ်စို၊

၅၄။ ကွငြီး် ထပ က်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၅။ ကျွန်ြီးေပ် ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၅၆။ က တော ိုဆိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၇။ စစ်ကွငြီး် ကွ ်ြီးခ ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၅၈။

စကောြီးမ ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၉။

ထညောင်ထ ောင်ြီးထပွြီးစို

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၀။ လင်ြီး ေ ိုင်ြီး လက်ပ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၁။ အစိုကက ြီး
ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၂။ သရက်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၃။ ငှက်ထပ ောထတော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၄။ တဲ တဲ ကူြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၆၅။ လပွတ်ကိုလောြီး

ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၆။ လင်ြီးေိုင်ြီးက ဘလောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၇။ သိုြီး ွကွ ်ြီးခ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၈။ ဦြီးန္ိုထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၉။ ထရငန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို။
၃၂

ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၉)ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီး

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၁၀) ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့ )၊ ၅။
၆။ ိုဆိုြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄။ကထကော်မ င်

ရ ်ြီး ကိုန်ြီး ရပ်ကွက် (ထမ ောင်ြီးမ မ ြို့ )၊

၇။ရှ ်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။ကညင်ကိုငြီး်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ကညင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ က ကိုင်ထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အိုပ်စို၊၁၁။

ိုြီးဘို ထ ောင်ြီးအိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။မ င်ြီးကကွငြီး် ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊၁၃။ဘူေင်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ရှ ်ြီးထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၅။ သလလောဂ တ်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ သလလောထ ောင်ြီး ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၇။ က ဝ ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။ ထေ ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ထ ွထတော်ရှ ်ြီးစိုထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ထလြီးအ ်တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။သထမပထ ောင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၄။ က သွတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ကသောကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၆။

ြီးို ဘို ( င်ြီးမ ျူ) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ထ ော်သိုြီး ွ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၈။ ထ ော်ကွ ်ြီးသြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၉။ ဘိုရောြီးထ ောင်ြီးအစိုကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၀။ တယ်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဝဲကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၂။ ကိုန ်ြီး သော ထက ြီးရ ောအို ပ် စို၊ ၃၃။ ကညင်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ ်စို၊
၃၄။ ဆင်ြီးကူြီးကိုန်ြီး
အိုပ်စို၊ ၃၆။

ပ်ထမပောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ထတောင်ေြီးထက ြီးရော

န်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ င ြီးမ င်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၈။ ကညွတ်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ထ ွြီးထလြီးကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၄၀။ထတောင်ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၁။ ပိုြီးထလောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၂။မပင်ပ ို ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ဲထက ော်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၄။အမပင်ထလြီး
ဘက်တွောြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ အတွင်ြီးထလြီးဘက်တွောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃၃

ဝ ြီး ယ် မ ြို့နယ်

၁။ ထလှက င်ြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၂။ မ သန်ြီးတန် ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၃။ ရောလည်ရပ်ကွက် (ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက် (ဝ ြီး ယ် မ ြို့ )၊
၆။ ထ

၄။ ထဆြီးရို

၅။ ထရထက ော်ရပ်ကွက် (ဝ ြီး ယ် မ ြို့ ) ၊

ော်ကန္ွတ်ရပ်ကွက် (ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၇။ တရိုပ်တန်ြီး ရပ်ကွက်

(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၈။ ကတန်ြီးကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ က ်ြီးမပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။ အ က်ထပကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ဟသဘော ိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၂။

သရက်ငူ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၃။

ကင်ြီးဝကကြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၄။ထညောင်ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ စပ ြီးရိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ တ ွန်တိုင်
စစ်တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၇။စပ်

ိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။ ငှက်ထပ ောထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၉။ကကောကွငြီး် ကျွန်ြီးကကောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။
ပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၁။

ို့်

န်ြီးထလြီး

ထေ ငထ
် က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ မ စ်ကထလြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက
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ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဘထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ သလှထ ောင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၂၅။ က ရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ မ ဂိုြီးထလြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၇။ မ ဂိုြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဂရ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၉။

တန်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၀။က လတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ထမ ောက် ိုန် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၂။ လက်ပန်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထပထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၄။ ထရွှေထလောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၅။ တ ိုက်ကလောြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၆။ ထပ က်တ န်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ကကတ ိုက် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၈။ က

ရတ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ က ပေက ပထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၀။ က ကမပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ဝဲကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ိုြီး

ကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ကလ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ကလပ်က ပတိုပ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၅။ ကက တ်ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကကောမ ျူထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၇။ အလန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄၈။ ထတောင်အူသမ

ထက ြီးရ ောအို ပ်စို၊

၄၉။ ထတောင်အထ
ူ ောင်ြီး ောြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၀။ သဲကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၅၁။သကကယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ ကကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၃။ အူကျွန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၄။ ကျွန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၅။ ထရလန်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၆။ ကဝဲအင်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၇။က ကထနောင် ထက ြီးရ ော
အိုပ်စို၊ ၅၈။ က ေရ သ ေင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၉။ င်ြီး လ ကစကဲ ထက ြီးရ ော
အိုပ်စို၊ ၆၀။ အလ န်ြီးထက ောင်ြီးစို ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၁။ တူြီးထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၂။ က ပတိုပဝ
် က အိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃၄

ဝ ြီး ယ် မ ြို့နယ်

၁။ ထစ ြီးရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၂။ ပတတမ ောြီးရပ်ကွက် (ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။စောထရြီးကိုန်ြီးရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ င်ြီးပိုငြီး် ရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ်

မ ြို့)၊၅။သကက ြီးတိုင်ရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊၆။ရောသစ်ရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ်
မ ြို့)၊၇။ထသော်ကရပ်ကွက်(ဝ ြီး ယ် မ ြို့)၊ ၈။မ စ ်ြီးရပ်ကွက်(က ထငြီးမ ြို့)၊
၉။ပိုလထ
ဲ အောင်ထမ ရပ်ကွက်(က ထငြီးမ ြို့)၁၀။ န

ထပ်ရပ်ကွက်(က ထငြီး

မ ြို့)၊၁၁။နေထအောင်ထမ ရပ်ကွက်(က ထငြီးမ ြို့)၊၁၂။သရထဟ ောရပ်ကွက်
(က ထငြီးမ ြို့)၊၁၃။ထ
အိုပ်စို၊ ၁၅။

ော်ကန္ွတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ဦြီးကကြီးထတော်ထက ြီးရော

ထ ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ အထရှြို့ေရင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၇။ ကကလ ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊ ၁၈။ သရ က် မ က် ထက ြီးရ ောအို ပ ် စ ို ၊
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၁၉။ စစ်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ လ ်ြီးသ ိုင်ြီးရောကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၁။ပ ဉ်ြီး ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ထ ောင်ြီးေြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ကဝဲ
ထညောင်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။လက်ပန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ က ထပ က်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။

ဦြီးပတထ တ်ရော

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၇။

ကဝဲ

ကျွတ
ဲ လင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ဝဲရောက စန် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ဇိုကကန
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ စမပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ တလင
ို ြီး် စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၂။သရက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ကွ ်ြီးထ ောင်ြီးသောယောကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ အထနောက်ေရင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ အ

က်သကကယ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ ထအောက်သကကယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။

ြီးပနန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ထ ွြီးထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ ထဂေါ်သူထသောင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ကသောကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ထညောင်ပင်သော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၂။

စလူထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၃။

ိုြီးသောထ ွြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၄။ မ ြို့ထ ောင်ြီးထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ မ ြို့ထ ောင်ြီးကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၆။ကနစိုြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၄၇။ ဘဲထ ောင်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၄၈။ဘိုြီးထဘြီးအညောစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ လ ြီး် သ ိုင်ရောထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၀။ထအောက်ထပကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ တိုြီးလဲထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ န်ြီးကလဲ ငိုထတော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ဂန်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၄။

ထဂွြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၅။

ထရွှေကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၆။ ထရလယ်ကျွန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၇။ က တိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၈။ ဆင်ကူြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၉။ လက် ိုပ် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၆၀။ ပိုက်တန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၁။ ထရှောက်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၆၂။ ငှက်က ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၃။ တ တောြီးကက ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၆၄။ သရက်ထတော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၅။ နန့််အဲထလောင်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၆၆။ ကျွန်ြီး ေ ပ် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၇။

ရ ်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၆၈။ ထအြီးထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆၉။ သထမပထ ောင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၇၀။ သစ်

င ် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၇၂။ ကျွန်ြီးမပသောေ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇၁။ က လတောဝ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၇၃။ ကွငြီး် ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇၄။ကွ ်ြီးသြီးထ ောင်ြီးထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၅။ပတတောထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၇၆။စအပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၇။မ င်ြီးကကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၈။ ထစော်ကဲ
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ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၉။ ပထေသကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈၀။ သစ်မ ျူထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈၁။ တယ်ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈၂။ ပန်ြီးကူြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စ၊ို ၈၃။ ဲဇလထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃၅

အ ် မဲ ြို့နယ်

၁။ အ ် ဲကကြီးပိုင်ြီးရပ်ကွက် (အ ် ဲမ ြို့ )၊ ၂။ လယ်ထပေါ်ပ ိုင်ြီးရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(အ ် ဲမ ြို့)၊ ၃။ စော ျွန် ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(အ ် ဲမ ြို့)၊ ၄။ ဘိုရောြီးကကြီးကိုန်ြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ ထရသ ိုြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၆။

န်ငူ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၇။ ကကကြီးထေ င်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ ကန်ကကြီးထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၉။

န်ြီးတပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။အိုငက် ကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ သရက်

ပင်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ အင်ြီးတ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ သထမပကွငြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ အိုြီးပင်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ကက ြို့ကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၁၆။က န်ြီးထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ က န်ြီးတ ွန်တိုင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၈။ကူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ တူြီးထမ ောင်ြီးလှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၀။ရှ ်ြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ပိုလဲထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။

က ြီး

ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဝဲကကြီးဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကညင်ကွငြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ လက်ပကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ က ကန ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၂၇။ က ်ြီးပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ထလောက်သိုက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၉။ အစိုကကြီးထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ က စန်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၁။ပ ဉ်ြီး ငူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ထရွှေဘိုစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ က လ ို
ထညောင်ဝိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ကွငြီး် ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဆတတျူ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ဝ ြီးတလိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ကကောတန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၈။ ငိုထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ လူထကောင်ြီးကျွန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၄၀။ထ ောင်ြီးသောကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ဂိုညှင်ြီးတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၂။ ကွ ်ြီးခ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။

ရ ်ြီးပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ရှ ်ြီးစို

ဲဇလ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ကကောထ

ော် ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၄၇။ ပိုလိုထညောင်ဝိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ထမ ောက်အ ်တန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉ ။

န်ြီးထလြီးပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို။

စဉ
၃၆

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အ ် မဲ ြို့နယ်

၁။ ထ ောင်ြီးဝပိုငြီး် ရပ်ကွက်(အ ် မဲ ြို့)၊ ၂။ အ

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(အ ် ဲမ ြို့)၊ ၃။ ပ ရ ထေ င်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ တထကောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

က်ပိုင်ြီး ရပ်ကွက်

၅။ထညောင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ထညောင်ငူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ဂယက်ကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ က ရထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ရြီးို ထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။ အင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ စောမ ျူဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ရောဇူရိုြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ဘိုြီးထလှော်ရိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ က လဟော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ထရငကွငြီး် ထကျွြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ကွန်စ

်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၇။ နစပ်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ လှည်ြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ဇရပ်ဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။သရတ်ကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ သိုြီးဆယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ သရက်ကိုန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၄။

တတယထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ သ န်ြီးပင်ဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။က က်ပထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။ဇရပ်ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ အင်ြီးတ
သကကယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၉။တလိုပ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ကွင်ြီးကထလြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ကွန်တိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ကွငြီး် ယောြီးတ ွန်တိုင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ရောသစ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ သောကွငြီး် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊

၃၅။

က ောြီးန ူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၆။

ပေက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၇။တ ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၈။သထပ င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ သြီးကွင်ြီး
ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၀။ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ကိုလောြီးကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ က တလိုပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ အစိုကကြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၄၄။ ထ င်လကိုန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ကညင်ကိုန်ြီးကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ ထညောင်ဝိုင်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ တ ွန်တိုင်
အညောစို ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၄၈။ ပွဲစောြီးဂ ိုညင်ြီးတန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၄၉။သဲထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၀။ဝ ြီး ရယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။

ဲဇလ

စောမ ျူစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ကက တ်ထကွြို့ထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၅၃။ ကစိုကကြီး
က ရ ်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၃၇

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊၅။အ ှတ် (၁၁) ရပ်ကွက်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊၆။အ ှတ်(၁၂)ရက်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊
၇။

်ြီးထမ သောယောရပ်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၈။ ကျွန်ြီးကထလြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ဆင်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။သိုြီး ွထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၁။

ဆပ်ရော

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။

ဆပ်ဘိုရောြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၃။လပွတတလိုပ်ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ ပိုဂပို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၅။ကပ် ို
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ လပွတတလပ
ို ်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကဿ င်
ဆပ်ထရထက ော် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။

ပ လယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၉။ ထစော်ကဲထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ကျွန်ြီး ယ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၁။

ထ ွှြီးကျွန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကကပ်စင်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၃။

တယ်ထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၄။သထမပထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၅။ ဲဇလပိုသ ်စိုထက ြီးရော၊ ၂၆။ကျွဲခ ဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ န္ွောြီးထရထက ော်
ထညောင်လန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ န္ွောြီးထရ ထက ော်ထက ောင်ြီးစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၉။

ူ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ က လတောထက ောင်ြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၁။ ဝက်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ထဂွြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ မ န့််
ကကြီးမ စ်က ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၄။ မ န့််ကကြီးအိုန်ြီးပင်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၅။ဘိုရောြီးကကြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၆။ ရောဇူတိုင်ကညင်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၇။ေွန်ြီးတပဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။
၃၉။ကျွန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ ိုြီး
ေပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
အူ

ူထတော ကမ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ှထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ ကျွန်ြီး

၄၂။ တ ွန်တိုင်က ဝ ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။အ

ိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ ထအောက် အူ

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ စစစလ

က်

ြီးို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ဝဲထေ င်

ြီးို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။ သ ွတ်ကိုန်ြီး

ဝ ြီးရိုထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ သစ်တိုဆပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ ဘိုရောြီး
ထေ င် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၀။ ဝ ြီးရ ိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ ကျွေ
ဲ လင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။

န်ကိုလောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၃။ထက ော်ဇထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၅၄။ ဓလင်ြီးလှဲဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၅။ ဂရ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၅၆။ စြီးပွောြီးထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၇။
၅၈။ က က်ပထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၉။ စ
တိုြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၁။

ရဲအိုြီးပင်စို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၀။ ထညောင်

ပ လယ်ထသောင်တန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၆၂။ ယ်တလင
ို ြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၃။ ထ ော် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၄။ ပိုလွန်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

စောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၆၅။ ဓန္ိုြီးဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၆။ ရ ်ြီး ထက ြီးရော

အိုပ်စို ။
၃၈

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး မ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၄။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ် (၈) ရပ်ကွက်
(ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၉) ရပ်ကွက် (ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့)၊
၇။ ထရလ ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ ပတတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ ကန်ြီးထဇောက်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ှန်ကူထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၁။ ဝ ြီးနက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၂။ ထအောင်လှုံင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၃။ န္ိုြီးကျွန် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၄။ သူရဲထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ ဘိုရောြီးထ ောင်ြီးတ ွန်တိုင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၆။ ထရှောက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ ကန်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၈။လပွတ်ကွဲန္ိုြီးတန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၀။သိုြီး ွ ျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။ ဇ
ဲ လဥတိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ထလြီးအ ်
တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။က လ ိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ကျွန်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ ထဘထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ကကက်ရှောထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။က ောြီးဟိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။ဘိုြီးတလွတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။နတ် ှျူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၀။ ဂ ို ညှ င ်ြီး တန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ ်စို၊ ၃၁။ လင်ြီး ဇွဲ ဲ ဇ လ ထက ြီးရ ောအို ပ်စ ို၊
၃၂။ က ောြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ မ တ်သောဇ ြီးမ ျူ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၄။ မ တ်သောဝ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ မ တ်သောရော
၃၆။

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဿလင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ မ တ်သောဥတို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၈။ကျွဲခ က လ ိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၉။မ င်ြီးကကိုန်ြီးကထလြီးထေ င်ြီးထရထက ော်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ကျွဲခ ထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။
အိုပ်စို၊ ၄၂။

ယောလထက ြီးရော

ဲဇလ ကဇန်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ကျွခဲ ထ ောင်ြီး ောြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၄။ပ ောြီး ွတ်ထရှော်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ိုြီးသောထအြီး
အစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၆။လပွတ်ကွဲတဲထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၇။

ောလပ်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။မ စ်ကကြီးဘိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ ကထဇောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၀။ ပက်မပဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၁။အလယ်ထရထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၅၂။ ထရတွင်ြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၅၄။
၃၉

၅၃။ လင
ှုံ ြီး် ဘိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

တိုလို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၅။ တပ်ငူ ထက ြီးရောအိုပ်စ။ို

လပွတတောမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်(လပွတတောမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၇)ရပ်ကွက် (လပွတတော

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၈)ရပ်ကွက်(လပွတတောမ ြို့)၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၄။ အ ှတ် (၉)ရပ်ကွက်

(လပွတတောမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်(လပွတတောမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၁)
ရပ်ကွက်(လပွတတော(၃) ိုင်မ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၂) ရပ်ကွက်(လပွတတော(၃)
ိုင်မ ြို့)၊ ၈။အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက် (လပွတတော(၃) ိုငမ် ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၄)
ရပ် ကွ က် ( လပွတ တ ော (၃) ို င်မ ြို့ ) ၊

၁၀။ ထက ောက် ထ ှ ော ်ထက ြီးရ ောအို ပ်စ ို၊

၁၁။ထက ောက်တန်ြီးကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ထက ောက်တန်ြီးကကြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၃။လင
ှုံ ြီး် ဘိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ တူြီးထမ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၅။ထရဆိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ထပ ွထဟောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၇။ထက ောက်မ ျူ
/ပန္နဲထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။ပန်ြီးတိုြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ညကွငြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ဘောသောကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။
အိုပ်စို၊

၂၂။သရက်ကိုန်ြီးလဲထမပောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

လဲထမပောက် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

င်ြီးဘူြီးစိုထက ြီးရော
၂၃။ လပွတ်ထမပြီး

၂၄။ သောလ ကောကိုန်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၅။ကကောကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ကသထပ င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ထ ောင်ေ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။အိုြီးတပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ကကရန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၀။သနပ် က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၁။ထ ောင်ငယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၂။ထရှော်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ထညောင်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၄။ ကျွန်ြီးထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ကကြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ တပ်ကွင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၇။ ထညောင်လန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ကက ်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၉။ ကက ်ကိုန်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၁။

၄၀။ ကကျူထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

င်ြီးပိုကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကန်ဘက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ထဘြီး

ထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
ထက ြီးရောအိုပ်စို။

၄၄။ ဘိုြီးထမပ ထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၄၅။ ဂိုညှင်ြီးတန်ြီး

စဉ
၄၀

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

လပွတတောမ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(လပွတတောမ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (လပွတတော

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် (လပွတတောမ ြို့)၊ ၄။ အ ှတ် (၄)ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(လပွတတောမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(လပွတတောမ ြို့)၊ ၆။ အ ှတ်(၁)
ရပ်ကွက်(မပင်စလူမ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် (မပင်စလူမ ြို့)၊ ၈။ အ ှတ်
(၃)ရပ်ကွက်(မပင်စလူမ ြို့)၊ ၉။ ကိုန်ြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကိုကက
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။ဘိုင်ြီးထေ င်ထ ောင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ လွှစောထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၃။ တယ်ပင်တိုငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ စလူဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၅။ဆောြီး က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ပိုြီးထလောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။သစ်ပိုတ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ထရြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ထရတွင်ြီးဆပ်ထက ြီးရော အိုပ်စို၊
၂၀။ဓနဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ကညင်ကိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။သထမပထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ ဆောြီးက င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ဂန်အ
့် ပ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၅။ သမပ ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ကန့််ဘလောထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၇။ဆင်ထမ ယောထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။သင်္ဘန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၉။ဘတွတ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၀။မ စ်ထပ က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ဘိုန်ြီးကကြီးကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃၂။လပွတတလိုပ်(ထတောင်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။လပွတတလိုပ်(ထမ ောက်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၄။ထညောင်လန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၅။အ တ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၆။ ကညင်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၃၇။ကိုငြီး် ထသောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၄၁

ကက င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ကက င်ြီးမ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ထရွှေထတောင်စိုရပ်ကွက်(ကက င်ြီးမ ြို့)၊ ၄။ တလိုငြီး် ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

၂။ ရောသစ် ရပ်ကွက် (ကက င်ြီးမ ြို့)၊

၅။ င်ြီးထမ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၆။ထရွှေပန်ြီးထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၇။ထကွြို့

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။ကဇင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ထရလယ်ကျွန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၀။ထသောကကောေူြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။

န်ြီးတပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။ဆိုလဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။ ကကပ်ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
အိုပ်စို။

၁၅။ပက်

်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲကိုန်ြီး

၁၆။ကကထတောထက ြီးရော

စဉ
၄၂

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ကက င်ြီးမ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ဘက်ရဲမ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(ဘက်ရဲမ ြို့)၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ကြီးို အင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄။ဇြီးပင်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ ကလ့်က
ို ွငြီး်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ကွ ်ြီးအစ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ သစ်ဆ ်ကင
ို ြီး်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။အလို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၀။

ထပ က်န္ွယ်စ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၉။ ထရှောက် ိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၁။

ကက ြို့ပင်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။ကကောအင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၃။ ိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ထရနထတောင်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ပန္နဲကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ အိုတ်တွင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၇။ ကွင်ြီးကကြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၈။ပိုြီးစိုကကြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၉။ သဲမ ျူ ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၄၃

ဇလွန်မ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ဇလွန်မ ြို့)၊ ၃။ လ မထတော်ထတောင်ရပ်ကွက်(ဇလွန်မ ြို့)၊ ၄။ ဆန်တန်ြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

က ်ြီးနောြီးရပ်ကွက်(ဇလွန်မ ြို့)၊

၂။

လ မထတော်ထမ ောက်ရပ်ကွက်

ရပ်ကွက်(ဇလွန်မ ြို့)၊ ၅။ထညောင်ပင်ထစ ြီးရပ်ကွက်(ဇလွန်မ ြို့)၊ ၆။ထေ င်ကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ထတောင်ဘို့်တရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။ သရက်ထ ောင်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ အိုြီးဘိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ သဲကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၁။ က တထနော်(ထတောင်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။က တထနော်(ထမ ောက်)

ထက ြီးရောအိုပစ
် ို၊ ၁၃။ ထရလဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။

ြီးို တပို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၅။မ စ်ဝထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။နန်ြီးထတော်ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ဆိုကိုန်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။ထလြီးတူြီး(အထရှြို့)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ အ

ွတ်ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၂၀။သောေိုထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ မင ်ြီးထအြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၂။ ထရတွင်ြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၃။

ောြီးလက် ို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၄။ ကူြီးတဆ
ို့် ပ် ထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၄၄

ဇလွန်မ ြို့နယ်

၁။လ ိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂။သ န်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃။ ရိုြီး ထက ြီးရော

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

အိုပ်စို၊၄။ထညောင်ပင်သောထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅။ပကွဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။ ပကွဲ

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ထရလဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၇။ ကွ န်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။က ရှထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၉။က အထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၀။ထအောက်ရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကကောအင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၂။သကကယ်ကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။
အိုပ်စို၊ ၁၄။ အ င်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၁၅။

ဓန္ိုထဘြီးထက ြီးရော

က်ထသောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁၆။ထဇော်ဂ ကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ထ ရလ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ထကော
ကပ်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၁၉။ထကောကပ် ထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။က ထကော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၁။မပင်ရောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၂။ ဟောသောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၃။ပက်တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။တ ွန်တိုင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ထကောစန်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ဝ ြီးပထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ဆင်ထမ စောြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၈။ အိုပ်ရှစ်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။

င်ြီးေရယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၀။ သရက်တပင် (ထတောင်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ စွန်ပ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၂။ သရက်တပင်(ထမ ောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ ဂ ြီး် တိုက် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ ယင်ြီး လွတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လန်ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို
၃၆။

င်ြီးညောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး (အထရှြို့) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၈။ပ ဉ်ြီး ကိုန်ြီး(အထနောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။က ကက က်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၀။က တ်ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၄၁။န္ှဲထ ောက်တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ကထတော
ကရက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။အင်ြီးတထရော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။ အရှုံပ်ကွင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ထလြီးတူြီး(အထနောက်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ရင်ြီးတိုက်
ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။က
၄၅

ွန်ထက ြီးရောအိုပ်စို။

မ န်ထအောင်မ ြို့နယ်

၁။ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(မ န်ထအောင်မ ြို့)၊ ၂။ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထအောင်မ ြို့)၊ ၃။ အ ှတ(် ၆)ရပ်ကွက(် မ န်ထအောင်မ ြို့)၊ ၄။ ထမ ောက်ပိုငြီး်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(မ န်

ရပ်ကွက(် ကထနောင်မ ြို့)၊ ၅။အလယ်ပိုင်ြီးရပ်ကွက်(ကထနောင်မ ြို့)၊ ၆။ထစ ြီးပိုငြီး်
ရပ်ကွက် (ကထနောင်မ ြို့)၊ ၇။ မ ြို့ ရပ်ကွက် (ကထနောင်မ ြို့)၊ ၈။ ရက
ို ်စို
ရပ်ကွက်(ကထနောင်မ ြို့)၊

၉။ရှောြီးထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၁။ကညွတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၂။

၁၀။သ ွပ်ကွငြီး်
န်ြီးသြီးို ပင်

၁၃။ထပ က်ကိုန်ြီးစွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။အိုြီးဘိုထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၅။ဝက်တိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ထလြီးတူြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၇။ကျွဲတဲကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၈။င ြီးပဆပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ကဇွန်ြီး
ိုထက ြီးရ ောအို ပ်စ ို၊ ၂၀။ထညောင်ဝိုင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ထရွှေက င်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။သရက်ထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ကကျူထတော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၄။ရိုက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။အစယ် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၆။ ထညောင်တ ိုြီးလဲ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ထေ င်ြီးက ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။သထမပကိုန်ြီး ထက ြီးရော

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

အိုပ်စို၊ ၂၉။ ပဲတ ွဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။

ဲ င်ထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၁။ဇလိုပ်ကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။သဲမ ျူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ရင်ြီးတိုက်ကန
ို ်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၄။ ထ

ောက်က န့်် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။လဟောထပ က်

ထက ြီးရောအိုပ်စို။
၄၆

မ န်ထအောင်မ ြို့နယ်

၁။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(မ န်ထအောင်မ ြို့)၊ ၂။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(မ န်ထအောင်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

မ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(မ န်ထအောင်မ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၁) ရပ်ကွက်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

(အင်ပင်မ ြို့)၊ ၅။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်(အင်ပင်မ ြို့)၊ ၆။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်
(အင်ပင်မ ြို့)၊ ၇။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(အင်ပင်မ ြို့)၊၈။ စ ်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၉။ သထမပကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ ကွငြီး် ကကြီးထေ င် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၁။ မ စ်က ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ နတ်ပတြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၃။မ ြို့ တဲကကြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ထညောင်မ စ်ဆွဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၅။ဆယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၆။ ဆန်နထ ောင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ တောဂွ
တဲကကြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ကွ ်ြီးထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။သကကယ်
ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ဆင်ထသ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကညင်ငူ
ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၂၂။

ူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ကကက်သွန် င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၄။ ပန်ြီးအင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။ ထတောကျွဲလြီးူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ မ င်
ဝ ြီးထတောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ငှက်ကကြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။ ကကြီး
ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ လက်ပန်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ သဲဘို့်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၁။

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။

င ြီးဘတ်က ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၂။

ထညောင် င်

န်ထသြီးကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ ထရြီးကိုန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ ဘန်ထ
့် ဘွြီးကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ စ ်ြီးရောကကြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို ၊ ၃၇။ ကပ် ို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ ဇြီးမ ျူကိုန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စ။ို
၄၇

ထလြီး က်န္ှောမ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ထလြီး က်န္ှောမ ြို့)၊ ၃။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(ထလြီး က်န္ှောမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ထလြီး က်န္ှောမ ြို့)၊

၂။

အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

(၄)ရပ်ကွက် (ထလြီး က်န္ှောမ ြို့)၊ ၅။ အ ှတ(် ၅)ရပ်ကက
ွ ် (ထလြီး က်န္ှောမ ြို့)၊
၆။

န်ငူ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ထညောင်ပင်ဝဲ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။သိုြီးဆက်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။သ ွတ်ထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။စောထရြီးကွင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၁၁။ သ ်ကန
ို ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ လဟောကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၃။ဝ ြီးရိုထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ပန်ြီးအင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။ရှောြီးမ ျူ
က င်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ကက ြီးကကောကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။

န်ထတော

ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ထရထနောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ဘိုတ်ထ ောင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ ရှ ်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။ ကညင်ထသောင် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၂။ က ိုြီး တဲ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၃။ အ ိုင်သမပ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၄။လက်သ ောြီး(ကရင်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၅။လက်သ ောြီး

(မ န် ော)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ ထ ောက်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ထမ ောက်ဆယ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၈။ ကတက်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ထသောင်ဘိုတ်ထက ြီးရော
အိုပ်စို ။
၄၈

ထလြီး က်န္ှောမ ြို့နယ်

၁။ဘဲမပောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂။ဝ ြီးထတောကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃။ င်ြီးကိုန်ြီး

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ သဲန္ိုကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅။ ြီးို ကိုတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

၆။ လှည်ြီးထ ောက်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၇။ ထလှော်က

ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၈။ကွင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ဝတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၀။ကညင်တိုင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၁။
အိုပ်စို၊
၁၅။

၁၃။

င်ြီးလယ် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၂။ ထေ င်ကကြီး ထက ြီးရော

ယ်ဇလ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ ယင်ြီးဆယ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ကကြီးထပ က်ကိုန်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၁၆။ဘသလွန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၇။ ပန်ြီးထတောကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကွ ်ြီးခ ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၁၉။ တတျူထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၄၉

ဟသဘောတမ ြို့နယ်

၁။ပ ဉ်ြီး ထ ောင်ြီးရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊၂။ထညောင်ပင်ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

တမ ြို့)၊ ၃။တောင ြီးဆယ်ထမ ောက်ရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊ ၄။တောင ြီးဆယ်

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

(ဟသဘော

ထတောင်ရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊ ၅။ သိုြီးပင်ကွင်ြီး ရပ်ကွက် (ဟသဘောတ မ ြို့)၊
၆။

ကထနောင်စိုရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊

၇။

လယ်တကွငြီး် ရပ်ကွက်

(ဟသဘောတမ ြို့)၊ ၈။ မ ဝတရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့)၊ ၉။ထအြီးမ သောယော
ရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့ )၊ ၁၀။ အ ှတ ် (၁)ရပ်ကွက် (တလိုထတထော်မ ြို့ )၊

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

၁၁။ အ ှတ်(၂) ရပ်ကွက် (တလိုထတထော်မ ြို့)၊ ၁၂။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်
(တလိုထတထော်မ ြို့)၊ ၁၃။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်(တလိုထတထော်မ ြို့)၊ ၁၄။အ ှတ်
(၅)ရပ်ကွက်(တလိုထတထောမ် ြို့)၊ ၁၅။ဓ ဘထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ အင်ြီးဂရ ်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၇။ မ ြို့ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကရင်အင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၁၉။မပောသောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။န္ွယ်ထ ွထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၁။သဲမ ျူ
(ဓ )ဘ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ဆင် ထသ(ဓ ဘ)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။ င ြီး ောြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။သစ်မ ျူကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။လက် ိုတ်ပင်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၆။ ကင် ွန်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ကညင်ထကောက် ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၈။င ြီး ယ်

ူထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ သင်္ဘန်ြီးထတော (လပ်ထ ောင်ြီး)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၀။ ဘိုရောြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၁။ ဆပ်သော( င်ဘို့်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၂။ ပဲကကြီးကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ အပ်ပ က်ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၃၄။ သကကယ်မပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လက်ပလှထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၆။ သ ဘရောတိုငြီး် ထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၃၇။ ကိုင်ြီးထ ောင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၈။ကိုလောြီး တ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။လယ်တထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ထ ောင်ြီး
ောြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ က တိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ ရောသစ်(ထမ ောက်)
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ထ င်ြီးထဆြီးကျွန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၄။လယ်ကကြီးကွင်ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ ရဲကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၆။ အဂဘပထ
ို က ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၇။ ဆင် ထသ(တလိုထတထော်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ဘတ်ရိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၉။ ဂ ထ င်ြီးထက ြီးရောအိုပစ
် ို၊ ၅၀။ သဲဘွက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။ လဟောပ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။ ကညင်ငထ
ူ က ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၃။ ဇရပ်ကွင်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၄။ ေိုတ်ရ ိုက် ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၅။ အင်ြီးဝင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၅၆။ ထကော်ဇထက ြီးရောအိုပ်စို ။
၅၀

ဟသဘောတမ ြို့နယ်

၁။

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(ဟသဘောတမ ြို့)၊၃။ဥယ ောဉ်ထမ ောက်ရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊၄။

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

လက်သ ောြီးထမ ောက်ရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊

၂။

ရြီးို ကကြီးရပ်ကွက်
ဥယ ောဉ်

ထတောင်ရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့)၊

၅။ ထရွှေကူရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့)၊

၆။ ဇကောရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊

၇။ ကင်ြီးရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့)၊

၈။ပ န်ြီးထ ောင်ြီးရပ်ကွက်(ဟသဘောတမ ြို့)၊

၉။တောကထလြီးရပ်ကွက်(ဟသဘော

တမ ြို့)၊ ၁၀။ ပန်ြီးဘဲတန်ြီးရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့)၊ ၁၁။

ဘိုရောြီးကကြီး

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့ )၊

၁၂။ ပတတမ ောြီးရပ်ကွက် (ဟသဘောတမ ြို့ )၊

၁၃။ အ ှတ်(၁) ရပ်ကွက်(ေူြီးယောြီးမ ြို့)၊ ၁၄။ အ ှတ်(၂) ရပ်ကွက်
(ေူြီးယောြီးမ ြို့)၊ ၁၅။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက်(ေူြီးယောြီးမ ြို့)၊ ၁၆။ အ ှတ်(၄)
ရပ်ကွက်(ေူြီးယောြီးမ ြို့)၊ ၁၇။အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်(ေူြီးယောြီးမ ြို့)၊ ၁၈။န ောဗ န်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၉။ကိုငြီး် ထတောကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၀။

ဇိုကကနထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၂၁။ သရက်အိုပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ထက ောင်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၃။သောစည်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။မပောကတတ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။တတောြီးဦြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။စည်ထတော်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၇။

ရြီးို ကကြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၂၈။ ရှောြီး ဲ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၉။ သောတ ကွင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၃၀။ပထတောက်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၁။ထပ က်တန်ြီးထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၂။လယ်တကိုန်ြီးထက ြီးရော အိုပ်စို၊ ၃၃။ ထပ က်တန်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၄။ ထတောင် ကလ ို ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၅။ အင်ြီးတလူထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၃၆။ ဆပ်ကကြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ ဆင်ထ င်ြီး (ရှောြီး ဲ) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၈။ကက တ်ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၉။ထ ွြီးလိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၀။ရှောြီးမ ျူ
ကိုန်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၁။ သဲမ ျူ(ေူြီးယောြီး) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၂။ အေ ြီး
ဆင်ထ င်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄၃။ ထရွှေထတောင်သောရ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၄၄။ အိုန်ြီးပင်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၅။ သန္ွသထနော ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၆။ကကပ်ကထလြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၇။စစ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၈။ထတောင်
လြီးို စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၉။ လယ်ထတော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၀။ အင်ြီးဓဝယ်
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၁။သမပ ပင်(ဘလန်ြီး/အိုင်ကကြီး)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၅၂။လှည်ြီး
လ ်ြီးတက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၅၃။ထဘြီးထ ောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၄။သကက ြီးတန်ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၅။နတ်ထ ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅၆။ ရောသောကိုန်ြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၅၇။ က လှ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၅၈။ ကိုန်ြီး ကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၅၉။က တွ ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၀။လဟောထက ော်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၁။ထညောင်
ဝိုင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၆၂။စ န်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၃။ က ောြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၆၄။ ဂန့််ထဂေါ်ထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၅။ လပ် ိုြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၆၆။အင်ြီးကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၇။ယိုသလင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆၈။တလိုပ်
ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စ၊ို ၆၉။သဲမ ျူ (ယိုသလင်ြီး) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၀။ အဝိုင်ြီး
ထက ောင်ြီးစို ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၁။ အိုင်ထစောက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၂။သ ိုတ်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ေရိုြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၃။ သဘဘန်ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၄။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇၅။

ရ ်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ရိုြီးထသောင်

၇၆။စစ်ကွင်ြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို ။
၅၁

အဂဘပူမ ြို့နယ်

၁။(၁)ရပ်ကွက်(အဂဘပူမ ြို့)၊ ၂။(၂)ရပ်ကွက်(အဂဘပူမ ြို့)၊ ၃။ (၃) ရပ်ကွက်

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

(အဂဘပူမ ြို့)၊ ၄။အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်(

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၁)

ူြီးကကြီးမ ြို့)၊

(

ူြီးကကြီးမ ြို့)၊၆။အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်(

(

ူြီးကကြီးမ ြို့)၊ ၈။ အ ှတ်(၅) ရပ်ကွက် (

၅။အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ူြီးကကြီးမ ြို့)၊ ၇။အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်
ူြီးကကြီးမ ြို့)၊ ၉။ အ ှတ်(၁)

ရပ်ကွက် ( ဲဇလကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၁၀။ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် ( ဲဇလကိုန်ြီးမ ြို့)၊
၁၁။ အ ှတ်(၃) ရပ်ကွက် ( ဲဇလကိုန်ြီးမ ြို့)၊ ၁၂။ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်
( ဲဇလကိုန်ြီးမ ြို့)၊၁၃။ကဦြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၄။ပန်ြီးတင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၅။ သကကယ်မပင်ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ဘိုရောြီးကွင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၇။ လယ်ကက ြီးကွင်ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၈။ ကရင်ကူြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၉။ အင်ပင်ကိုန်ြီးထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂၀။

င်ြီးထ ောင်

ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

၂၁။ရောသောယောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။အိုပ်ရှစ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၃။အိုပ်
တွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ဝ ြီးနက်ထတောထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၅။

ဲကွငြီး်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၆။ ထညောင်ပင်ကကြီးကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၇။ ထ ောင်ြီး ွ
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၂၈။တစ်တတူြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။
အိုပ်စို၊၃၀။ဘိုရောြီးငတ
ို တ ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

ူြီးဝထက ြီးရော

၃၁။လပ်ထပ င်ဆွဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၂။သထမပပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၃။ကျွဲဇင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၄။ထညောင်က ြီး
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ လူထတော်စိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။ စစ်ကိုန်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃၇။သကကယ်တန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၈။ထဂွြီးထတောက်ထ ောင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို၊၃၉။အိုြီးကွဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၀။ပတိုပ်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၁။ဝက်လဟော
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၄၂။ကက ြို့ပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄၃။ ထက ောင်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရော
အိုပ်စို ။
၅၂

အဂဘပူမ ြို့နယ်

၁။ ရှ ်ြီး ထ င်ြီးမ ဲ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၂။ ထအောက်ရ ောကက ြီး ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊

တိုင်ြီးထေသကကြီးလွှတ်ထတော်

၃။ထနောက် ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၄။ဝက်ထသထက ြီးရောအိုပ်စို၊၅။ ထ တတောကိုန်ြီး

ဲဆန္ဒနယ်အ ှတ်(၂)

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၆။သကကယ်မပင်(သ ဘရောတိုင်ြီး)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၇။ ြီးထလောင်

စဉ

မဲဆန္ဒနယအမှတ

တင
ို ်းဒေသက

ီ်းလွှတဒတာမဲဆန္ဒနယတွင ပါဝငသညနယဒ မမ ာ်းစာရင်း

ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၈။

န်ြီးထတောစိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၉။ထလြီးကကြီးထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၁၀။ သထဘော ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊ ၁၁။ ကညင်ငူ ထက ြီးရ ောအိုပ်စို၊
၁၂။ပွတ်ကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊၁၃။
ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၅။

န်ြီးပင်ကန်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၄။ဆိုကိုန်ြီး

က ြီးကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၆။ ေယ်ပိုတ်ကွငြီး်

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၇။ကန်ဘက် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၁၈။ ထမ ောက်ထက ြီး

ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၁၉။ ကျွထ
ဲ သောင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၀။ က ြီးကကြီး ထက ြီးရော
အိုပ်စို၊ ၂၁။ ှတ်တိုင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၂။ ကက တ်ကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၃။ ကွင်ြီးထကောက်(ထတောင်)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၄။ ကွငြီး် လှထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၂၅။ လင်ြီးလွန်ြီးပင် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၆။ ပန်ြီးန္က
ှဲ ွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၂၇။ကိုန်ြီးမပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၈။သထမပကိုန်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၂၉။ ကွငြီး်
ထကောက်(ထမ ောက်) ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၀။ ဘွက်(အထရှြို့)ထက ြီးရောအိုပ်စို၊

၃၁။ တလိုင်ြီးကွင်ြီး ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၂။ ထညောင်ပင်တဲထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၃၃။စပင်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊၃၄။ကက ်ြီးတ ်ြီးကွင်ြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၅။ကညွတ်
ကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၆။

ိုကကြီးထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၇။ န္ွောြီးခ ထက ြီးရော

အိုပ်စို၊ ၃၈။ ထစတ ိုထက ြီးရောအိုပ်စို၊ ၃၉။ လှည်ြီးထ ှောက်ထက ြီးရောအိုပ်စို၊
၄၀။ ကကွငြီး် ထက ြီးရောအိုပ်စို ။

