
ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၇ က ွာင်ကလျေးပင် မ   ့် (၁)ရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၈၀

ဘုရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၁၀

အွာဇွာန ်လ ်ျေး ၆၅ ၇၀

စက်ရုုံလ ်ျေး ၆၅ ၇၀

ကန်ကတွ်ာဦျေးလ ်ျေး ၄၅ ၅၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၃၅ ၄၀

မ   ့် (၂)ရပ်ကွက်

စွာတ ုက်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသစ်လ ်ျေး ၇၅ ၈၀

 ဟွာဗနဓ လလ ်ျေး ၇၅ ၈၀

တပင်ကရွှေထ ျေးလ ်ျေး ၆၅ ၇၀

သ စ တတလ ်ျေး ၆၅ ၇၀

စ တတသခုလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ့် (၃)ရပ်ကွက်

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၉၀ ၂၀၀

 င်ျေးလ ်ျေး ၁၉၀ ၂၀၀

ကစ ျေးအကနွာက်လ ်ျေး ၁၄၅ ၁၄၅

ကစ ျေးအကရှ့်လ ်ျေး ၁၄၅ ၁၄၅

က ျေးရုုံကဟွာင်ျေးလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ဗ ုလ်ထ န်ဝင်ျေးလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ့် (၄)ရပ်ကွက်

 နတကလျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၇၀

ကတွာင်စက်ရုုံလ ်ျေး/ထူပါရုုံလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ကဇယ ွာ င်ျေးလွင်လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ့် (၅)ရပ်ကွက်

 နတကလျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၇၀

ကရွှေဟသသွာလ ်ျေး ၆၅ ၇၀

သခု  န်လ ်ျေး ၆၅ ၇၀

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

စုံ ပ(၁)လ ်ျေး ၄၅ ၅၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၃၅ ၃၅

ကက ျေးရွွာက    ွာျေး

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၄၅ ၅၀

ရွွာက  ၁၀ ၁၀

လယ်က  ၅ ၅

ပပန်တန် ွာ

မ   ့် (၁)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၁၀၀

က ါက်တွာဘသန်ျေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

တ ုျေးခ ွဲ့်ကွက်သစ် ၅၅ ၅၅

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ့် (၂)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၂၀

ကန်သွာယွာလ ်ျေး ၇၅ ၈၀

ရတနွာပုုံလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

 ကသျေးကသျေးလ ်ျေး ၇၅ ၈၀

ကရွှေဘုုံသွာလ ်ျေး/အလယ်ပ ုင်ျေးလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

ကကွာလ ယလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

 ုံသလ ်ျေး ၇၅ ၈၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၅၀

မ   ့် (၃)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၁၀

ကလျေးအ  ်စုလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

အထက်ကကွာလ ယ ၅၅ ၆၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၅၀

မ   ့် (၄)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၈၀ ၉၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၃၀ ၅၀

ကက ျေးရွွာက    ွာျေး

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

ရွွာက  ၇ ၇

လယ်က  ၅ ၅

 က ါက်

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

မ   ့် (၁)ရပ်ကွက်

က ွာင်ကလျေးပင်- က ါက်လ ်ျေး ၅၅ ၆၀

 င်ျေးလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ့် (၂)ရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

ဦျေးကသွာင်ျေးလ ်ျေး ၃၅ ၄၀

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၁၅ ၂၀

ကက ျေးရွွာက    ွာျေး

က ွာင်ကလျေးပင်- က ါက်လ ်ျေး ၁၀ ၁၅

ကက ျေးရွွာက  ၇ ၇

လယ်က  ၅ ၅

ပ န်ျေးဇလုပ်

 င်ျေးလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

စွာတ ုက်လ ်ျေး ၄၅ ၅၀

ဦျေး  တ်ထွန်ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

က န်လ ်ျေးသယ်ွ  ွာျေး ၃၅ ၃၅

ကက ျေးရွွာက    ွာျေး

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၃၅ ၄၀

ရွွာက  ၆ ၆

လယ်က  ၄ ၅

စက် ှုလက် ှုလုပ်က ုင်ရန်က  

မ   ့်က  (အလတ်စွာျေး)

လ ်ျေး ကက ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

လ ်ျေးက ယ် ၈၅ ၈၅

လ ်ျေးသယ်ွ/လ ်ျေးကကွာျေး ၆၅ ၆၅

မ   ့်က  (အကသျေးစွာျေး)

လ ်ျေး ကက ျေး ၇၅ ၈၀

လ ်ျေးက ယ် ၆၅ ၇၀

လ ်ျေးသယ်ွ/လ ်ျေးကကွာျေး ၄၅ ၅၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

ကက ျေးရွွာက  (အလတ်စွာျေး)

လ ်ျေး ကက ျေး ၆၅ ၇၀

လ ်ျေးက ယ် ၄၅ ၄၅

လ ်ျေးသယ်ွ/လ ်ျေးကကွာျေး ၂၅ ၂၅

ကက ျေးရွွာက  (အကသျေးစွာျေး)

လ ်ျေး ကက ျေး ၄၅ ၅၀

လ ်ျေးက ယ် ၂၅ ၂၅

လ ်ျေးသယ်ွ/လ ်ျေးကကွာျေး ၂၀ ၂၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၈ ကရွှေက င်မ   ့် မ   ့်တွင်ျေး

ရှ ်ျေး/က ကျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၆၀ ၆၀

ရှ ်ျေး/က ကျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၄၀ ၄၀

ရှ ်ျေး/က ကျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၃၀ ၃၀

ပန်ျေးဘဲတန်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၃၅ ၃၅

ပန်ျေးဘဲတန်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၂၅ ၂၅

ပန်ျေးဘဲတန်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀ ၂၀

 က ဉ်ျေးတန်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၃၅ ၃၅

 က ဉ်ျေးတန်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၅ ၂၅

 က ဉ်ျေးတန်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀ ၂၀

ဂန့််ကဂေါ်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၃၀ ၃၀

ဂန့််ကဂေါ်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၂၀ ၂၀

ဂန့််ကဂေါ်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ပဲွကုန်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၃၅ ၃၅

ပဲွကုန်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၂၅ ၂၅

ပဲွကုန်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

က ွာင်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၃၅ ၃၅

က ွာင်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၂၅ ၂၅

က ွာင်ဝ ုင်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ပ ဉ်ျေး ပင်(လ ်ျေးက ယ်) ၃၅ ၃၅

ပ ဉ်ျေး ပင်(လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၅ ၁၅

ပ ဉ်ျေး ပင်(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

က ဲတဲ(လ ်ျေးက ယ်) ၂၀ ၂၀

က ဲတဲ(လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၅ ၁၅

က ဲတဲ(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၀ ၁၀

မ   ့်ပပင်(ကက ျေးရွွာအုပ်စု )

(လ ်ျေးက ယ်) ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေး ကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေး ကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ဥယ ွာဉ်ပခြံကပ (ကက ျေးရွွာအုပ်စု )

(လ ်ျေးက ယ်) ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

(က)လ-န (၃၉)က မပ ျေးကပ 

(လ ်ျေးက ယ်) ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

ဥယ ွာဉ်ပခြံကပ (ကက ျေးရွွာအုပ်စု )

(ခ) လ-န (၃၉)  က သ ့််ကပ 

(လ ်ျေးက ယ်) ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၀ ၁၀

(လ ်ျေးသယ်ွ) ၇ ၇

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၉ ဒ ုက်ဦျေးမ   ့် ကစ ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

ဘူတွာလ ်ျေး ၂၀၀ ၃၀၀

 င်ျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကက ွာင်ျေးကက ျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

စွာတ ုက်လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

ကုန်သည်လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကရကက ွ်ာလ ်ျေး ၉၅ ၉၅

ကစ ျေးကတွာင်ဘက်လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

လ ်ျေးသယ်ွ ၇၅ ၇၅

ကုန်သည်ရပ်ကွက်

ဘူတွာလ ်ျေး ၂၀၀ ၃၀၀

 င်ျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

ကုန်သည်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

စွာတ ုက်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ဖက ွာင်ဝဲလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဓါဝ လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ခ ယ်ရ လ ်ျေး ၉၀ ၉၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ့်ဦျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဝ ဇ္ဇွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယ်ွ ၆၅ ၆၅

ဝါဆ ုရပ်ကွက်

ကုန်သည်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ကက ွာင်ျေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဓါဝ လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

 ဂ္လွာသခုလ ်ျေး ၉၅

ဖက ွာင်ဝဲလ ်ျေး ၈၀

က ွာင် ဂ္လွာလ ်ျေး ၉၅

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

လ ်ျေးသယ်ွ ၆၅ ၆၅

ဝါဆ ု-၁၊၂၊၃၊၄ လ ်ျေး ၆၅

ကက ွာင်ျေးစုရပ်ကွက်

ဖက ွာင်ဝဲလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

ဗနဒ လလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

  သ ရ လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

တပင်ကရွှေထ ျေးလ ်ျေး ၇၅

ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး ၆၀

ကရွှေနှင်ျေးဆ လ ်ျေး ၆၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ့်ကကွ်ာလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

ဇ္ ဇ္ဝါလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

္နဓ ွာလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

ခ ုင်သဇ္င်လ ်ျေး ၅၅ ၅၅

က ဦျေးလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

 ဂ္လွာလ ်ျေး ၅၅

လ ်ျေးသယ်ွ ၅၅ ၅၅

သ တ တွာျေးရပ်ကွက်

ဒ္ု - န်ျေးလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၅၀

မ   ့်ဝင်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ဖက ွာင်ဝဲလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယ်ွ ၅၅ ၅၅

 င်ျေးတဲရပ်ကွက်

ဒ္ု - န်ျေးလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၅

၁-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၂-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၃-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၄-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၅-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၆-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၇-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

၈-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၉-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ဆည်က  ွာင်ျေးလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

မ   ့်သစ်(က) ၅၅ ၅၅

စက်ကွင်ျေးရပ်ကွက်

ဒ္ု - န်ျေးလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၅

မ   ့်ဝင်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

  တ်က သွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ဒရယ်  ျေးရပ်ကွက်

မ   ့်ဝင်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ဒ္ု - န်ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

 င်ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဥသ စ်ကုန်ျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ့်သစ်(ခ) ၅၅ ၅၅

လ ်ျေးသယ်ွ ၅၅ ၅၅

ဖက ွာင်ဝဲရပ်ကွက်

ဖက ွာင်ဝဲလ ်ျေး ကက ျေး ၅၀ ၅၀

လ ်ျေးက ယ် ၄၀

လ ်ျေးသယ်ွ ၃၅ ၃၅

ကက ျေးရွွာက  

လ ်ျေးက ယ် ၃၅ ၃၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၅ ၂၅

ဥယွာဉ် ခ က  

(က) လ-  (၃၉) က မပ ျေးက  ၂၀ ၂၀

(ခ) လ-န (၃၉)  က ကသျေးက  ၁၅ ၁၅

ကန့််သတ်


