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ျမန္မာစစ္တပ္ရာထူးအေျပာင္းအလဲ သတင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေလ့လာျခင္း  

 
ဟာ- ခြ်တ္ကုန္ၿပီတဲ ့ ျဖဳတ္လုိက္ၿပဟီ ျပဳတ္ကုန္ဘီ သိမ္းကုန္ၿပီလား အေရြးခံခိုင္းလို႕ ေရာ သမ ေမႊ ေကာလ ဟာလေတြ 
ေရွ႕ေျပးလာၿပီး တဲ့ေနာက ္ထံုးစံအတုိင္း တပ္တြင္း ရာထူးအေျပာငး္အလဲေတြကိ ု လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန ္ ေၾကညာျခင္း 
မရွိဘ ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးေမာင္ေအး တို႕မွတပါး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရ ေရႊမန္း အပါအဝင ္
ထိပ္တန္း အရာရွိေတြ အားလံုးနီးပါး စစ္တပ္ရာထူးမ်ားမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး တတိယ မ်ဳိးဆက္သစ ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိ ု
၂၀၁၀  ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ရာထူးတာဝန္မ်ား လႊေဲပးခဲ့့ပါတယ္။ နားသြားတဲ ့ သူတို႕ဟာ ထိပ္တန္း 
စစ္ဖက္ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္သြာေပမဲ့လုိ႕ နအဖ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့ ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ) အဖြဲ႕မွာရွိတဲ ့
ရာထူးမ်ားကေတာ ့ႏႈတ္ထြက္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့ ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေကာင္စ၀ီင ္သူရ ဦးေရႊမန္း 
ႏွင့ ္တြင္း၁ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အျဖစ ္ စစ္တပ္မွာ ဌာနလက္ကိုင္မပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရ႕ဲ ကုတ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း 
တရုတ္ခရီးစဥ္ကိ ုတရား၀င ္လိုက္ပါ သြားခဲ့ပါတယ္။ေကာင္စ၀ီင ္ဦးတင္ေအး က ပို႕ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးေမာင္ေအး တို႕ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီး ပ-ဒု ရာထူးန႕ဲ နအဖ ဥကၠဌ ပ-ဒု ရာထူး 
မ်ားကိ ုဆက္လက္ယူထားပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ရာထူးမ်ားကိ ုလက္လြတ္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အပီး အေျခအေနအရပ္ရပ ္တည္ၿငိမ္သည္ 
အထိ ဒီအတိုင္းဆက္လက္ ကိုင္တြယ္သြားမည့္ဟန္ရွိသည္။ (နာဂစ္ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းန႕ဲ ေနာက္တက္လာမဲ ့ ႏိုင္ငံေတာ ္
အႀကီးအကဲ (သမတ)ကေတာ့ ျပည္သူ႕မဲ ဆႏၵန႕ဲမဟုတ္ဘျဲဖစ္လို႕ရတာဆုိေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီး သန္းေရႊကေန ႏိုင္ငံေတာ ္
သမတႀကီး ဦးသန္ေရႊလ ဲ ျဖစ္ျခင ္ ျဖစ္မယ ္ နီးရာေခြးတေကာင္ေကာင ္သမတ ျဖစ္ေစလို႕လ ဲ ရပါတယ္။သူတို႕ ဖြဲ႕စည္းပံ ု
ဥပေဒအရ ေခြးတပ္ထကဲလာတ့ဲအေကာင္ေတာ့ျဖစ္ရမယ္ေပါ့ေနာ။ ) 
 
တပ္တာ၀န္မ ွ ႏႈတ္ထြက္သြားသူမ်ားကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးမွာ သူရဦးေရႊမန္း (ေဇယ်ာ 
သီရိၿမိဳ႕နယ္)၊ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ပုဗၺသီရ ိ ၿမိဳ႕နယ)္၊ ဦးသိန္းစိန ္(ဇဗၺဴသီရ ိ ၿမိဳ႕နယ္) ၊ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဥးီ 
ျမင့္လႈိင ္(ဒကၡိဏသီရ ိ ၿမိဳ႕နယ္)၊ စသည္ စသည္ျဖင္ ့ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္ဖုိ႕ USDP ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း 
တင္သြင္းထားပါသည္။ 
 
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေ၀ဖန္ခ်က ္မ်ားစြာလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။  
အေျဖက ေတာ့ စစ္တပ္ကိ ုစစ္တန္းလ်ားျပန္ပို႕ဖို႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သပ္သပ္ရပ္ရပ ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အျမင္ဆန္းေနတာက ပထမမ်ိဳးဆက္သာမက ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကိုပါဆြဲျဖဳတ္ပစ္လိုက္ၿပီး  တတိယမ်ိဳးဆက္လက္ ၀ကြက္ၿပီး 
အပ္ခဲ့တ့ဲအေပၚ မ်က္စိေမွာက္ကုန္တယ္လုိ႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လြန္ခတဲဲ့ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ကို ရာထား 
ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေဆ့ဖ္တီး ဖတ္စ္ လုပ္ေနရတာနဲ႕  ခတ္တက္ျပင္ရင္း  အခ်ိန္ေတြ လြန္ကုန္ပီး ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
ေတြလဲႏွစ္ခ်ိဳ႕ ဒုခ်ဳပ္ႀကီးေတြလ ဲေဖါင္းပြပီး “ပပ္လပိုင္လုိက”္ ေနဘီမို႕ အခ ုျဖဳတ္သိမ္း ေနရာခ်မႈအေပၚ  တတ္ႏိုင္သေလာက္ 
သပ္သပ္ရပ္ရပ ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  
 



ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေစေရးဆိုတဲ ့ေခါင္းစဥ ္ေအာက္မွာ စစ္ဖက ္အထက္တန္းအရာရွိမ်ား ဗိုလ္ကေတာ္ အပါအ၀င ္ပညာ 
တတ္ မ်ားျဖစ္ေနေစေရး စီမံခ်က္မ်ိဳး တိုင္းမွဴးအဆင့္ကအထက္တက္သြားတဲ့ တာ၀န္အတြက္ MSc,.  အဆင့္ေလာက္ 
ျဖစ္ေန ေရး စတာေတြကို ေဆာင္ရြက ္လာခဲပ့ါတယ္။ 
အေျခခံအားျဖင္ ့တကၠသိုလ္ကျဖစ္ေစ စစ္တကၠသိုလ္ကျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး BSc, BA တို႔ ဘြဲ႔ေတြ ရလာတဲ ့စစ္ဗိုလ္ေတြကို 
ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အစပိုင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေမာင္ဘုိ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသူရျမင့္ေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သီဟသူရစစ္ေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျပည့္စုံ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအးျမင့္ၾကဴ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေအာင ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ေလ) ေက်ာ္သန္း၊တို႕ကစပီး ဒုတိယမ်ိဳးဆက ္ ေႏွာင္းပိုင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ျမင့္၊ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာငဦ္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္မင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဌးဦး၊  
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရျဲမင့္၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္လိႈင္၊    ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ေရ) စိုးသိန္း၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထင္ေအာင္ေက်ာ္၊    ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေမာင္ေမာင္ေဆ၊ြ   ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးႏိုင္၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ေလ) ျမတ္ဟိန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သာေအး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အုန္းျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴး 
ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုကုိ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဝလြင္၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေအာင ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဥာဏ္ဝင္း  ဗိုလ္မွဴးႀကီး  
ခင္ရီ၊တို႕ကိ ု ၂၀-၃-၁၉၉၄ မ ွ ၁၅-၂-၂၀၀၀ ကာလအတြင္းိ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ အပါတ္စဥ ္ ၁-မ ွ ၄-ထိ 
အားျဖင္ ့ေမြးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။  
စစ္တပ္ထံုးစ ံ တေသြး တသံ တမိန္႕ ဆိုတာက စဥ္ဆက္မျပတ ္ လည္ပါတ္ေနေသးေပမ့ဲ စစ္ဖက္အပါအ၀င ္ နိုင္ငံေရး 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပါယ္အားလံုးမွာ ကေမာက္ကမနဲ႕ ျဖစ္ေနတာမို႕ က်ားၿမွးီဆြဲမိသလိ ု အာဏာကိ ု မလြတ ္
ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ၿပီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ေဖါင္းပြ သြားပါတယ္။  
 
အခုအခါမွာမွထလုပ္ရတာမို႕ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေႏွာင္းပိုင္း (ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ အပါတ္စဥ-္၄) က လာတ့ဲ 
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင ္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင ္
တို႕ကို အဦးအစီးခ်န္ထားခဲပ့ီး တတိယမ်ိဳးဆက္ NDC အမွတ္စဥ္ ္ (၅)က ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္စိုး၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္း၊ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သန္းထြဋ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းေအး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွေဌးဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
လွမင္းတို႕အုပ္ကိ ု NDC(၆)က ဗိုလ္တင္ေငြ၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဆြ၊ ဗိုလ္ရာျပည့္ တို႕နတဲြဲပီး ကစထမွဴး ေရး ေထာက္ခ်ဳပ ္ စတဲ ့
ကုန္းလည္စီးခိုင္းပါတယ္။ အမွတ္စဥ္္ (၇)ကတင္ေပးလိူက္တ့ဲ တိုင္းမွဴးအုပစ္ကုို ေနာက္ထုိင္ျပဳၿပီး စစ္တပ ္ ဆင ္ ကို 
ႏိုင္ငံေရးကြင္းက ခြဲထုတ္ျပပါတယ္။ စစ္တန္းယားျပန္ေရာက္ပီးရင္ေတာ ့ အမွတ္စဥ္္ (၇)လက္က်န္န႕ဲ အမွတ္စဥ္ ္
(၈)သမားေတြက တန္းစီဇယားန႕ဲ ဆက္စီးၾကေပေတာ့ေပါ့ ။  
 ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာဖြင့္တဲ ့ NDC အမွတ္စဥ္ (၉)ကေတာ့ သင္တန္းသား ၁၃၄ ဦးထကဲ တ၀က္ေက်ာ္ေရြးပီး 
ႏိုင္ငံေရးအထူးျပဳသင္ကာ ၂၀၀၈-နဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လြတ္ထိုင္ စစ္ဖက္လာ ၂၅% ထပဲို႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး  
 

 
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင ္
ၾကည္း ၁၄၂၂၂ DSA 18 
တပ္မေတာ္  
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ ္
ဇနီး ေဒၚေအးေအးေမာ္ 



ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိ 
ၾကည္း ၁၄၂၃၅ DSA 19  
တပ္မေတာ္  
ဒု-ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ(္ၾကည္း) 
ဇနီး စ၀္ေနာင္ခမ္းဆမ ္
 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  ညဏ္ထြန္း 
ေရ ၁၁၉၆ DSA 16 ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) 
ဇနီး ေဒၚခင္ေအးျမင္ ့

 
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း 
ေလ ၁၆၈၂ DSA 17 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ(္ေလ) 
ဇနီး ေဒၚေထြးေထြးညြန္႕ 

 
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင ္
 ၾကည္း ၁၄၂၃၂ DSA19 
ၾကည္း- ေရ - ေလ ညိွႏိုင္းေရး အရာရွိခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ 

 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ခင္ေဇာ္ဦး 
ၾကည္း ၁၅၀၆၇ OTS-56  
စစ္ေရးခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚခင္သန္းေဌး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေ၀လြင ္
ၾကည္း ၁၃၉၃၇ -DSA-18  
 စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚေဆြေဆြဦး 

 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေက်ာ္ေဆြ 
 ၾကည္း ၁၆၄၉၃ DSA-22  
စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး အရာရွိခ်ဳပ္) 
ဇနီး ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ ္



 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္သိန္းေဌး -  
ၾကည္း ၁၅၄၂၁ OTS-58 
ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင ္

  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ျမင့္စုိး 
ၾကည္း ၁၆၃၉၁ OTS-61  
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၁ 
ဇနီး ေဒၚခင္ေမဦး 

  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေအာင္သန္းထြဋ္   
ၾကည္း ၁၄၇၅၁DSA 20-  
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၂  
ဇနီး ေဒၚခ်ယ္ရ ီ

  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္လွမင္း 
ၾကည္း ၁၆၅၂၂ DSA-22  
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၃ 
ဇနီး ေဒၚနီနီေမာ္ 

  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္သက္ႏုိင္၀င္း 
ၾကည္း ၁၅၀၁၂ OTS-56  
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၄ 
ဇနီး ေဒၚျမတ္ျမတ္စိုး 

  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္တင္ေငြ 
ၾကည္း ၁၆၄၈၅ DSA-22  
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၅ 
ဇနးီ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္သီတာ 



  
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္စုိး၀င္း 
ၾကည္း ၁၆၄၈၉ DSA-22 
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထ) – ၆ 
ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္။ 

   
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေက်ာ္ၿဖိဳး 
ၾကည္း ၁၆၅၂၁ DSA-22  
တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး ႏွင္ ့စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚနီန၀ီင္း 

 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္စိန၀္င္း - 

         ၾကည္း ၁၄၆၈၂ OTS-54 
                             ေလေၾကာင္းရန ္ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ ္

    ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး 
   
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္၀င္းျမင့္ 
ၾကည္း ၁၄၈၅၃ DSA-20  
စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚၾကင္ၿမိဳင္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေသာင္းေအး 
ၾကည္း ၁၄၇၈၈ DSA-20  
စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ ္
ဇနီး ေဒၚသင္းမ်ိဳးေအာင ္ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ရာျပည့္ 
ၾကည္း ၁၆၅၅၆ DSA-22  
စစ္ဥပေဒခ်ဳပ ္
ဇနီး ေဒၚသဥၹာ၀င္း 



 ဗုိလ္ခ်ဳပလ္ွေဌး၀င္း  
ၾကည္း၁၄၇၉၉ DSA 20  
ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ 
ဇနီး ေဒၚမာမာေ၀ 

  
          ဗုိလမ္ွဴးခ်ဳပ ္သန္းထြဋ္ 

             ၾကည္း ၁၆၆၂၂ ေတဇ-၈ 
တပ္ထိမ္းခ်ဳပ္ 

 
 
တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳဳပ္မွဴးမ်ား 
 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင ္
BC 16503 (DSA 22) 
ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ ္ 
ဇနီး ေဒၚသူဇာေ၀  
 

 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ 

BC 17444 (DSA 24 ) 
အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဦး 
ႀတိဂံတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ဆန္းဦး 
BC 17502(DSA 24) 
အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဖနီး ေဒၚၾကဴၾကဴစုိး 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းေနလင္း 
အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေဌး 
BC 17100 OTS 63,  
ကမ္းရုိးတန္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဖနီး ေဒၚ ၀င္း၀င္းျမင့္ 
 



 

ဗုလိ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းသန္း 
(BC 17454 (DSA 24) 
ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ တင္ေမာင၀္င္း 
BC 16387 OTS 61, 
အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဖနီး ေဒၚတင္ေလးႏြယ ္
 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ စုိးသိန္း 
BC 17446 (DSA 24) 

အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စုိးလြင ္
BC 13102 DSA 16, 
အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဖနီး ေဒၚေအးေအးေမာ္  
 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စုိးထြဋ္ 
BC 17540 OTS-64 

ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ရေဲအာင္၊ 
BC  16729 DSA23, 
အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ ္
ေဒၚခုိင္ျမၾကဴ 

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေအး 
BC 16671 AO 8, 
ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
ေဒၚေအးေအးေသာင္း 

 
(Note by KBK on August 27, 2010 ) 


