
န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

စ သ်ံို်း  ဖြန် ့်ဖြ ်းရောင််းချခွင့််လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

(စ သ်ံို်း  အရောင််း  ိုင)် 

နှု ််းထော်း(ကျပ်) 

   ဓာတ ်     ဒ ဇယ ်  

၁။ နစှစ်ဉ်ရက ်း  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၁၀၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ 

 ( ခ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၂၀၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀ 

၂။ သ ်တမ််းတ ို်းရက ်း [(၁)၏ ၅%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ 

 ( ခ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၁၀,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀ 

၃။ ေ ်လန်ွဒဏ်ရက ်း (တစေ် န်ှုန််း) [(၁)၏ ၂%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ 

 ( ခ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၄,၀၀၀ ၄,၀၀၀ 

၄။ ပျ စ် ်း/ရပျာ ် ံို်းမ တတ  မှန်ရက ်း  [(၁)၏ ၂၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၂၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 ( ခ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၄၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ 

၅။ ပ ိုငရှ်ငလ် ွှဲရဖပာင််းရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀ 

 ( ခ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၁၀၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ 

၆။ သ ိုရလာှငန် ိုငသ်ည့််ပမာဏဖပင ်ငရ်ဖပာင််းလွှဲရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀ 

 ( ခ)  သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၃,၂၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၁၀၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀  

 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

စ သ်ံို်း  ဖြန် ့်ဖြ ်းရောင််းချခွင့််လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

(သ ိုရလာှင ်န်စခန််း) 

(ကျပ်သ ််း) 

စဉ် အရက ာင််းအော 

သ ိုရလာှငပ်မာဏ  

၀.၅ 

ဂါလန်

သန််း 

၁.၀ 

ဂါလန်

သန််း 

၂.၀ 

ဂါလန်

သန််း 

၃.၀ 

ဂါလန်

သန််း 

၄.၀ 

ဂါလန်

သန််း 

၅.၀ 

ဂါလန်

သန််း 

၅.၀ 

ဂါလန်

သန််း 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

အထ  အထ  အထ  အထ  အထ  အထ  အထ ် 

၁ န စ်စဉ်န က်း ၁.၀ ၁.၅  ၂.၀ ၂.၅  ၃.၀  ၃.၅  ၄.၀  

၂ 

သက်တမ််းတ ို်းန က်း 

(၁၏ ၁၀%) 

၀.၁ ၀.၁၅  ၀.၂  ၀.၂၅  ၀.၃ ၀.၃၅  ၀.၄  

၃ 

ရက်   ဒ်ဏန် က်း 

(၁၏ ၂%) 

၀.၀၂  ၀.၀၃ ၀.၀၄  ၀.၀၅ ၀.၀၆  ၀.၀၇ ၀.၀၈ 

၄ 

ပျက်စ ်း/နပျောက်ဆ ို်း 

မ တတ ူမ  န် က်း 

(၁၏ ၂၀%) 

၀.၂  ၀.၃  ၀.၄  ၀.၅  ၀.၆  ၀.၇  ၀.၈  

၅ 

အမည/်ပ ိုငရ် င ်

  ွဲန ပောင််းန က်း 

(၁၏ ၅၀%) 

၀.၅  ၀.၇၅  ၁.၀၀  ၁.၂၅  ၁.၅  ၁.၇၅  ၂.၀  

၆ 

သ ိုန  ောငပ်မောဏ 

န ပောင််း ွဲန က်း 

(၁၏ ၅၀%) 

၀.၅  ၀.၇၅  ၁.၀၀  ၁.၂၅  ၁.၅  ၁.၇၅  ၂.၀  

 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

ရှင််းလင််းချ ်။ (၁) သ ိုန  ောင်က ်စခ ််းတစ်ခိုသ ို ို့ က ဦ်း  ိုင်စင်ထိုတ်နပ်းသည်ို့ အချ  ် 

တ င် အမ တ်စဉ်(၁)ပါ   ိုင်စင်န က်းနှု ််းထော်းမျော်းအတ ိုင််း နကောက်ခ  

မည် ြစ်ပါသည။် 

(၂)  ိုင်စင်သက်တမ််းကို ဆ် ို်း၍သက်တမ််းတ ို်းနဆောင်ရ က်မည်ဆ ို ျှင်အမ တ်စ

ဉ် (၂)ပါ သက်တမ််းတ ို်းန က်းက ိုသော နကောက်ခ မည ်ြစ်ပါသည။် 

 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

ရေယာဉ်မျာ်းအာ်း စ ်သံို်း  တ ို ်ရ ို ်ဖြန် ့်ဖြ ်းရောင််းချခွင့််လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

(က) ဖပည်တငွ််းရေရက ာင််း 

 စဉ် အရက ာင််းအော  နှုန််းထာ်း( ျပ်)  

 ၁။ နစှစ်ဉ်ရက ်း  ဓာတ ်           ဒ ဇယ ်  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၂၀၀,၀၀၀  ၂၀၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၄၀၀,၀၀၀  ၄၀၀,၀၀၀ 

 ၂။ သ ်တမ််းတ ို်းရက ်း [(၁)၏ ၅%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ   ၁၀,၀၀၀  ၁၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၂၀,၀၀၀  ၂၀,၀၀၀ 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 ၃။ ေ ်လန်ွဒဏ်ရက ်း (တစေ် န်ှုန််း) [(၁)၏ ၂%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၄,၀၀၀  ၄,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၈,၀၀၀  ၈,၀၀၀ 

 ၄။ ပျ စ် ်း/ရပျာ ် ံို်းမ တတ  မှန်ရက ်း  [(၁)၏ ၂၀%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၄၀,၀၀၀  ၄၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၈၀,၀၀၀  ၈၀,၀၀၀ 

 ၅။ ပ ိုငရှ်ငလ် ွှဲရဖပာင််းရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၁၀၀,၀၀၀  ၁၀၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၂၀၀,၀၀၀  ၂၀၀,၀၀၀ 

( ခ) ဖပည်တငွ််း မ််းရ ို ်းတန််း 

 စဉ် အရက ာင််းအောနှုန််းထာ်း( ျပ်)  

 ၁။ နစှစ်ဉ်ရက ်း  ဓာတ ်           ဒ ဇယ ်  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၄၀၀,၀၀၀  ၄၀၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၈၀၀,၀၀၀  ၈၀၀,၀၀၀ 

 ၂။ သ ်တမ််းတ ို်းရက ်း [(၁)၏ ၅%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၂၀,၀၀၀  ၂၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၄၀,၀၀၀  ၄၀,၀၀၀ 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 ၃။ ေ ်လန်ွဒဏ်ရက ်း (တစေ် န်ှုန််း) [(၁)၏ ၂%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၈,၀၀၀  ၈,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၁၆,၀၀၀  ၁၆,၀၀၀ 

 ၄။ ပျ စ် ်း/ရပျာ ် ံို်းမ တတ  မှန်ရက ်း  [(၁)၏ ၂၀%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၈၀,၀၀၀  ၈၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၁၆၀,၀၀၀  ၁၆၀,၀၀၀ 

 ၅။ ပ ိုငရှ်ငလ် ွှဲရဖပာင််းရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

   (က) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထ  ၂၀၀,၀၀၀  ၂၀၀,၀၀၀ 

   ( ခ) တ ွဲ၏ဝငဆ် ို့ဂါ   ်၁၀၀,၀၀၀ အထက် ၄၀၀,၀၀၀  ၄၀၀,၀၀၀ 

 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

ရလယာဉ်  ဖြန် ့်ဖြ ်းရောင််းချခွင့််လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

၁။ လ ိုငစ်ငရ်က ်း/နစှစ်ဉ်ရက ်း  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 ( ခ )  သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၇၀၀ ကျပ် 

  ၁,၀၀၀ ဂါ  တ် ို်း မြှင်ို့သ ိုန  ောငတ် ိုင််း 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

၂။ ေ ်လန်ွဒဏ်ရက ်း (တစေ် န်ှုန််း) [(၁)၏ ၂%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၂,၀၀၀ ကျပ်  

 ( ခ ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၁၄ ကျပ် 

  ၁,၀၀၀ ဂါ  တ် ို်း မြှင်ို့သ ိုန  ောငတ် ိုင််း 

၃။ ပျ စ် ်း/ရပျာ ် ံို်းမ တတ  မှန်ရက ်း  [(၁)၏ ၂၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထ   ၂၀,၀၀၀ ကျပ် 

 ( ခ ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထက်  ၁၄၀ ကျပ် 

  ၁,၀၀၀ ဂါ  တ် ို်း မြှင်ို့သ ိုန  ောငတ် ိုင််း 

၄။ ပ ိုငရှ်ငလ် ွှဲရဖပာင််းရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထ   ၅၀,၀၀၀ ကျပ် 

 ( ခ ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထက်  ၃၅၀ ကျပ် 

  ၁,၀၀၀ ဂါ  တ် ို်း မြှင်ို့သ ိုန  ောငတ် ိုင််း 

၅။ သ ိုရလာှငန် ိုငသ်ည့််ပမာဏဖပင ်ငရ်ဖပာင််းလွှဲရက ်း [(၁)၏ ၅၀%]  

 (က) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထ  ၅၀,၀၀၀ ကျပ်  

 ( ခ ) သ ိုန  ောငန် ိုငစ် မ််းအော်း ၁၀၀,၀၀၀ ဂါ  အ်ထက် ၃၅၀ ကျပ် 

  ၁,၀၀၀ ဂါ  တ် ို်း မြှင်ို့သ ိုန  ောငတ် ိုင််း 

မှတခ်ျ ်။  အမျော်းဆ ို်း ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထက်မပ ိုနသောနှု ််းထော်းသော ကျသင်ို့ရ  ်ြစ်ပါသည်။ 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 

 

 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

ရ ျ်းေွာသံို်းစ သ်ံို်း  အရောင််း  ိုင(်Village Mini Pump Station) 

လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

 

နှု ််းထော်း(ကျပ်) 

   ဓာတ ်  ဒ ဇယ ်  

၁။ န စ်စဉ်န က်း ၃၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ 

၂။ သက်တမ််းတ ို်းန က်း [(၁)၏ ၅%]  ၁,၅၀၀ ၁,၅၀၀ 

၃။ ရက်   ဒ်ဏန် က်း (တစ်ရက်နှု ််း) [(၁)၏ ၂%] ၆၀၀ ၆၀၀ 

၄။ ပ ိုငရ် င ် ွဲန ပောင််းန က်း [(၁)၏ ၁၀၀%  ၃၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ 

၅။ သ ိုန  ောငန် ိုငသ်ည်ို့ပမောဏ ပငဆ်ငန် ပောင််း ွဲန က်း [(၁)၏ ၅၀%] ၁၅,၀၀၀ ၁၅,၀၀၀ 

၆။ ပျက်စ ်း/နပျောက်ဆ ို်းမ တတ ူမ  န် က်း  [(၁)၏ ၁၀၀%] ၃၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ 



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

ရဒသနတေရေနံချ ်လိုပ်ဖခင််းလိုပ်ငန််း  

လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

ရဒသနတေချ ်ြ ိုတစ်ြ ိုလျှင ် နစ်ှစဉ်လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်း  ျပ်၁၀၀,၀၀၀. ( ျပ်တစ်သ န််းတ တ ) 

ဖြစပ်ါသည။် 

လျှပ်စစန်ငှ့််စွမ််းအငဝ်န်က  ်းဌာန 

ရေနံထ ွ်ပစစည််းက  ်းက ပ်စစရ် ်းရေ်းဦ်းစ ်းဌာန 

ရေနံဓာတရ်ငွွေ့ေည(်LPG) လိုပ်ငန််း 

 လ ိုငစ်ငရ်က ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း 

စဉ် လ ိုငစ်ငအ်မျ  ်းအစာ်း ရ ာငေွ် ်ခွင့််ဖပ သည့််လိုပ်ငန််း နစှစ်ဉ်ရက ်းနှုန််းထာ်း( ျပ်) 

၁။   ိုငစ်င(်က) နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည(်LPG)က ို  ပည်ပမ  ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

  တငသ် င််း၍တင/်ချဆ ပ်ခ တ တော်းအပါအဝင ်  

  သ ိုန  ောငက် စ်ခ ််း(Terminal) ြင်ို့သ ိုန  ောင ်ခင််း ိုပ်င ််း 

၂။   ိုငစ်င(်ခ) နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည(်LPG)က ို  ပည်ပမ LPG Bowser ၅၀၀,၀၀၀ 

   ြင်ို့တငသ် င််း၍ သ ိုန  ောငက် (်Storage Tank)  



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

  န င်ို့သ ိုန  ောင ်ြ ် ို့ ြူ်း ခင််း ိုပ်င ််း 

၃။   ိုငစ်င(်ဂ) နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည(်LPG)က ို Filling Station  ြင်ို့ ၂၀၀,၀၀၀. 

  သ ိုန  ောင ်ြ ် ို့ ြူ်း ခင််း ိုပ်င ််း 

၄။   ိုငစ်င(်ဃ)  ြည်ို့တင််းပပ ်းနရ  ဓောတ်နင ွေ့ရညအ် ို်းမျော်းက ို  ၇၅,၀၀၀ 

  သ ိုန  ောငရ် ို  ြင်ို့သ ိုန  ောင ်ြ ် ို့ ြူ်း ခင််း ိုပ်င ််း 

 

၅။   ိုငစ်င(်င)  ြည်ို့တင််းပပ ်းနရ  ဓောတ်နင ွေ့ရညအ် ို်းမျော်းက ို  ၅၀,၀၀၀ 

  တ ိုက်ခ ််း၊ ဆ ိုငခ် ််းမျော်း ြင်ို့သ ိုန  ောင ်ြ ် ို့ ြူ်း ခင််း ိုပ်င ််း  

 

၆။   ိုငစ်င(်စ) နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည(်LPG)က ို  ပည်ပမ  ြည်ို့တင််းပပ ်း ၃၀၀,၀၀၀ 

  နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည်အ ို်း(Cylinder with LPG) ြင်ို့  

  တငသ် င််း၍ သ ိုန  ောငရ် ို(Cylinder Warehouse)န င်ို့ 

  သ ိုန  ောင ်ြ ် ို့ ြူ်း ခင််း ိုပ်င ််း 

 

၇။   ိုငစ်င(်ဆ) စ ်းပ ော်းနရ်း ိုပ်င ််း၊ စက်မှု ိုပ်င ််းန င်ို့ ူန  ၁၀၀,၀၀၀ 

  အနဆောက်အဉ မျော်းတ င ်ပ ိုက်  ိုင််းက  ယ်က်တပ်ဆင ်

  ၍နရ  ဓောတ်နင ွေ့ရည်က ိုအသ ို်း ပြု ခင််း  



န ောက်ဆက်တ ွဲ (က) 

 

ရေနံလ ်ယ တ်ငွ််း  ိုငေ်ာ အခွန်အခမျာ်း 

စဉ် အရက ာင််းအော ရပ်းရ ာငေ်သည့်န်ှုန််း 

၁။ န ျှောက်  ောန က်း ၁၀၀၀၀၀ 

၂။   ိုငစ်ငန် က်း ၃၀၀၀၀၀ 

၃။   ိုငစ်ငသ်က်တမ််းတ ို်း န ျှောက်  ောန က်း ၁၀၀၀၀၀ 

၄။   ိုငစ်ငသ်က်တမ််းတ ို်း ၂၀၀၀၀၀ 

၅။ ခ ိုငန် က်း (Royalty) ၄၀ ဂါ   တရောကျပ် 

၆။ န မခ   ် နဒသအ  ိုက်သတ်မ တ်နှု ််း 

၇။ ကို သ် ယ်ခ   ် နရ  စ မ််း ၅၀ ဂါ   တစညန် ်း၏ ၅ % 

၈။ ဝငန်င ခ   ်  

 

 

 

 


