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ေရှးေဟာင်းသုေတသန၊ အမျိုးသားြပတိုက်နှင့်စာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 

ကွင်းဆင်းသုေတသနလုပ်ငန်းများ 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 
သည့်အကိမ် 

အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

၁ ၁၉၆၁ 
မှ 

၂ဝ၁ဝအထိ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (၉)ကိမ် - သံလျင်သေဘာဆိပ်မှ (၂)မိုင် 
အကွာေနရာ၊ 

- သန်လျင် မို န့ယ်၊ 
ေကျာက်တန်းပတ်ဝန်းကျင် 
ေနရာများ၊ 

- ဗဟန်း မို န့ယ် 
- တွံေတး မိုန့ယ်၊ 
သဝန်းေတာေကျးရွာ 

- ကျို က်ပါဒကီးေစတီ 
- တွံေတး မိုန့ယ်၊ ဒလ မိုန့ယ်၊ 
ေကာ့မှူ း မို န့ယ်၊ 
ကွမ်းြခံကုန်း မို န့ယ်၊ 

- ေကာ့မှူ း မို န့ယ်၊ 
တရုတ်ေကျးရွာ 

- ေကာ့မှူ း မို န့ယ်၊ ဆပုဂံရွာ၊ 
တရုတ်ကုန်းေကျးရွာ၊ 

- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
အေရှ ပုိ့င်းခရိုင်၊ 

၂ ၁၉၆ဝ 
မှ 

၂ဝ၁၂ အထိ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး (၅၈) ကိမ် - ပုဂံ မို ပ့တ်ဝန်းကျင် 
ေနရာများ၊ 

- ရမည်းသင်း မို န့ယ်၊  
- မင်းကွန်းေဒသ၊  
- တံတားဦး မို န့ယ်၊  
- တေကာင်းမိုေ့ဟာင်းကွင်းဆင်း
သုေတသန၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ် 
- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ် 
- အင်းဝ၊ပင်းယနှင့် 
စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး၊ 

- မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
- မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- မိတ္ထ ီလာခရိုင်၊ 
ဝမ်းတွင်း မို န့ယ်၊ ကုက္က ို ခါးလှ 

- ပုဂံ၊ ပုခန်းကီး၊ ပခုက္က ူ၊ မိုင်၊ 
ေရစကို၊ ဆိပ်ြဖူေဒသများ၊ 

- မလင် မိုန့ယ်၊ 
- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- ရမည်းသင်း မို န့ယ်နှင့် 
ရှမ်းြပည် နယ်၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- ရမည်းသင်း မို န့ယ်၊ 
မို လှ့ေကျးရွာနှင့် 
တံတားဦးေကျးရွာ၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
ေဖာ့ေတာေကျးရွာ၊ 

- ရမည်းသင်း မို န့ယ်၊ 
မို လှ့ေကျး ရွာ၊ 

- ေကျာက်ဆည်ခရိုင်၊စဉ့်ကိုင် 
မို န့ယ်၊ အုံတုံေကျးရွာ၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ် 
- ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ 
သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
ေဖာ့ေတာေကျးရွာ၊ 

- ရမည်းသင်း မို န့ယ်၊ 
မို လှ့ေကျးရွာ၊ 

- တပ်ကုန်း မို န့ယ်၊ 
သရက်ေတာေကျးရွာအုပ်စု၊ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

ပိုးစာေတာေကျးရွာ၊ 
- ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ်၊ 
အေနာက်နန်းေကျးရွာ၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- မိတ္ထ ီလာခရိုင်၊ဝမ်းတွင်း မို န့
ယ်၊ ဖုံးဆိုးေကျးရွာ 

- မိတ္ထ ီလာခရိုင်၊ 
ဝမ်းတွင်း မို န့ယ်၊ 
ဇဝင်းေကျးရွာ 

- စဉ့်ကိုင် မို န့ယ်၊အဲ့ဗျေကျးရွာ၊ 
မက္ခရာ မို ေ့ဟာင်း၊ 

- ပုသိမ်ကီး မို န့ယ်၊ 
ဗိုလ်တက်ကုန်းရွာ၊ 

- ပုဂံ မို ေ့ဟာင်းပတ်ဝန်းကျင်၊ 
- ေကျာက်ဆည်ခရုိင်၊ 
စဉ့်ကိုင် မို န့ယ်၊အဲ့ဗျရွာ 

- မိတ္ထ ီလာခရိုင်၊ မလင် မိုန့ယ်၊ 
ဝမ်းတွင်း မို န့ယ်၊ 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊ 
တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 

- မိတ္ထ ီလာခရိုင်၊ 
ဝမ်းတွင်း မို န့ယ်၊ 
ဇဝင်းေကျးရွာ 

- ပခုက္က ူခရုိင်၊ ေရစ ကို မို န့ယ်၊ 
စဉ့်ကိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

- တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
- ကန ့ဘ်လူ မို န့ယ်၊ငါးရာနံ၊ 
ရသား၊ ငှက်ေပျာ၊ နဂါးေပ ၊ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

ေညာင်ပင်၊ ဇင်းနှင့်ဘာရွာ၊  
- ပျဉ်းမနား မို န့ယ်၊ 
သရက်ခုံေကျးရွာ 

- မုိးကုတ် မိုန့ယ်၊ 
ကပ်ြပင်ေကျးရွာ 

- ြမစ်သား မို န့ယ် 
- ေညာင်ဦး မို န့ယ်၊ 
ေကျာက်စကား 
နန်းေတာ်ရာေဟာင်း 

- ေကျာက်ပန်းေတာင်း မို န့ယ် 
- ေညာင်ဦး မို ၊့ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်း မို ၊့ 
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
မေကွး မို  ့

- ေပျာ်ဘွယ် မို န့ယ် 
- ဝမ်းတွင်း မို န့ယ် 
- ြပဒါးလင်းဂူေဒသ 
- မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး 
- စဉ့်ကုိင် မို န့ယ်၊ 
ေတာင်သာမို  ့
နယ်၊မလင် မိုန့ယ်၊ 
နွားထိုးကီး မိုန့ယ်၊ 
အမရပူရ မိုန့ယ်၊ 
ပုသိမ်ကီး မိုန့ယ် 

- တေကာင်း မို န့ယ်၊ ကာညှပ်၊ 
ပုတီးြဖူ 

- ေညာင်ဦးခရိုင်၊ပုဂံ မို ၊့ 
မိတ္ထ ီလာ ခရိုင်၊ မလင် မို ၊့ 
မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး၊ပခုက္က ူခရိုင်၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
မုံရွာခရိုင်၊ေချာင်းဦး မို န့ယ်၊ 
အနိမ့်ေကျးရွာ 



38 
စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- ဝမ်းတွင်း မို န့ယ်၊ 
ရမည်းသင်း 
မို န့ယ်၊ေပျာဘွ်ယ် မို န့ယ်၊ 
သာစည် မိုန့ယ်၊ မလင် မိုန့ယ်၊ 
ဘုတလင်မို န့ယ်၊ နတ်ေမာက် 
မို န့ယ် 

- သပိတ်ကျင်း မို န့ယ်၊မေကွး 
တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို န့ယ် 

၃ ၁၉၆ဝ 
မှ 

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ေဒသကီး 

(၂၄)ကိမ် - ဘီလူးေကျးရွာ၊  
- ဝတ်ချက်ရွာ၊ 
- စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 
- ေရဘုိ မို ၊့ မုံရွာခရိုင်၊  
- ရုပ်စုံေကျာင်း၊ စစ်ကုိင်း မို ၊့ 
- အာကာသရုပ်စုံေကျာင်း၊ 
စစ်ကိုင်း မို ၊့ 

- ဓမ္မကေချာင်မှန်စီေရခ 
ျေကျာင်း၊ စစ်ကိုင်း မို  ့

- အင်းဝ၊ စစ်ကုိင်း 
 

- မုံရွာခရိုင်၊ဘုတလင်မို န့ယ်၊ 
သခွတ္တ ရွာ၊ 

- ပင်းယေခတ်၊ 
အင်းဝေခတ်၊ေရှးေဟာင်း 
အေဆာင်အအုံများနှင့်ပုဂံ မို ရ့ိုး 

- တံတားဦး၊ အင်းဝ မို ေ့ဟာင်း 
- မုံရွာခရိုင်၊ ေညာင်ကန်ေဒသ 
- ေရဘိုခရိုင်၊ 
ဝက်လက် မိုန့ယ်၊ 
ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း၊ 

- ကသာခရုိင်၊ ေကာလင်း မို ၊့ 
- ေြမတိုင်းအုပ်စု၊ 
ကက်ေထာင့်ရွာ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- ေချာင်းဦး မို န့ယ်၊ 
နွယ်ေခွေဒသ 

- ဆားလင်း မို န့ယ် 
- စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 
အတွင်းရှိ ေကးမုံရွာ၊ မံုေရွးရွာ၊ 
ေကးစင်ေတာင်၊ေမာက်သရက်
ရွာ၊ေြပာင်းြပာရွာ၊ 
လက်လပ်ရွာ၊ကနီတွင်းရွာ၊ 
လယ်ရှည်ရွာ၊ချင်းေတာင်၊ 
မုေဌာရွာ၊ေမာင်းေထာရွာ၊ 

- မုံရွာခရိုင်၊ လည်ရှည်ရွာ 
- ေြမာင် မိုန့ယ်၊ 
ေလှတင်ဦးေကျးရွာ 

- မံုရွာခရုိင်၊ 
မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ 
တံတားဦး မိုန့ယ်၊အမရပူရ 
မိုန့ယ်၊ကချင်ြပည်နယ်၊ ဗန်ေမာ် 
ခရုိင်၊ 

- မင်းကင်း မိုန့ယ်၊ 
ေကးေတာင်ဦးရွာနှင့် 
ကံရွာပတ်ဝန်းကျင် 

- ေရဘုိခရုိင် 
- မံုရွာခရုိင်၊ယင်းမာပင် မိုန့ယ်၊ 
ဆယ်ကီးေကျးရွာ 

၄ ၁၉၅၈ 
မှ  

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး (၁၇) ကိမ် - ဗိဿနုိး မိုေ့ဟာင်း၊ 
ေတာင်တွင်း ကီး မိုန့ယ်၊  

- လင်းလယ်ရွာ၊ 
ေတာင်တွင်း ကီး မိုန့ယ်၊ 

- အထက်မင်းဘူးရုပ်စံုေကျာင်း၊  
- ေပါက် မို ့နယ်၊အုိင့်ကုိင်း 
ေကျးရွာ၊ထန်းငယ်ေတာေကျးရွာ 

- ဗိဿနုိး မိုေ့ဟာင်း၊ 
- ပုခန်း ကီး၊ ပုခန်းငယ် 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- ေရစကို မိုန့ယ်၊ 
- ေအာင်လံမိုန့ယ်၊ 
ကုိးသိန်းေတာင်၊ 
ေြမတဲ မိုေ့ဟာင်း၊  

- ေရနံေချာင်း မိုန့ယ်၊ ချို င်းရွာ၊ 
- ေပါက် မိုန့ယ်၊ 
-  ေတာင်တွင်း ကီး မိုန့ယ်၊ 
မိုသ့စ် မို၊့ နတ်ေမာက် မို၊့ ရွာ 
မွန်ရွာ၊ ရွာေတာ်ရွာ၊ ဇရပ်ကုန်း 
ေကျးရွာ၊ 

- ဂန ့ေ်ဂါ မိုန့ယ်၊လယ်ကီး 
ေကျးရွာ၊ 

- ေပါက် မိုန့ယ်၊ မိုင် မိုန့ယ်၊ 
ေရနံေချာင်း မိုန့ယ်၊ ပုလဲ မိုန့ယ် 
နှင့် မုိးေကာင်းေကျးရွာ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ေနရာများ၊ 

- ေတာင်တွင်း ကီး မိုန့ယ်၊ 
ပခုက္က ူ ခရုိင်၊ ေရဘုိခရုိင်၊ 

- ေရနံေချာင်း မိုန့ယ်၊ 
- မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ 
မင်းတုန်း မို၊့ 

- ေတာင်တွင်း ကီး မိုန့ယ်၊ 
ပဲခူး မို  ့ နှင့်ေရဘုိ မို၊့ 

၅ ၁၉၆ဝ 
မှ  

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၁၃) ကိမ် - အဇတ်ဝေကျးရွာ၊ 
သံုးခွ မိုန့ယ်၊  

- စစ်ေတာင်းြမစ်တစ်ဘက်ကမ်း
ရိှ သူရဲသမိန်ကွမ်းဆိပ်ေဒသ၊ 

- သေရေခတ္တ ရာ မိုေ့ဟာင်းနှင့် 
ပဲခူးဝန်းကျင်ေဒသများ၊ 

- ြဖူး မိုန့ယ်၊ေဇယျဝတီ 
မိုေ့ဟာင်း၊ 

- ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်ငူ မို၊့ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- သေရေခတ္တ ရာ မိုေ့ဟာင်း၊ 
- သေရေခတ္တ ရာ မိုေ့ဟာင်း၊ 
- ပဲခူး မိုပ့တ်ဝန်းကျင်ေဒသများ 
- ပဲခူး မိုပ့တ်ဝန်းကျင်ေဒသများ 
- ြပည်မိုန့ယ်၊ြမစ်ကမ်းဆင့် 
ေဟာင်း၊မင်းတုန်း၊ 
ဆင်ေပါင်ဝဲ၊မိေကျာင်းရဲ၊ မလွန်၊ 
မင်းလှ၊ မင်းဘူး၊ စလင်း၊ ပခုက္က ၊ူ 
ပုဂံ၊ 

- သေရေခတ္တ ရာ မိုေ့ဟာင်း၊ 
- ကျို က်ေဒးရံုေဒသ၊ 
- ြဖူး မိုန့ယ်၊ ေကျာက်တံခါး မို  ့
နယ်၊ ေညာင်ေလးပင် မိုန့ယ်၊ 
ေရကျင် မိုန့ယ်၊ ဒုိက်ဦး မိုန့ယ်၊ 

၆ ၁၉၉၂ 
မှ  

၂ဝဝ၉ 
အထိ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး (၄)ကိမ် - ဓနုြဖူ မိုန့ယ်၊ 
- ဧရာဝတီြမစ်ဝကန်းေပ ၏  
အေနာက်ေတာင်ဘက် ေြမာင်းြမ 
မိုေ့ဟာင်း၊ 

- ေဒးဒရဲ မိုန့ယ်၊ 
- ဟသာတခရုိင်၊ အဂပူ မိုန့ယ်၊ 

၇ ၁၉၉၅ 
မှ  

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

တနသာရီတုိင်း 
ေဒသကီး 

(၆)ကိမ် - ထားဝယ်ခရုိင်၊ 
ေလာင်းလံုမိုန့ယ် 
သာဂရမိုေ့ဟာင်းနှင့်မုတ္တ းီ 
မိုေ့ဟာင်း၊ 

- ထားဝယ်မိုနှ့င့် ေလာင်းလံုမို၊့ 
- ေလာင်းလံုမို၊့ 
သာဂရမိုေ့ဟာင်း၊ 
မုတ္တ းီမိုေ့ဟာင်းနှင့်ေဝဒီမိုေ့ဟာင်း၊ 

- သာဂရမိုေ့ဟာင်း၊ 
- ထားဝယ်ေဒသပတ်ဝန်းကျင်၊ 
ထားဝယ်ေဒသပတ်ဝန်းကျင်၊ 

၈ ၂ဝဝ၄ 
မှ  

ေနြပည်ေတာ်တုိင်း 
ေဒသကီး 

(၇)ကိမ် - ပျဉ်းမနား မိုန့ယ်၊ ေတာင်ညို 
မိုန့ယ်၊ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

- ပျဉ်းမနား မိုန့ယ်၊ 
ြပန်ကေြပးရွာ 
ေညာင်ပင်ကီးေကျးရွာ၊ 

- ဥတ္တ ရသီရိ မိုန့ယ်၊ မိတ္ထ လီာ 
မို၊့ သဲေတာဝမ်းတွင်း မိုန့ယ်၊ 

- ပျဉ်းမနား မိုန့ယ်၊ သစ်ထွန်း 
ေကျးရွာ၊ 

- ေဇယျာသီရိ မိုန့ယ်၊ 
ကူးတုိဆိ့ပ်ေကျးရွာ၊ 
သာယာဝှမ်း ေကျးရွာ၊ 

- ေဇယျာသီရိ မိုန့ယ်၊ 
ကူးတုိဆိ့ပ်ေကျးရွာ၊ 
သာယာဝှမ်းေကျးရွာ၊ 

- ရန်ေအာင်ြမင် မိုေ့ဟာင်း၊ 
၉ ၂ဝဝ၄ 

မှ  
၂ဝ၁၂ 
အထိ 

ကချင်ြပည်နယ် (၃)ကိမ် - ေရကူမိုန့ယ်၊ 
ေရေပ ကန်းေစတီ၊ 

- ြမစ်ကီးနားမို၊့ 
- ဗန်ေမာ်မိုပ့တ်ဝန်းကျင် 
ေဒသများ၊ 

၁ဝ ၂ဝ၁၁ 
-  

၂ဝ၁၂ 

ကယားြပည်နယ် (၁)ကိမ် - လိွုင်ေကာ် မိုအ့ေရှဘ့က်(၁ဝ) 
မုိင်အကွာရိှ “ကျတ်ဂူ” 

၁၁ ၂ဝဝ၃ 
မှ  

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

ကရင်ြပည်နယ် (၄)ကိမ် - ဘားအံ မိုန့ယ်၊ 
လင်းဘဲွ မိ့ုန့ယ်၊ 
ေကာ့ဂရိတ် မိုန့ယ်၊ မိုင် ကီးဂူ 
ေဒသ၊ 

- လင်းဘဲွ မိ့ုန့ယ်၊ 
ဂဝံယဉ်ေကျးမ၊ 

- ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း 
ေရှးေဟာင်းဇုန်နယ်နိမိတ်သတ် 
မှတ်ေရးအတွက် ကွင်းဆင်း 
သုေတသန၊ 

- သံေတာင် မိုန့ယ်၊ ခေပါင်းပင် 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

ရွာ၊ 
၁၂ ၁၉၇၄ 

မှ 
၂ဝ၁ဝ 
အထိ 

မွန်ြပည်နယ် (၇)ကိမ် - သုဝ ဘူမိ မိုေ့ဟာင်းနှင့် 
ဝင်းကမိုေ့ဟာင်း၊ 

- ဝင်းကမိုေ့ဟာင်း၊ 
- ကျိုက္ကသာ မိုေ့ဟာင်း၊ 
- ဘီးလင်း မိုန့ယ်၊ 
- ကျို က်ထုိ မိုန့ယ်နှင့် 
သထံုမိုန့ယ်၊ 

- သုဝ ဘူမိ မိုေ့ဟာင်း၊ 
ဘီးလင်း မိုန့ယ်နှင့်  
ယက္က န်းသည်မေကျးရွာ၊ 

- ဦးနာေအာက်ေကာင်းမဘုရား၊ 
သိမ်၊ဇရပ်များကွင်းဆင်း 
သုေတသန၊ 

၁၃ ၁၉၈၃ 
မှ 

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

ရှမ်းြပည်နယ် (၁၅)ကိမ် - ဖယ်ခံု မို၊့ 
- ရပ်ေစာက် မိုနှ့င့်ေညာင်ေရ မို၊့ 
- မုိး ဗဲ၊ ဖယ်ခံု၊ လွယ်ဝန်းေဒသ၊ 
- ေညာင်ေရမိုန့ယ်၊ ေကျးေပါခံု 
ေကျးရွာ၊ အင်းတိန်ေကျးရွာ၊ 

- ေကျာက်မဲ မိုန့ယ်၊ မုိင်းတင်း 
ေကျးရွာ၊ 

- နန ့ဆ်န် မို၊့ 
- ေကျာက်မဲခရုိင်၊ သီေပါ မို၊့ 
- ရပ်ေစာက်မိုန့ယ်၊ေကျာက်ေတာ 
ေကျးရွာ၊ 

- ရပ်ေစာက် မိုန့ယ်၊  
   တာယား ေကျး ရွာ၊ 
- ေတာင်ကီး မို၊့ကေလာမို၊့ 
ေအာင်ပန်း မို၊့ဟဲဟုိး မို၊့ 
သာစည်မိုမ့ျား၊ 

- ရွာငံ မို၊့ 
- ြပဒါးလင်းဂူ၊ 
- ြပဒါးလင်းဂူ၊ 
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စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ ကွင်းဆင်း 

သည့်အကိမ် 
အေရ 
အတွက် 

ကွင်းဆင်းသည့်ေဒသများ 

- ြပဒါးလင်းဂူ၊ 
- ြမန်မာ-စကာပူ ပူးေပါင်း၍ 
ြပဒါးလင်းဂူကွင်းဆင်း 
သုေတသန၊ 

၁၄ ၁၉၅၈ 
မှ 

၂ဝ၁၂ 
အထိ 

ရခိုင်ြပည်နယ် (၉)ကိမ် - ေဝသာလီမိုေ့ဟာင်း၊ 
- ေလာင်းကက်မိုေ့ဟာင်း၊ 
- ေဝသာလီမိုေ့ဟာင်း၊ 
- ေြမာက်ဦး မို၊့ 
- ဓညဝတီမို၊့ 
- ေလာင်းကက်ေတာင်နှင့် 
စစ်ေတွ မို၊့ ေလာကနန္ဒာဘုရား၊ 

- နီလာပန်းေတာင်းနှင့်              
ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ 

- နီလာပန်းေတာင်းနှင့်              
ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ 

- ဒုတိယဓညဝတီမိုေ့ဟာင်း၊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


