
က ြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၈)၊ ၀န်ကြေီးဌာန (၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၁၈၈)ကနရာ      ပထမအဆြ့် 

ပဏာမစစ်ကဆးငခြ်း (Screening Test)ကရးကငြေစာကမးပဲွ  

ကနငပည်ကတာ်စာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 

     စာကငြေဌာန(၁) ၊ အထြေ(၃)၊ ကနငပည်ကတာ်                [ ခုံအမှတ် ၁ မ ှ၁၂၀၀အထိ ] 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၂၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၂၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၂၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၃၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၃၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၃၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၃၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၅) ကနငပည်ကတာ ် ၄၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ကနငပည်ကတာ ် ၄၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ကနငပည်ကတာ ် ၄၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ကနငပည်ကတာ ် ၅၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) ကနငပည်ကတာ ် ၅၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) ကနငပည်ကတာ ် ၅၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၁) ကနငပည်ကတာ ် ၆၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၂) ကနငပည်ကတာ ် ၆၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၃) ကနငပည်ကတာ ် ၆၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 



 အခနး်(၂၄) ကနငပည်ကတာ ် ၆၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၅) ကနငပည်ကတာ ် ၇၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၆) ကနငပည်ကတာ ် ၇၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

မူလတန်းကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၇၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၈၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၈၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၈၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၉၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၉၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၉၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၉၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 

 

 

 

 

 

 



ကနငပည်ကတာ်စာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 

     စာကငြေဌာန(၂)၊ အထြေ(၁၁)၊ ကနငပည်ကတာ်   [  ခုံအမှတ ်၁၂၀၁ မ ှအထြေ် ] 
 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

မူလတန်းကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၉၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၉၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၉၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၉၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၉၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၉၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၀၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၂၀၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၀၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၂၀၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၀၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 



ရန်ြေနု်စာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 

 

      စာကငြေဌာန(၁) ၊ အထြေ(၄)အလုံ         [ ခုံအမှတ ်၁ မ ှ၉၂၀ အထိ ] 
 

ကေယျာကဆာြ် အခနး်(၁) ရန်ြေုန် ၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကငမညီထပ်) အခနး်(၂) ရန်ြေုန် ၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ရန်ြေုန် ၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ရန်ြေုန် ၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ရန်ြေုန် ၁၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကေယျာကဆာြ် အခနး်(၆) ရန်ြေုန် ၁၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ပထမထပ)် အခနး်(၇) ရန်ြေုန် ၁၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ရန်ြေုန် ၂၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ရန်ြေုန် ၂၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ရန်ြေုန် ၂၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကေယျာကဆာြ် အခနး်(၁၁) ရန်ြေုန် ၃၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ဒုတိယထပ်) အခနး်(၁၂) ရန်ြေုန် ၃၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

သီရိကဆာြ် အခနး်(၁၃) ရန်ြေုန် ၃၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ပထမထပ)် အခနး်(၁၄) ရန်ြေုန် ၃၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ရန်ြေုန် ၄၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ရန်ြေုန် ၄၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ရန်ြေုန် ၄၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ရန်ြေုန် ၅၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

သီရိကဆာြ် အခနး်(၁၉) ရန်ြေုန် ၅၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ဒုတိယထပ်) အခနး်(၂၀) ရန်ြေုန် ၅၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၁) ရန်ြေုန် ၆၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၂) ရန်ြေုန် ၆၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၃) ရန်ြေုန် ၆၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၄) ရန်ြေုန် ၆၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 



သစ္စာကဆာြ် အခနး်(၂၅) ရန်ြေုန် ၇၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကငမညီထပ်) အခနး်(၂၆) ရန်ြေုန် ၇၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၇) ရန်ြေုန် ၇၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၈) ရန်ြေုန် ၈၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၉) ရန်ြေုန် ၈၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃၀) ရန်ြေုန် ၈၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

မာလာကဆာြ် အခနး်(၃၁) ရန်ြေုန် ၉၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၂၀ အထိ (၂၀)ဦး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ရန်ြေနု်စာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 
 

   စာကငြေဌာန(၂) ၊ အထြေ(၇)အလုံ    [  ခုအံမှတ် ၉၂၁ မ ှအထြေ ်]  

 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ရန်ြေုန် ၉၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကငမညီထပ်) အခနး်(၂) ရန်ြေုန် ၉၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ရန်ြေုန် ၉၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ရန်ြေုန် ၁၀၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ရန်ြေုန် ၁၀၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ရန်ြေုန် ၁၀၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၇) ရန်ြေုန် ၁၁၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ပထမထပ)် အခနး်(၈) ရန်ြေုန် ၁၁၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ရန်ြေုန် ၁၁၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ရန်ြေုန် ၁၁၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ရန်ြေုန် ၁၂၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ရန်ြေုန် ၁၂၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ရန်ြေုန် ၁၂၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၃၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ရန်ြေုန် ၁၃၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၃၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ရန်ြေုန် ၁၃၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၃၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ရန်ြေုန် ၁၃၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၄၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ရန်ြေုန် ၁၄၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၄၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၈) ရန်ြေုန် ၁၄၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၄၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ဒုတိယထပ်) အခနး်(၁၉) ရန်ြေုန် ၁၄၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၄၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 

 



မန္တကလးစာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 

 

   စာကငြေဌာန(၁) ၊  အထြေ(၁)ကအာြ်ကငမသာစ ံ          [ ခုံအမှတ် ၁ မ ှ၇၅၀ အထိ ] 

 

ကအာြ်ကေယျကဆာြ် အခနး်(၁) မန္တကလး ၁ မှ မန္တကလး ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၂) မန္တကလး ၃၁ မှ မန္တကလး ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ကေယျကဆာြ် အခနး်(၃) မန္တကလး ၆၁ မှ မန္တကလး ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၄) မန္တကလး ၉၁ မှ မန္တကလး ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ရတနာ အခနး်(၅) မန္တကလး ၁၂၁ မှ မန္တကလး ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၆) မန္တကလး ၁၅၁ မှ မန္တကလး ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ရတနာ အခနး်(၇) မန္တကလး ၁၈၁ မှ မန္တကလး ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၈) မန္တကလး ၂၁၁ မှ မန္တကလး ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ချမ်းကအးကဆာြ် အခနး်(၉) မန္တကလး ၂၄၁ မှ မန္တကလး ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၀) မန္တကလး ၂၇၁ မှ မန္တကလး ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ချမ်းကအးကဆာြ် အခနး်(၁၁) မန္တကလး ၃၀၁ မှ မန္တကလး ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၂) မန္တကလး ၃၃၁ မှ မန္တကလး ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ကတေ အခနး်(၁၃) မန္တကလး ၃၆၁ မှ မန္တကလး ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၄) မန္တကလး ၃၉၁ မှ မန္တကလး ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) မန္တကလး ၄၂၁ မှ မန္တကလး ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) မန္တကလး ၄၅၁ မှ မန္တကလး ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်ကတေ အခနး်(၁၇) မန္တကလး ၄၈၁ မှ မန္တကလး ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၈) မန္တကလး ၅၁၁ မှ မန္တကလး ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) မန္တကလး ၅၄၁ မှ မန္တကလး ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) မန္တကလး ၅၇၁ မှ မန္တကလး ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၁) မန္တကလး ၆၀၁ မှ မန္တကလး ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်မန္တလာ အခနး်(၂၂) မန္တကလး ၆၃၁ မှ မန္တကလး ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၂၃) မန္တကလး ၆၆၁ မှ မန္တကလး ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

ကအာြ်မန္တလာ အခနး်(၂၄) မန္တကလး ၆၉၁ မှ မန္တကလး ၇၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂၅) မန္တကလး ၇၂၁ မှ မန္တကလး ၇၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 

 



မန္တကလးစာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 
 

စာကငြေဌာန(၂) ၊ အထြေ(၁၁)ကအာြ်ကငမသာစံ               [ ခုံအမှတ ်၇၅၁ မှ အထြေ]် 
 

သီတဂူကဆာြ် အခနး်(၇) မန္တကလး ၇၅၁ မှ မန္တကလး ၇၇၄ အထိ (၂၄)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၈) မန္တကလး ၇၇၅ မှ မန္တကလး ၈၀၄ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) မန္တကလး ၈၀၅ မှ မန္တကလး ၈၂၈ အထိ (၂၄)ဦး 

 အခနး်(၁၀) မန္တကလး ၈၂၉ မှ မန္တကလး ၈၅၈ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) မန္တကလး ၈၅၉ မှ မန္တကလး ၈၈၈ အထိ (၃၀)ဦး 

         

သီတဂူကဆာြ် အခနး်(၁၂) မန္တကလး ၈၈၉ မှ မန္တကလး ၉၁၈ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၃) မန္တကလး ၉၁၉ မှ မန္တကလး ၉၄၈ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) မန္တကလး ၉၄၉ မှ မန္တကလး ၉၇၈ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) မန္တကလး ၉၇၉ မှ မန္တကလး ၁၀၀၈ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) မန္တကလး ၁၀၀၉ မှ မန္တကလး ၁၀၃၂ အထိ (၂၄)ဦး 

 အခနး်(၁၇) မန္တကလး ၁၀၃၃ မှ မန္တကလး ၁၀၅၆ အထိ (၂၄)ဦး 

         

ကအာြ်သစ္စာကဆာြ် အခနး်(၁၈) မန္တကလး ၁၀၅၇ မှ မန္တကလး ၁၀၈၆ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၂၀) မန္တကလး ၁၀၈၇ မှ မန္တကလး ၁၁၁၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၁) မန္တကလး ၁၁၁၇ မှ မန္တကလး ၁၁၄၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၂) မန္တကလး ၁၁၄၇ မှ မန္တကလး ၁၁၇၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၃) မန္တကလး ၁၁၇၇ မှ မန္တကလး ၁၂၀၆ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ကအာြ်သစ္စာကဆာြ် အခနး်(၂၄) မန္တကလး ၁၂၀၇ မှ မန္တကလး ၁၂၃၆ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂၅) မန္တကလး ၁၂၃၇ မှ မန္တကလး ၁၂၆၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၆) မန္တကလး ၁၂၆၇ မှ မန္တကလး ၁၂၉၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၇) မန္တကလး ၁၂၉၇ မှ မန္တကလး ၁၃၂၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၈) မန္တကလး ၁၃၂၇ မှ မန္တကလး ၁၃၅၆ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၉) မန္တကလး ၁၃၅၇ မှ မန္တကလး ၁၃၈၆ အထိ (၃၀)ဦး 

         

မန္တလာကဆာြ် အခနး်(၃၀) မန္တကလး ၁၃၈၇ မှ မန္တကလး ၁၄၁၆ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်)         



မန္တလာကဆာြ် အခနး်(၃၁) မန္တကလး ၁၄၁၇ မှ မန္တကလး ၁၄၄၆ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၃၂) မန္တကလး ၁၄၄၇ မှ မန္တကလး ၁၄၇၀ အထိ (၂၄)ဦး 

 အခနး်(၃၃) မန္တကလး ၁၄၇၁ မှ မန္တကလး ၁၅၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃၄) မန္တကလး ၁၅၀၁ မှ မန္တကလး ၁၅၂၀ အထိ (၂၀)ဦး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     စာစစ်ဌာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 
 

     မကြေွးစာစစ်ဌာန၊ အထြေ(၁) မကြေွး               [ ခုံအမှတ ်၁ မ ှ၅၄၀ အထိ ] 

 

စံပယ်ကဆာြ် အခနး်(၁) မကြွေး ၁ မှ မကြွေး ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂) မကြွေး ၃၁ မှ မကြွေး ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) မကြွေး ၆၁ မှ မကြွေး ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) မကြွေး ၉၁ မှ မကြွေး ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

သကငပကဆာြ် အခနး်(၅) မကြွေး ၁၂၁ မှ မကြွေး ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၆) မကြွေး ၁၅၁ မှ မကြွေး ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) မကြွေး ၁၈၁ မှ မကြွေး ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) မကြွေး ၂၁၁ မှ မကြွေး ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) မကြွေး ၂၄၁ မှ မကြွေး ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) မကြွေး ၂၇၁ မှ မကြွေး ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ြေံ့ကြော်ကဆာြ ် အခနး်(၁၁) မကြွေး ၃၀၁ မှ မကြွေး ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၂) မကြွေး ၃၃၁ မှ မကြွေး ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) မကြွေး ၃၆၁ မှ မကြွေး ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) မကြွေး ၃၉၁ မှ မကြွေး ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ြေံ့ကြော်ကဆာြ ် အခနး်(၁၅) မကြွေး ၄၂၁ မှ မကြွေး ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၆) မကြွေး ၄၅၁ မှ မကြွေး ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) မကြွေး ၄၈၁ မှ မကြွေး ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) မကြွေး ၅၁၁ မှ မကြွေး ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 

 



    စာစစဌ်ာန      စာကငြေခန်းများလမ်းညွှန် 

 

မွန်စာစစ်ဌာန၊ အထြေ(၉)ကမာ်လမမိုြ်         [ ခုအံမှတ ်၁ မ ှ၁၃၅ အထိ ] 
 

ကအးငပည့်ရတနာကဆာြ် - အခနး်(၇) မွန်  ၁ မှ မွန်  ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

    အခနး်(၈) မွန်  ၃၁ မှ မွန်  ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

    အခနး်(၉) မွန်  ၆၁ မှ မွန်  ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

    အခနး်(၁၀) မွန်  ၉၁ မှ မွန်  ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

    အခနး်(၁၁) မွန်  ၁၂၁ မှ မွန်  ၁၃၅ အထိ (၁၅)ဦး 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


