နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီ
လမ်းမ ကီးများဥပ ဒ
( နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ် ၈/၂ဝဝဝ )
၁၃၆၂ ခနှစ၊် တန် ဆာင်မန်းလြပည့် ကျာ် ၇ ရက်
( ၂ဝဝဝ ြပည့်နှစ်၊ နိ၀င်ဘာလ ၁၇ ရက် )

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စီသည်

အာက်ပါဥပ ဒကိ

ြပ ာန်း

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပါယ်

လိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပါယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ လမ်းမ ကီးများဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်

ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

သက် ရာက် စရမည်(က) လမ်းမ ကီး ဆိသည်မာှ ဆာက်လပ် ရး၀န် ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍
သတ်မှတ်ထားသည့်

လမ်းမ ကီးကိဆိသည်။

ယင်းစကားရပ်တွင်

လမ်းမ၏

တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ လမ်းနယ်နိမိတ်များနှင့် လမ်းမ ကီးများတွင်ရှိ သာ တတားများ
လည်း ပါဝင်သည်။ သိ ့ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့က ဖာက်လပ်
သည့် သိ ့မဟတ် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းသည့် လမ်းများမပါဝင်။
(ခ)

ယာဉ် ဆိသည်မှာ စီးနင်းလိက်ပါရန်ြဖစ် စ၊ ကန်စည်သယ်ယပိ ့ ဆာင်ရန်ြဖစ် စ
စက်စွမ်းအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စွမး် အင်တစ်မျိုးမျိုးြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ကန်း ပ
တွင် မာင်းနှငသ
် ွားလာသည့် ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိဆိသည်။
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(ဂ)

တိရ စာန်ဆိသည်မှာ က ၊ဲ နွား၊ ဆင်၊ ြမင်း၊ ြမည်း၊ လား၊ သိး၊ ဆိတ်နှင့် ဝက်တိ ့ကိ
ဆိသည်။

(ဃ) လှညး် ဆိသည်မှာ လြဖင့်ြဖစ် စ၊ တိရ စာန်ြဖင့်ြဖစ် စဆွဲြခင်း၊ တွန်းြခင်း သိ ့မဟတ်
တွဲြခင်းြဖင့် ရွ လျား
့
စ သာ ဘီးတပ်လှညး် တစ်မျိုးမျိုးကိဆိသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) လမ်းမ ကီးများ ဖာက်လပ်ြခင်းြဖင့်

ြပည်နယ်နှင့်

တိင်းတစ်ခနှင့်တစ်ခ

အ ကား

လမ်းပန်းဆက်သွယမ
် လွယ်က စ ပီး တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညွတ်မ၊ ချစ် ကည်
ရင်းနှီးမ

ပိမိခိင်မာလာ စရန်နင
ှ ့်

နယ် ြမ ဒသအားလး

စီးပွား ရး၊

လမ ရး

အပါအဝင် ဘက်စမ တစွာ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန်၊
(ခ)

လမ်းပန်းဆက်သွယမ
်

လြခု ချာ မွ ့ စ ရးနှင့်

ကန်စည်စးီ ဆင်းမ

သွကလ
် က်

ြမန်ဆန် စ ရးတိ ့ကိ အ ထာက်အကြဖစ် စရန်၊
(ဂ)

နိင်င တာ်အတွငး် လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အိမ်နီးချင်း

နိင်ငများနှင့် ဆက်သွယ်သည့် လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ်ြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊

နိင်င တာ် ခတ်မီဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကိ အ ထာက်အကြပု စရန်၊
(ဃ) လမ်းမ ကီးများတိးချဲ ့ြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်းနှင့်

ရရှည်တည်တ့ ရးအတွက် ထိန်းသိမ်း

ြခင်းလပ်ငန်းများကိ စနစ်တကျ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊
(င)

လမ်းမ ကီးများ ပ တွင် ြဖတ်သန်းသွားလာအသးြပုြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စနစ်တကျ
ကီး ကပ်ကွပက
် ဲနိင်ရန်။
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အခန်း (၃)
ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
် ့ ျား

၄။

ဆာက်လပ် ရး ဝန် ကီးဌာန၏ တာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) နိင်င တာ်အတွငး်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ

ခတ်မီဖွ ့ဖိုးတိးတက် စ ရးအတွက်

အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် မဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊
(ခ)

လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ် ရးအတွက်

နှစ်တိ၊

နှစ်ရှည်စီမကိန်းများနှင့်

အထးစီမကိန်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဂ)

အိမ်နးီ နားချင်းနိင်ငများနှင့်

ဆက်သွယ်သည့်

လမ်းမ ကီးများကိ

အစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာတညီချက်ြဖင့် စီမကိန်းချမှတ်၍ ဖာက်လပ်ြခင်း၊
(ဃ) စီမကိနး် များ

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ကီး ကပ်ြခင်း၊
(င)

လမ်းမ ကီးများအြဖစ် သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊

(စ)

လမ်းမ ကီးများ၏ နယ်နိမိတ်သတ်မတ
ှ ် ကညာြခင်း၊

(ဆ) လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ်ရန်နှင့် တိးချဲ ့ရန် လပ်ငန်းအစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း၊

လိအပ်ပါ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဇ)

လမ်းမ ကီးများြပုြပင်ရန်နှင့် ထိနး် သိမး် ရန် လမ်းညန်ြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်း၊

(စျ)

လမ်းမ ကီးများ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ြခင်း၊ ြပုြခင်း ထိန်းသိန်းြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း
၍ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့်အညီ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ် ပဂိုလ်
တစ်ဦးဦးနှင့် ဖက်စပ်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ်
ပဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား

စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍

ြခင်း၊
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လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင ြပု
့်

(ည) လမ်းမ ကီး

ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် တိးချဲ ့ြခင်းများ ြပုလပ်ရာတွင်

ြမသိမး် ယြခင်းနှင့်

အ ဆာက်အအဖယ်ရှားြခင်းများကိ တည်ဆဲ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ)

လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ်ရာတွင် အသးြပုရန် လိအပ်သည့် စက်ကိရိယာပစည်း

များကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် ြပည်ပမှ မှာယတင်သွင်းြခင်း၊
(ဌ)

လမ်းမ ကီးများ၊

ဖာက်လပ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်း

များ၊ ဒသဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြပည်ပနိင်ငများနှင့် နည်းပညာများဖလှယ်ြခင်း၊
ပး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဍ)

လမ်းမ ကီးများ

ဖာက်လပ်ြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်းနှင့် ထိနး် သိမ်းြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍

သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။

အခန်း (၄)
ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၏ တာ၀န်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျား

၅။

ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၏

တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင မ
် ့ ျားမှာ

အာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်သည် (က) နိင်င တာ်အတွငး်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနက

ခတ်မီဖွ ့ဖိုးတိးတက် စ ရးအတွက်

ချမှတထ
် ားသည့်

မဝါဒများနှင့်အညီ

အ ကာင်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

လမ်းမ ကီးများ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ြခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ဆာက်လပ် ရး

ဝန် ကီးဌာနသိ ့ နှစ်တိ၊ နှစရ
် ည
ှ ် စီမကိနး် များ၊ အထးစီမကိနး် များနှင့် လပ်ငန်း
အစီအစဉ်များ ရးဆွဲတင်ြပြခင်း၊
(ဂ)

စီမကိနး် များ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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ပီးစီး ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ်

(ဃ) လမ်းမ ကီးများ ရရှည်တည်တ့ ရးအတွက် ြပုြပင်ြခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊
(င)

လမ်းမ ကီးများ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း သစ်ပင်များကိ စိက်ပျိုးြခင်းနှင့် အနရာယ်
ရှိ သာ သစ်ပင်များကိ ရှင်းလင်းြခင်း၊

(ဆ) လမ်းမ ကီးများတိးချဲ ့ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ြပုြပင်ရာတွငလ
် ည်း ကာင်း လမ်း ပ ၌
ြဖတ်သန်းသွားလာမကိ အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ပိတထ
် ားြခင်းနှင့် လမ်းပိတ်ထား
ချိန်တွင် သွားလာရန် လမ်းလဲ ဖာက်လပ်ြခင်း၊
(ဇ)

လမ်းမ ကီးများ ပ တွင် မာင်းနှင်သွားလာခွင ့် မြပုသည့် ယာဉ်နင
ှ ့် ဘီးအမျိုးအစား
ကိလည်း ကာင်း၊

ယာဉ်နှင့်ဝန်တင်နှင့်အ လးချိန်ကိလည်း ကာင်း၊

လှည်း၏

ဘီးကွပ်ကိလည်း ကာင်း သတ်မှတ်ြခင်း၊ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကိ လိက်နာြခင်း
ရှိမရှိ၊ စစ် ဆးြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့် အ ရးယြခင်း၊
(စျ)

လမ်းမ ကီးများ ပ တွင် လှည်းနှင့် တိရ စာန်များြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ ရပ်နာြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ယင်းစည်းကမ်း
ချက်များကိ လိက်နာြခင်းရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့် အ ရးယြခင်း၊

(ည) လမ်းမ ကီးများ ပျက်စးီ ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် လိအပ်သည့်တားြမစ်ချက်များ ထတ်ြပန်
ြခင်း၊ ယင်းတားြမစ်ချက်များကိ လိက်နာြခင်းရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့်
အ ရးယြခင်း၊
(ဋ)

လမ်းမ ကီးကိ

ြဖတ်သန်း၍ တစ်စတစ်ရာ ဖာက်လပ်ြခင်း၊

ဆာက်လပ်ြခင်းနှင့်

လမ်းမ ကီးများ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်း၊

ကာ်ြငာ

ဆိင်းဘတ် စိက်ထြခင်းများအတွက် စိစစ်ခွင ်ြပုြခင်
့
းများပျက်စီးြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်
လိအပ်သည့်

တားြမစ်ချက်များ

ထတ်ြပန်ြခင်း၊

ယင်းတားြမစ်ချက်များကိ

လိက်နာြခင်း ရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်း၊ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့်အ ရးယြခင်း၊
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၆။

ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသည် မိမိ၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင မ
် ့ ျားကိ

ဆာင်ရွက်ရန်

ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို ့နယ် ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းများအား လဲအပ်တာ၀န်
ပးနိင်သည်။

အခန်း (၅)
ြပစ်မနှငြ့် ပစ်ဒဏ်များ

၇။

မည်သမဆိ

ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၏

ခွင ်ြပုချက်
့
မရှိဘဲ

အာက်ပါြပုလပ်မ

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသကိ ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်
အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် (က) လမ်းမ ကီးကိ ြဖတ်သန်း၍ တစ်စတစ်ရာ ဖာက်လပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဆာက်လပ်
ြခင်း၊

၈။

(ခ)

လမ်းမ ကီး၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း အ ဆာက်အအ ဆာက်လပ်ြခင်း၊

(ဂ)

လမ်းမ ကီး၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကန်တး ဖာ်ြခင်း။

မည်သမဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မ

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသကိ

တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ထာင်ဒဏ် ၆လအထိြဖစ် စ၊

ကျူးလွန် ကာင်း၊

ြပစ်မထင်ရှား

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ

ချမှတရ
် မည် (က) လမ်းမ ကီး ဖာက်လပ်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းကိ
နှာင့်ယှက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဟနတ
့် ားြခင်း၊
(ခ)

လမ်းမ ကီးများ ပ တွင် မာင်းနှင်သွားလာြခင်းမြပုရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်၊
ဘီးအမျိုးအစား၊ ဝန်တင်အ လးချိန်ပါယာဉ်ကိ မာင်းနှင်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဘီးကွပက
် ိ
အသးြပုြခင်း၊
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(ဂ)

လမ်းမ ကီး၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၏ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ သစ်ပင်သီးနှစိက်ပျိုးြခင်း၊ ခတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဖျက်ဆီးြခင်း၊

(ဃ) ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းက အနရာယ်ရှိ သာ သစ်ပင်များကိ ရှင်းလင်းရာ
တွင် နှာင့်ယှက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဟနတ
့် ားြခင်း။
၉။

မည်သမဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မ

တစ်ရပ်ရပ်ကိကျူးလွန် ကာင်း

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသကိ ထာင်ဒဏ် ၃ လအထိြဖစ် စ၊

ြပစ်မထင်ရှား

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ

ချမှတရ
် မည် (က) လမ်းမ ကီးများ ပျက်စီးြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထတ်ြပန်ထားသည့် တားြမစ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊
(ခ)

လမ်းမ ကီးများ ပ တွင်

လှည်းနှင့်

တိရ စာန်များ

ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊
(ဂ)

လမ်းမ ကီ ပ တွင်

သွားလာမကိ

အ နှာက်အယှက် သာ်လည်း ကာင်း၊

ဘးအနရာယ် သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ် စမည့် ပစည်းကိ တမင်ထားရှိြခင်း၊
(ဃ) လမ်းမ ကီး၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၏ ခွင ြပုချက်
့်
မရှိဘဲ ကာ်ြငာဆိင်းဘတ်စိက်ထြခင်း။

အခန်း (၆)
အ ထွ ထွ

၁၀။

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခသည် မိမိ ာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၏ လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ

လမ်းမ ကီးကိြဖတ်သန်း၍

ြမ အာက်ပိက်လိင်း ဆက်သွယ်ြခင်း၊

ြမ အာက်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

လိင်း ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ြမ အာက် ကးနန်းလိင်းဆက်သွယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြမာင်း ဖာက်လပ်ြခင်း
ြပုလပ်လိပါက ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ကိုတင်ညိနင်းရမည်။
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၁၁။

ဤဥပ ဒအရ

အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍

သတ်မှတ်ထားသည့်

အသးြပုသည့်အတွက် အသးြပု ကာက်ခြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

လမ်းမ ကီး ပ တွင်

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနသည်

လမ်းနှင့်တတားအသးြပုြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ (ဥပ ဒအမှတ် ၁၃/၈၅) ပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၁၂။

ဤဥပ ဒအရ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာများ၊ အမိနန့် ှင့်

ညန် ကားချက်များ

မထတ်ြပန်မီ

The

Highways

Act,1907

အရ

ထတ်ြပန်ထား သာ

နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာမျာ၊ အမိနမ့် ျားနှင့် ညန် ကားချက်များကိ ဤဥပ ဒနှင့် မဆနက
့် ျင်
သ ရွ ့ ဆက်လက်ကျင ်သ
့ းနိင်သည်။
၁၃။

ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က)

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်း
များကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ခ)

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

ြပည်သ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းတိ ့သည်

လိအပ်

သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိနန့် ှင့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၁၄။

The Highways Act, 1907 ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမး် လိက်သည်။

(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီ

60

