
 

ပြည်နယ်/တ ိုင််း

ဒေသက  ်း 

မ   ြို့နယ်/မ   ြို့  ျဆ ို်းအ ည ် အချ ်အလ  ်
 

ဖ ််းဆ ်း/ဒြျျော

 ်ဆ ို်း 

ရနက်ုန ်

၂၇ ဦ်း 

အင််းစိန် (၅) ကိုတေဇာထွန််း (၃၁ 

နှစ)် 

 
၃ 

  ကိုတဇာ်တ ်း (၄၉ နစှ်)   

  ကိုချစ်ဘိုဘိုညိမ််း(ခ)

ရာရာ်း (၂၁ နစှ်) 

U 21 တဘာ  ု်းသမာ်း  

  ကိုချစ် င််းသူ (၂၁ 

နှစ)် 

စီဒီအမ ်ရဲဝန်ထမ််း  

  တဇာတ် ်း(ခ)ရမ်ှ်းတ ်း   

 
ဒ  (၈) ကိုဝင််းမမင ် (၄၆ နစှ်) နေတ်မာက် မ််း၊ 

ကျန်စစ်သာ်းရပ်ကကွ ်

၁၈ ဒါဏ်ရာရ၊     

၃ (တပျာက်ဆ ု်း 

  ကိုတကျာ်ထကတ်အာင် 

(ခ)ဖုိ်းဓမမ (၁၉ နစှ်) 

နေတ်မာက် မ််း၊ 

ကျန်စစ်သာ်းရပ်ကကွ ်

 

  တမာင်တဝယ မင််းထက် 

(၂၃နှစ)် 

ေပငတ်ရွှေထီ်းရပ်ကွက်  

  ကိုရဲမမေ်သူ (ခ) 

တရချမ််း (၂၅ နှစ်) 

ကမာကသွယ်ရပ်ကွက်

၊ ၀၉၄၀၇၃၄၄၅၀၀ 

 

  အမညမ်သိ ၄ ဦ်း   

 
တောငဥ်ကက ာပ 

  
၁၀ ဦ်းဖမ််းဆီ်း 

 
ယုဇနဥ်ယျာဉ်မမိ ြို့တော ်

  
၁ဦ်း ဒါဏ်ရာရ ၊ 

ဆဲွတခေါ်သွာ်း 



 
သန် ျင် (၂) ဦးတင်လ ှ(၄၃ နှစ်)   

မမ  ြို့မတတောင်ရပ်ကွက် 

တဦးနံမယ်စံုံစမ်းဆဲ 

ဒဏရ်ာရသူမျာ်းရှ ိ ၁ ဦး စ ုံးရ မ်ရ 

၄ ဦ်းဖမ််းဆီ်း 

 စမ််းတချာင််း (၁) တမာင်သန ်ဇင်ထွန််း   ၁ ဦ်းတမခမပေ ်

 မင်္ဂ ာတောငည်ွန ် (၁) စိုင််းတဝယ (၁၃နှစ်) ၁၀၅  မ််း၊ 

မီ်းရထာ်းဝင််း၊ 

မင်္ဂ ာတောငည်ွန ် 

စစ်ေပ်မှ 

အတ ာင််းအာ်း 

 ုယူသွာ်းသည ်

 သင်္ဂန််းကျွန််း (၁) ထီဆမ်ဝမ်ဖီထွန််း မ ိခ်ူး 

စာ်းတသာက်ဆုိင်၊ 

မပည်သာယာ မ််း 

 

 သာတကေ (၁) က ုံမမတ်ခ ုံင ်   

 မရမ််းကုန််း (၁) န မယ်စ စုမ််းဆဲ   

 တမမာက်ဒင်္ ု (၂) န မယ်စ စုမ််းဆဲ   

 တတောငဒ်ဂံုံ (၂)    

 ဒဂံုံဆ ပ်ကမ်း (၁)    

 လ ှိုင် (၁) နံမယ်စံုံစမ်းဆဲ ၇ ရပ်ကွက် 

အုံပ်ခ  ပ်တရးမှ းရံုံးတရြှို့

တွင် က ဆံုံး 

 

 တောတမွ/ 

တက ောကတ်မမောင်း (၁) 

လက်ပစ်ဗံုံးကွဲမပ း 

တဦးက  

မ န်းကတလး ၁ ဦး၊ 

ဒါဏ်ရောမြင ် 

ြမ်းဆ းသွေားသည်။ 

 

ပဲခ်ူး 

၇ ဦ်း 

တကျာကေ် ခါ်း (ဖဒို) 

(၁) 

န မယ်စ စုမ််းဆဲ 
 

၇ ဦ်းဒါဏ်ရာရ၊ 

၂ဦ်းစို်းရမ်ိရ 



 
တကျာကေ် ခါ်း 

(ပဲနွယက်ုန််း) (၁) 

ကိုတကျာတ်ကျာ် (၄၅ 

နှစ)် 

(ဘ)ဦ်းတအာင်မမင ် ၊ 

သ မဏိရပ်ကွက် 

၁ဦ်းဒါဏ်ရာရ 

 
ဒိုက်ဦ်း (၂) ကိုနန််းဝင််း (၂၅ နှစ)် 

 
၄ ဦ်းဒါဏ်ရာရ 

  ဖုိ်း  ု်း (၂၇ နစှ်) ၆ ရပ်ကွက်၊ ဒိုကဦ််း  ည်ပင််းကျည်

ထိမှန ်

 မုိ်းညိ  (၁) န မယ်စ စုမ််းဆဲ   

 မဖ ်း (၁) န မယ်စ စုမ််းဆဲ   

 ပဲခ်ူး (၁) တမာင်မင််းသန ်  အ င််းတရာင(်၁) 

၆ မ််း၊ ဆ တော်ေငွ််း 

ရပ်ကွက်၊ ပဲခ်ူး 

 

မနတတ ်း 

၂၆ ဦ်း 

မနတတ ်း (၅) ၅ နှစ်ကတ ်းေဦ်း ၄ (စို်းရမ်ိရ) + ၁ (၅ 

နှစ)် 

၄၀ +၅ 

  တက ော်ဝင်းတမောင် 

(ဗ သုံကော-၂၀၀၇) 

  

  ကိုသီဟတကျာ ် ေမပဝေီ အရ မီ်းသေ ်  

  ကိုရာဇာ င််း (၃၆ 

နှစ)် 

၁၉*၈၁ 

 မ််းေွင်ပစခ် ရ 

 

 
တမမမ ိြို့ (၅) ကိုဟနိ််းထက် (၂၃ နစှ)် 

  

  ၄ ဦ်း န မယ်စ စုမ််းဆဲ   

 
မိထထီ ာ (၄) မပန််းအိမဖ  (၁၄နှစ်) တနအိမ်အေငွ််းဝင်ပစ်၊ 

ထ(၁) ၇ေန််း 

တကျာင််းသူ 

ဒဟေ်ေန််း၊ 

တော်ဝင်နန််း 

အနီ်း၊ မိေထီ ာ 

  န မယ်စ စုမ််းဆဲ ၂ဦ်း   



 
မုိ်းကုေ် (၂) န မယ်စ စုမ််းဆဲ  ၁၅ ဦ်း 

ဒါဏ်ရာရ၊ 

၁ဦ်းစို်းရမ်ိ 

 
စဉ ်ကိငု် (၁) ကိုတဝတမာင် (၂၄ နစှ်) မုန်ပင်တကျ်းရ ာ၊ 

စဉ ်ကိငု်မမိ ြို့ 

၂ဦ်းဒါဏ်ရာရ 

 
ဝမ််းေွင််း (၁) တဒါကေ်ာမဖ ိ်းတဝသန ် 

  

 
တညာငဦ််း (၁) ကိုတဝဇင် (၃၅ နှစ)်  

ဧည ် မ််းညွှန ်

(ဘ) ဦးသ န်းလှ၊ 

(မ )တဒေါ်တင် ရှ န်၊ ဇန း 

မတ ွးစုံမမ  င်၊ 

သေား/သမ း ၂ဦးက န် 

 

 
တကျာက်ပန််းတောင််း 

(၂) 

က ုံဝင်းမ   းဦး (၂၅ နှစ်) အင်ဂ င်န ယော၊    

တတောငတ်နောက်ရ ော၊ 

တက ောက်ပန်းတတောင်း

မမ  ြို့။ (ဘ)ဦးတမောင်ဝင်း၊ 

(မ )တဒေါ်ဘုံတ်ဆံုံ 

ဦးတခါင်းက ည် 

  မှန်၊ 

အတလောင်း 

သယ်မပ း 

တခါ ဲသမဂ  လ်

၊ မ သေားစုံ နဲဲ့ 

ဘုံန်းကက းငါးပါး

သောတခေါ်သွေား။ 

  ဦးဝင်းတဇော(်၄၁ နစှ်) 

ရဝဲန ်မ်းတ ောင်း၊ 

တဒေါ်သန်းသန်းမင မ်း 

(ဇန း)၊ သေားသမ း ၃ဦး 

တပါင်   မှန်၊ 

အတလောင်း 

သယ်မပ း 

တခါ ဲသမဂ  လ်

၊ မ သေားစုံ နဲဲ့ 

ဘုံန်းကက းငါးပါး

သောတခေါ်သွေား။ 

 
မမင််းခခ  (၅) န မယ်စ စုမ််းဆဲ 

  

မတကွ်း  ၃ ဦ်း ပခုကက  (၁) ကိုဟနိ််းမင််းစိ်ုး (၂၈နှစ)် ဗ ုံကပွ်င ်တဲ တဦးက 

အသက်ရှငတ်နတသး၊ 

အနည်းဆံုံး ၁၁ 

ဦးအြမ်းခံရ 



တပါင်  တဲ တဦးက 

စစ်တပ်မှတခေါ်သွေား 

 
ပွင ်မဖ  (၁) မင််းတဇာ်တထွ်း (၃၈ နစှ)် ဒိုင််းကာကို 

ကျည်တဖာက်မှန ်

 

 ဆိပ်မဖ  (၁)  ိှိုင်ဘွာ်း န ်းထင်ကျည်ထိမှန ် ဇနီ်း-

မနွယ်နယွ်တအ်း 

စစ်ကိုင််း 

၇ ဦ်း 

တရွှေဘုိ (၂) တမာင်ထ်ူးမမေ်ဝင််း (၁၃ 

နှစ)် 

တနအိမ်အေငွ််းတနစဉ် 

ကျည်ထိမှန်တသဆ ု်း 

 

  ကိုကကကွ် (၂၁ နစှ်)   

 
မ ုရ ာ (၂) ၁ (၉ နှစ)် 

  

  ဖုိ်းချမ််း (၂၀ နစှ်) မနက် ၁၁ န ရီခန ်ေွင် 

စုတပါင််းသပိေမ်ဖ ိခွဲစဉ် 

ကျဆ ု်း 

 

 စစ်ကိုင််း (၃) က ုံအောကော (၂၄ နှစ်) ဦးတခါင်း  မှနက် ဆံုံး၊ 

အတလောင်းလောလုံမှော 

စ ုံးရ မ်လ ုံဲ့ သမဗ းရ ော 

သုံဿောန်မှော ခ က်ခ င်း 

သမဂ  လလ် ုံကရ်တယ်။ 

 

  ၂ ဦး နံမယ်စံုံစမ်းဆဲ တဇယ ောရပ်ကကွ်က 

တဦးက ုံတတော  စစ်တပ် 

ကအတလောင်းလောမပန ်

လုံသွေားပါတယ်။ 

 

ေနသဂာရ ီ

၅ ဦ်း 

ထာ်းဝယ် (၂) ကိုတကျာ်မင််း ေ် (ခ) 

ဖုိ်းေုေ် (၁၆ နစှ်)၊  

ပိနနတဲောရပ်ကွက် ဒါဏ်ရာမဖင ်ဆဲွ

တခေါ်သွာ်းမပီ်း 

တသဆ ု်း 



  ကိုတကျာတ် ်း  ၈ မ််း၊ ကျွန််းတမွှ်း 

ရပ်ကွက် ေငွ် 

ရင်ဘေက်ျည်ထိ 

 

 
တကာ တသာင််း (၁)  ဦ်းတဇာ်မင််းဦ်း မိန််းမနှင ် ကတ ်း ၄ဦ်း 

ကျန ်

၃ (၁ ဦ်းစို်းရမ်ိရ) 

 မမေိ် (၂) အီဗရာဟင်မ်ဘုိင် 

(၃၀နှစ)် 

  

  န မယ်စ စုမ််းဆဲ (၁)   

ဧရာဝေီ    

၃ ဦ်း 

ပုသိမ် (၃) တမာင်ထက်မမက်သွင ်
  

  တမာင်တဝ ွင်ဦ်း   

  တမောင်သေွားလ် ေား (၁၆ 

နှစ်) 

  

မွန ် 

၃ ဦ်း 

ကျ ိက်ထုိ (၂) န မယ်စ စုမ််းဆဲ 
 

၄ဦ်းဒါဏ်ရာရ၊ 

၃ဦ်း ဖမ််းဆီ်း 

 တမော်လမမ  င် (၁) နံမယ်စံုံစမ်းဆဲ ဗ ုံကပွ်င  ်  

ကချင ်

၂ ဦ်း 

ဟိုပင် (၁) ကိုဝင််းတကျာ်စို်း 
 

င်္ါေ်ကုန််းရပ်ကကွ်၊ 

ဟိုပင ်

၄ ဖမ််းဆီ်း 

 
မမစက်ကီ်းန ်း 

 
၃ ဦ်းထက်မနည််း 

ဒါဏ်ရာရ 

၃၀ ထက ်

မနည််းဖမ််းဆီ်း 

 ြေားကနဲ့် (၁) နံမယ်စံုံစမ်းဆဲ ြေားကနဲ့်၊ တက ောက်ဝ ုံင်း  

ရမ်ှ်း 

၇ ဦ်း 

 ာ်းရိှို်း (၄) မုိင််းမင််းတန င(်ခ) 

ရထဲက်တန ် (၂၂ နစှ်) 

ဥပတဒတန က်ဆ ု်းနှစ၊် 

ေအာင််းဥပတဒအ

တထာကအ်ကူမပ အဖွဲြို့ 

အထက်မာန် 

 ွယ်ရ ာ၊ 

နမ ်ဆန်မမိ ြို့ 

  စိုင််း ှထွန််း ရမ်ှ်း ူငယတ်ခါင််း 

တဆာင ်

 



  တမောင် နွ်းတင ်ခ ုံင် 

(၂၇ နစှ်) 

  

  အမ   းသမ းတဦးစံုံစမ်း

ဆဲ၊ အတလောင်းအေား 

စစ်တပ်မှလုံယူသွေား 

  

 
မူဆယ် (၃) န မယ်စ စုမ််းဆဲ  

 
၁ ဦ်းဒါဏ်ရာရ 

 

 ျဆ ို်း - ၉၀ 

 

ြစ်ခတ်သတ်ပဖတပ်ခင််းခ ရသည ်ဒနရျော ျျော်း- ရန် ိုန်၊  န္တဒလ်း၊ ြဲခ ်း၊ စစ်  ိုင််း၊  ဒ  ်း၊ ဧရျောဝတ ၊ တနသသျောရ  

တ ိုင််းဒေသက  ်း ၇ခိုန္ငှ ်   န်ပြည်နယ၊်  ချင်ပြည်နယ်၊ ရှ ််းပြည်နယ် တ ိုို့ရှ ဒနရျောဒေသ ျျော်းတ င် ြစ်ခတ်သတပ်ဖတ် 

ပခင််းခ ခဲ ရြါသည်။ 

ရန် ိုန်တ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - အင််းစိန်မမိ ြို့နယ၊် ဒ မမိ ြို့နယ်၊ စမ််းတချာင််းမမိ ြို့နယ်၊ မင်္ဂ ာတောင်ညွန မ်မ ိြို့နယ်၊ 

သင်္ဂန််းကျွန််းမမ ိြို့နယ်၊ သာတကေမမ ိြို့နယ်၊ ဒင်္ မုမ ိြို့သစတ်မမာက်ပုိင််းမမ ိြို့နယ၊် မရမ််းကုန််းမမ ိြို့နယ၊် သန်လ င်မမ  ြို့နယ်၊ 

တတောငဒ်ဂံုံမမ  ြို့နယ်၊ ဒဂံုံဆ ပ်ကမ်းမမ  ြို့နယ၊် လ ှိုင်မမ  ြို့နယ်၊ တောတမွမမ  ြို့နယ်မျာ်း (၁၃ မ   ြို့နယ်) 

ြဲခ ်းတ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - တကျာက်ေ ခါ်းမမ ိြို့နယ် ၊ ဒိုကဦ််းမမ ိြို့နယ်၊ မုိ်းညိ မမ ိြို့နယ်၊ ပဲခ်ူးမမ ိြို့နယ်၊ မဖ ်းမမ ိြို့နယ်မျာ်း 

(၅ မ   ြို့နယ်) 

 န္တဒလ်းတ ိုင််းဒေသက  ်း အတ င််းရှ - မနတတ ်းမမ ိြို့ ၊ မပငဦ််း ွငမ်မ ိြို့နယ်၊ မုိ်းကုေ်မမိ ြို့နယ်၊ တကျာက်ပန််းတောင််း 

မမ ိြို့နယ်၊ မမင််းခခ မမိ ြို့နယ်၊ မိေထ ီာမမ ိြို့နယ်၊ တညာငဦ််းမမ ိြို့နယ်၊ ဝမ််းေငွ််းမမိ ြို့နယ်၊ စဉ ်ကိငုမ်မ ိြို့နယ်မျာ်း- (၉ မ   ြို့နယ်) 

စစ်  ိုင််းတ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - စစ်ကိငု််းမမိ ြို့နယ်၊ မ ုရ ာမမိ ြို့နယ၊် တရွှေဘုိမမိ ြို့နယ်မျာ်း- (၃ မ   ြို့နယ်) 

 ဒ  ်းတ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - ပခုကက မမိ ြို့နယ်၊ ပွင မ်ဖ မမ ိြို့နယ်၊ ဆိပ်မဖ မမိ ြို့နယ်မျာ်း- (၃ မ   ြို့နယ်) 

တနသသျောရ တ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - ထာ်းဝယ်မမိ ြို့နယ်၊ မမေိ်မမိ ြို့နယ်၊ တကာ တသာင််းမမိ ြို့နယ်မျာ်း- (၃ မ   ြို့နယ်) 

ဧရျောဝတ တ ိုင််းဒေသက  ်းအတ င််းရှ - ပုသိမ်မမိ ြို့ 

  န်ပြည်နယအ်တ င််းရှ - ကျ ိက်ထုိမမိ ြို့၊ တမော်လမမ  င်မမ  ြို့နယ် (၂ မ   ြို့နယ်) 

 ချင်ပြည်နယ်အတ င််းရှ - ဟိပုင်မမိ ြို့၊ ြေားကနဲ့်မမ  ြို့ (၂ မ   ြို့နယ်) 



ရှ ််းပြည်နယ်အတ င််းရှ -  ာ်းရိှို်းမမ ိြို့၊ မူဆယ်မမိ ြို့မျာ်း- (၂ မ   ြို့နယ်) 

စိုစိုဒြါင််း ၄၃ မ   ြို့နယတ် င် ြစ်ခတ်မဖ  ခ င််းပခင််းခ ခဲ ရမြ ်း  ၉၀ ဦ်း ျဆ ို်းခဲ က သည်။ 


