
မန္တလေးတိုငး်လေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွြ် အသိလေးလ ြညာချြ် 

၁။ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆဆးခြင်း(Screening Test)ဆေးဆခြေစာဆမးပွဲကို မန္တဆေးတိုင်းဆေသကကီး 

စာစစ်ဌာနအတွက် အထက(၁၆)မန္တဆေး၊ ြျမ်းဆအးသာစံမမို့နယ်တွင် ကျငး်ပမည်ခြေစ်ပါသည်။ 

ဆေျှောက်ေွှာပိတ်ေက်(၄-၁၀-၂၀၁၉) ေက်ဆန့တွင် ဆ ကာ်ခငာပါ အသက်သတ်မှတ်ြျက်ထက် ဆကျာ်ေွန် 

ဆနသူများ၊ ဆ ကာ်ခငာပါ အေည်အြျင်းသတ်မှတ်ြျက် မညီညွတ်သူများ၊ စာေွက်စာတမ်းေုိအပ်ြျက် 

ေိှသူများ၊ ဝန်ကကီးဌာနြွင့်ခပုစာတငခ်ပေန် ေိုအပ်သည့် ေက်ေိှနိုငင်ံ့ဝန်ထမး်များနှင့် ဆခြေဆိုြွင့်ေေှိ 

သူများ ြုံအမတှ်စာေငး်တို့ကို ပူးတွဲဆြော်ခပထားပါသည်။ 

၂။ ဆခြေဆုိြွင့်ကတ်ခပားများကုိ ၅-၁၂-၂၀၁၉ ရြ်( ြာသေလတးလန့)နှင့် ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရြ် (လသာ ြာလန့) 

တ့ုိတွင် မန္တလေးတုိင်းလေသကြီးအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၌ ရံုးချန်ိအတွင်း ထုတ်ဆပးမည်ခြေစ်ပါသည်။  

၃။ ဆေျှောက်ေွှာတွင် ပူးတွဲတင်ခပေမည့်စာေွက်စာတမ်းေိအုပ်ြျက်ေှိသူများနှင့် ဝန်ကကီးဌာန ြွင့်ခပုစာ 

တင်ခပေန်ေုိအပ်သည့် ေက်ေိှနုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအဆနခြေင့် ေုိအပ်ြျက်များတင်ခပနုိင်ပါက ဆနာက်တုိး 

ြံုအမှတ်စာေင်းထုတ်ဆပးမည်ခြေစ်မပီး ဆနာက်တုိးြံုအမှတ်စာေင်းကို ဆနာက်ဆက်တွဲခြေင့် ဆက်ေက် 

ဆြော်ခပဆပးမည်ခြေစ်ပါသည်။ 

စာလမးေွဲအချနိ်စာရငး်- 

၇ -  ၁၂ - ၂၀၁၉ ( စဆနဆန့ )  ၀၉:၀၀နာေီမှ ၁၀:၀၀ နာေီအထိ အ္ဂေပိ်စာ 

      ၁၁:၀၀နာေီမှ ၁၂:၀၀ နာေီအထိ သုတဆေးော  

စာလ ဖခန်းများေမး်ညွှန် 
 

မန္တလေးစာစစ်ဌာန၊ အထြ(၁၆)ချမ်းလအးသာစ ံ    [ ခုံအမတှ်   ၁ မှ ၇၀၂     ]                
 

 

    လောင် အြန်း(၁) မန္တဆေး ၁ မ ှ မန္တဆေး ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အလေါ်ထေ်) အြန်း(၂) မန္တဆေး ၃၁ မ ှ မန္တဆေး ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၃) မန္တဆေး ၆၁ မ ှ မန္တဆေး ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

    လောင် အြန်း(၄) မန္တဆေး ၉၁ မ ှ မန္တဆေး ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(လအာြ်ထေ်) အြန်း(၅) မန္တဆေး ၁၂၁ မ ှ မန္တဆေး ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၆) မန္တဆေး ၁၅၁ မ ှ မန္တဆေး ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

သီ  လရွှေစငလ်ောင် အြန်း(၇) မန္တဆေး ၁၈၁ မ ှ မန္တဆေး ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အလေါ်ထေ်) အြန်း(၈) မန္တဆေး ၂၁၁ မ ှ မန္တဆေး ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၉) မန္တဆေး ၂၄၁ မ ှ မန္တဆေး ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 



         

သီ  လရွှေစငလ်ောင် အြန်း(၁၀) မန္တဆေး ၂၇၁ မ ှ မန္တဆေး ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(လအာြ်ထေ်) အြန်း(၁၁) မန္တဆေး ၃၀၁ မ ှ မန္တဆေး ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၁၂) မန္တဆေး ၃၃၁ မ ှ မန္တဆေး ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

သမီးချစ်လောင် အြန်း(၁၃) မန္တဆေး ၃၆၁  မ ှ မန္တဆေး ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အလေါ်ထေ်) အြန်း(၁၄) မန္တဆေး ၃၉၁ မ ှ မန္တဆေး ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၁၅) မန္တဆေး ၄၂၁ မ ှ မန္တဆေး ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

သမီးချစ်လောင် အြန်း(၁၆) မန္တဆေး ၄၅၁ မ ှ မန္တဆေး ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(လအာြ်ထေ်) အြန်း(၁၇) မန္တဆေး ၄၈၁ မ ှ မန္တဆေး ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၁၈) မန္တဆေး ၅၁၁ မ ှ မန္တဆေး ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

 မသန္တာလောင် အြန်း(၁၉) မန္တဆေး ၅၄၁ မ ှ မန္တဆေး ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(လအာြ်ထေ်) အြန်း(၂၀) မန္တဆေး ၅၇၁ မ ှ မန္တဆေး ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၂၁) မန္တဆေး ၆၀၁ မ ှ မန္တဆေး ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၂၂) မန္တဆေး ၆၃၁ မ ှ မန္တဆေး ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၂၃) မန္တဆေး ၆၆၁ မ ှ မန္တဆေး ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အြန်း(၂၄) မန္တဆေး ၆၉၁ မ ှ မန္တဆေး ၇၀၂ အထိ (၁၂)ဦး 

 


