
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက် အ ြပာင်းအလဲ ဆာငက်ျဉ်း ပးမည့်                   

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒသစ် 

 ၂၀၁၇ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် နက့ နိင်င တာ်သမ္မတ လက်မှတ် ရးထိးထတ်ြပန် 

လိက်တ့ဲ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒဟာ နိင်င တာ်သမ္မတရးရဲ  ့၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်ွလ ၂၂ ရက် န ့

က ထတ်ြပန်တဲ့ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၄၈/၂၀၁၈ အရ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ ၁ ရက် နမ့ှာ 

စတင်အာဏာတည် တာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။  

 ကမ္ပဏီများဥပ ဒကိ စတင်ြပ ာန်းချိန်ကစပီး အာဏာတည်သည်အထ ိ စီမကိနး်နှင့် 

ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနအ နနဲ  ့ (၈) လ ကျာ် အချိန်ယူ ပီး လိအပ်တာ တွကိ အ သးစတိ် 

စီမြပင်ဆင်ခ့ဲပါတယ်။ ထူးြခားတာက တာ့ ဩဂတ်လ ၁ ရက် နမှ့ာ ကမ္ပဏီများဥပ ဒ အာဏာ 

တည်ရသာမက ကမ္ပဏီဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ လွယ်ကူ၊ ြမန်ဆန်၊ သက်သာစွာ ဆာင်ရွက်နိင် 

တဲ ့အီလက်ထ ရာနစ်ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်စနစ် (Myanmar Companies Online-MyCO) ကိပါ 

တစ်ပို င်တည်း အသးြပုနိင် တာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 ကမ္ပဏီများဥပ ဒဟာ ကမ္ပဏီထူ ထာင်ြခင်း လပ်ငန်း တွအတွက ် ခတ်မမီ တာ့တဲ ့

ဥပ ဒ ဟာင်းပါ ြပ ာန်းချက် တွက ိ ဖယ်ရှားလိက် ပီး စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ အ နနဲ  ့

လယွကူ်စွာ ကမ္ပဏီထူ ထာင်နိင် အာင် ြပင်ဆင် ရးဆွဲထားတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ယခင်တန်း 

က ကမ္ပဏီ ထာင်ရင် ရှယ်ယာရှင် နှစ်ဦးရိှမှသာ ထာင်လိရ့တဲ့အ နအထားက န 

ဥပ ဒသစ်အရ ရှယ်ယာရှင ်တစ်ဦးတည်းနဲ  ့ကမ္ပဏီ ထာင်နိင် တာ့မှာြဖစ်တ့ဲအတွက် အ သးစား 

လပ်ငနး် လး တွ၊ တစ်ဦးတည်း လပ်ကိင် နတ့ဲ လပင်န်းရှင် တွ၊ ကမ္ပဏီအြဖစ ် ြပာင်းလဲ ပီး 

ခိင်ခိင်မာမာ လပက်ိင်နိင်မယ့် အခွင့်အလမ်းရရှိသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အလားတူဘ ဲ အများနှင့် 

မသက်ဆိင်တဲ့ ကမ္ပဏီ တွမှာ ဒါရိက်တာတစ်ဦးတည်း ထားရိှ ဆာင်ရွက်နိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 ယခငတ်န်းက ကမ္ပဏီထူ ထာင်တဲ့အခါမှာ “လပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်”များ ဖာ်ြပဘိ ့

လိအပ်တဲ့ ြပ ာန်းချက်က ိ ဥပ ဒသစ်မှာ ပယ်ဖျက်လိက် ပီြဖစ်တဲ့အတွက ် ကမ္ပဏီတစ်ခ 

ထူ ထာင် ပီးရင် ဥပ ဒနဲညီ့ညွတ်တဲ့ မည်သည့်လပ်ငန်းမဆိ လွတ်လပ်စွာ လပ်ကိင်ခွင့်ရသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ယခငတ်န်းက ကမ္ပဏီထူ ထာငတ့ဲ်အခါ “သင်းဖဲွ စ့ည်းမျဉ်း” နဲ  ့ “သင်းဖွဲ  ့

မှတ်တမ်း” ဆိတဲ့ စာရွက်စာတမး် လိအပ်ချက် နှစ်မျိုးကိ ဥပ ဒသစ်မှာ ကမ္ပဏီရဲ  ့ “ဖွဲ စ့ည်းပ 

အ ြခခစည်းမျဉ်း” တစ်မျိုးတည်းနဲ  ့ အစားထိးလိက်တဲ့အတကွ် များစွာရှင်းလင်းလွယ်ကူ 

သွားပါတယ်။ ကမ္ပဏီ တွအ နနဲ  ့မည်သည့်ရှယ်ယာ အမျိုးအစားကိမဆိ လွတ်လပ်စွာ ထတ် ဝ 

နိင် ပီး ယခင်ဥပ ဒအရ ကမ္ပဏီ ထာင်ရာမှာ “သတ်မှတ်မတည် ငွရင်း” ဖာ်ြပရတဲ့လိအပ ်

ချက်ကိလည်း ပယ်ဖျက် ပးလိက်ပါတယ်။ ဒါ့ ကာင့် ကမ္ပဏီများအ နနဲ  ့ယခင်ဥပ ဒ ဟာင်းနဲ  ့

ဆာင်ရက်ွစဉ်ကာလကလိ ကမ္ပဏီမတ်ှပတင်ရးကိ အကိမ်ကိမ်သွားရြခင်း၊ တရားရးကိ 

အကိမ်ကိမ်သွားရြခင်းစသည်တိ ့မလိအပ် တာ့ပါ။  
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 ဥပ ဒသစ်မှာ အ ရးကီးတဲ့ ြပ ာန်းချက်က ြမန်မာနိင်ငသားကမ္ပဏီ တွမှာ နိငင်ြခား 

သား ပါဝင်မ ၃၅ ရာနန်းအထိ ခွင့်ြပု ပးထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ ကာင် ့ ြမန်မာနိင်ငသားများ 

အ နနဲ  ့မိမိအခွင့်အ ရး မဆးရးဘဲ မိမိကမ္ပဏီအတွင်းမှာ နိင်ငြခားသား စီးပွား ရးမိတ်ဖက်က ိ

တရားဝင ် ဖိတ် ခ ခွင့်ရသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဤြပ ာန်းချက်က နိင်ငသား တွအတွက ်

ငွပင် ငွရင်း ပိမိရရှိ စြခင်း၊ ဈးကွက်ပိမိရရှိ စြခင်း၊ နည်းပညာရရှိြခင်းစတဲ့ အကျိုး ကျးဇူး 

တွကိ ဖန်တီး ပးမှာြဖစ်သလိ နိင်ငြခားသားများအ နနဲလ့ည်း ြမန်မာြပည်အတွင်းမှာ စီးပွား 

ရးနဲပ့တသ်က်တ့ဲ အခွင့်အလမ်း တွ ပိမိရရှိမှာြဖစ်တ့ဲအတက်ွ ြမနမ်ာ့စီးပွား ရးမှာ သိသာတ့ဲ 

အ ြပာင်းအလဲ တွကိ ဖန်တီး ပးနိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 ဥပ ဒသစ်ရဲ  ့ ထူးြခားချက ် တစ်ခက ဝန်ထမ်းဦး ရ ၃၀ အာက်ရှိ ပီး တစ်နှစ်ဝင် င ွ

ကျပ်သန်း ၅၀ အာက်သာရှိတဲ့ ကမ္ပဏီ တွကိ “အ သးစားကမ္ပဏီ” လိသ့တ်မှတ် ပီး 

သက်သာခွင့် တ ွဖန်တီး ပးတာပါ။ ၎င်းကမ္ပဏီ တွဟာ သူတိရဲ့  ့ နှစ်စဉဘ် ာ ရးရှင်းတမ်းကိ 

စာရင်းစစ် ဆးရန် လိအပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ နှစစ်ဉ်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ခ ယူရန် 

လိအပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတခွ်င့်စတ့ဲ ကင်းလွတ်ခွင့် တ ွ ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။ လပ်ငန်းပမာဏ 

မကီးမားတ့ဲ ကမ္ပဏီငယ် လး တွကိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာ ဝန်ထပ်ဝန်ပိး တွ၊ ဥပ ဒကိ 

လိက်နာရသည့် အတွက် ကန်ကျမည့် စရိတ် တွကိ သက်သာ အာင ် ဖန်တီး ပးထားြခင်းဘဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ပဏီ တွ ရှယ်ယာအ ြပာင်းအလဲ လပ်တဲ့ကိစ္စ၊ ကမ္ပဏီမတှ်ပတင်ရးကိ 

ပးပိရ့မယ့် ြပန်တမ်းများ နာက်ကျတဲ့ကိစ္စ တွမှာ ယခင်ကလိ တရားရးကိသွား ရာက ်

ဆာင်ရွက်ရတဲ့ လိအပ်ချက်ကိလည်း ပယ်ဖျက်ထား ပီးြဖစ်ပါတယ်။  

 ယခင်ဥပ ဒမှာ တာ့ ကမ္ပဏီရဲ  ့ ဒါရိက်တာ တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူ တွ လိက်နာရမည့် 

တာဝန် တ ွ ၊ ကျင့်သးရမည့်ကျင့်ဝတ် တွနဲပ့တ်သက် ပီး တိကျတဲ့ ြပ ာန်းချက် တ ွ မပါတ့ဲ 

အတွက် အချိုက့မ္ပဏီ တွမှာ ဖရိဖရဲြဖစ်တဲ ့ ြဖစ်စဉ် တွ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ပဏီဥပ ဒသစ်မှာ တာ ့

ဒါရိက်တာ တွရဲ  ့ တာဝန်များနဲ  ့ ပတ်သက် ပီး သီးြခားအခန်းတစ်ခန်း ရးဆွဲြပ ာန်းထားတဲ့ 

အတွက် ကမ္ပဏီ တွရဲ  ့ “ ကာ်ပိရိတ်စီမအပ်ချုပ်မ” ကိ ပိမိ ကာင်းမွန်လာ စမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် ကမ္ပဏီမှာ ပါဝင်ကတ့ဲ ရှယ်ယာအနည်းစ ပိင်ဆိင်သူ တကိွလည်း အကာအကယ်ွ ပး 

မယ့် ြပ ာန်းချက် တွလည်း ထည့်သွင်းြပ ာနး်ထားတ့ဲအတွက် ငွအရင်းအနီှး အနည်းအပါးသာ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်သူ တွကိ ဥပ ဒက အကာအကွယ် ပး ပီး ြဖစ်ပါတယ်။  

 ဥပ ဒသစ်အရ ကမ္ပဏီ တွအ နနဲ  ့ ကမ္ပဏီဥပ ဒပါြပ ာန်းချက် တွက ိ လိက်နာကျင့် 

သးမနဲ  ့ ပတ်သက် ပီး လိအပ်သလိ ထိန်း ကျာင်း ဆာင်ရွက်နိင်ဘိအ့တွက်လည်း ကမ္ပဏီ 

မှတ်ပတင်အရာရှိက ိလပ်ပိင်ခွင့်များ အပ်နှင်းထားပါတယ်။ ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက် တွ လိက်နာ 

ရန် အားနညး်မအ ပ မတူည် ပးီ ကမ္ပဏီမှတ်ပတငအ်ရာရှကိ သက်ဆိင်ရာကမ္ပဏီ တွကိ 

ဒဏ် ကး ပး ဆာင်ရန ် ညန်ကားနိင်ပါတယ်။ ထိအ့ြပင ် ကမ္ပဏီ တွကိ လိအပ်လင ်
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လိအပ်သလိ စစမ်းစစ် ဆးခွင့်ရှိရသာမက ဥပ ဒစည်းမျဉ်းစည်းကမး် ဖာက်ဖျက်တဲ့ 

ကမ္ပဏီ တွကိ တရားစွဲဆိနိင်တဲ့အထိ ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်အရာရှိကိ လပ်ပိင်ခွင့်များ အပ်နှငး် 

ထားပါတယ်။ ကမ္ပဏီများအ နနဲ  ့ ဥပ ဒသစအ်ရ ြဖ လျာ့မများအ ပ  လွယ်ကူသက်သာစာွ 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်သည့်နည်းတူ အြခားတစ်ဘကက်လည်း ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက် တ ွ

လိက်နာမကိ ပိမိတင်းကပ်စာွ ဆာင်ရွက်သွားမည့် အ ြခအ နကိ ကိုတင်သိရှိထားဘိ ့

အ ရး ကီးလှပါတယ်။  

 အီလက်ထ ရာနစ်မှတ်ပတင်စနစ်ကိ စတင်ကျင့်သးမယ့် ဩဂတ်လ ၁ ရက် နက့စပီး 

လပ်ငန်းရှင်များအ နနဲ  ့ ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်ြခင်းကိ ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်ရးသိ ့ လာ ရာက်ရန ်

လးဝမလိ တာ့ဘဲ မိမိ နအိမ်၊ မိမိရးခန်း၊ မိမိလက်ကိင်တယ်လီဖန်းက န အလွယ်တက ူ

ဆာင်ရက်ွနိင် တာ့မှာြဖစ်ပါတယ။် မှတ်ပတင်သည့် လပ်ငန်းသာမက မှတ်ပတင် ကး ပး 

သွင်းြခင်း၊ အြခားဝန် ဆာင်ခများ ပးသွင်းြခင်း၊ ဒဏ် ကးများ ပး ဆာင်ြခင်း စတာ တွက ိ

လည်း အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်နဲ  ့ ပး ချနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ပဏီ တွက ကမ္ပဏီမတ်ှပတင် 

ရးထ နှစ်စဉ်ပမှန်ပိရ့တဲ့ ြပန်တမ်း တွ၊ ကမ္ပဏီမှတ်ပတငရ်းနဲ  ့ စာ ပးစာယ ူ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စ တ ွ အားလးကိလည်း အီလက်ထ ရာနစ်နည်းနဲ  ့ (Online) ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်နိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ပဏီများအ နနဲ  ့ ဥပ ဒပါ လိအပ်ချက်အရ အစရီင်ခစာ 

ပးပိြ့ခင်း အပါအဝင် အြခားလိက်နာရန်ကိစ္စရပ်များနဲပ့တ်သက် ပီး ကမ္ပဏီရးရဲ  ့ ကိုတင် 

သတိ ပးချက် တွကိ အီလက်ထ ရာနစ်နည်းနဲ  ့ ပမှန် ကိုတင်ရရှိကမှာြဖစ်တဲ့အတွက ် သတ ိ

မ့ လျာ့ ပီး ပးပိရ့မယ့် ြပန်တမ်း တွ၊ အစီရင်ခစာ တွ နာက်ကျ ပးပိြ့ခင်း မြဖစ်ရ လ အာင ်

Online စနစ်က သတိ ပး ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ မှတ်ပတင်ထားတဲ့ ကမ္ပဏီ 

တစ်ခချင်းစီရဲ  ့ အချက်အလက်ကိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မည်သူမဆိ အချိန်မ ရွး MyCO 

ပလပ် ဖာင်း ပ မာှ ဝင် ရာက်ကည့်ရန့ိင်မှာ ြဖစ်တ့ဲအတွက် ကမ္ပဏီများရဲ  ့ပင့်ွလင်းြမင်သာမကိ 

အား ကာငး် စမာှ ြဖစပ်ါတယ်။ ကမ္ပဏီတစ်ခခက ဥပ ဒ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိက်နာရန ်

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အားနညး်ြခငး် ြဖစ် ပ ခဲ့ရင ် ၎င်းကမ္ပဏီရဲ  ့ အ ြခအ နကိ Online ပ မာှ 

ပကတိအတိင်း ဖာ်ြပမှာ ြဖစ်တဲ့အတွက် ကမ္ပဏီများအ နနဲ  ့ မိမိကမ္ပဏီရဲ  ့ ဂဏ်သိက္ခာကိ 

ထိခိက်မမရှိ စ ရး ဥပ ဒက ိပမိိ လးစားလိက်နာဘိ ့အ ရးကီးလှပါတယ်။  

 ဥပ ဒသစ် စတင်အာဏာတည်မည့် ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဩဂတ်လ ၁ ရက် နမှ့ ၂၀၁၉ ခနှစ ်

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် နအ့ထ ိ၆ လတာကာလအတွင်းမှာ ယခင်မှတ်ပတင်ထား ပီးြဖစ်တ့ဲ ကမ္ပဏ ီ

ဟာင်းများအ နနဲ  ့ ဥပ ဒသစ်နှင့်အညီ ြပန်လည်မှတ်ပတင်ဘိ ့ လိအပ်ပါတယ်။ ြပန်လည ်

မှတ်ပတင်ြခင်းကိ Online ပ မှာ အခမ့ဲ ဆာင်ရွက်နိင်ပါတယ်။ ြပန်လည်မှတ်ပတင်တဲ့အခါ 

ကမ္ပဏီမှတ်ပတငအ်မှတ်အသစ် ထပ်မထတ် ပးမှာြဖစ် ပီး ထိကဲ့သိ ့ ထတ် ပးမည့် ကမ္ပဏီ 

မှတ်ပတင်နပါတ်ဟာ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ  ့ အခွန်မှတ်ပတင်အမှတ် (Tax 

Identification Number-TIN) လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ြပန်လည်မှတ်ပ 
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တင်ြခင်းမရိှတ့ဲ ကမ္ပဏီများကိ တာ့ မှတ်ပတင်စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ပဏ ီ

ဟာင်းများအ နနဲ  ့ ြပန်လညမှ်တ်ပတင်ရတ့ဲအတွက် အလပ်ရပ် စမယ်လိ ့ ယူဆရ သာ်လည်း 

တကယ် တာ ့ ကမ္ပဏီ ဟာင်းများအတွက ် ကမ္ပဏီသစ်ပါ ြပ ာန်းချက်များအတိင်း မိမတိိရဲ့  ့

ကမ္ပဏီကိ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းဘိ ့ ငွ ကးကန်ကျမမရိှဘဲ ဆာင်ရွက်နင်ိတ့ဲ အခွင့်အ ရး 

တစ်ရပ်ဘဲ ြဖစ်ပါတယ်။ တနည်းအားြဖင့် ဥပ ဒ ဟာင်းနဲ  ့ မှတ်ပတင်ထားခ့ဲတ့ဲ ကမ္ပဏီ တွကိ 

ဥပ ဒသစ်ပါ အခွင့်အ ရး တွ ြပန်လည် ပးအပြ်ခငး်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။  

 ကမ္ပဏီဥပ ဒနဲပ့တ်သက် ပီး အဓိက တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရတဲ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီ 

များညန်ကားမဦးစီးဌာနအ နနဲ  ့လိအပ်တဲ့ြပင်ဆင်မ တ ွ၈ လ ကျာ်ခန် ့အချိန်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ရြခင်းအ ပ  ဝဖနမ် တွလည်း များစွာကု တွ ခ့ဲ့ရပါတယ်။ တကယ် တာ ့ ြမန်မာြပည်ထက ်

စီးပွား ရးရာကိစ္စများ၊ ကမ္ပဏီ ရးရာကိစ္စများ ပိမိ ရှ ့ ရာက်တဲ့ ဟာင် ကာင်မှာ ကမ္ပဏီဥပ ဒ 

သစ်ကိ ၂၀၁၂ ခနစ်ှ ဇလိူငလ် ၁၂ ရက် နက့ ြပ ာန်းခဲ့ ပီး အာဏာတည်ဘိ ့ တစ်နှစ်နဲရ့ှစ်လ၊ 

မ လးရှားနိင်ငမှာ ၂၀၁၆ ခနှစ ်ဧ ပီလ ၅ ရက် နက့ ြပ ာန်းခ့ဲ ပးီ အာဏာတည်ဘိ ့တစ်နှစ် ကျာ်၊ 

စကာပူနိင်ငမှာ ၂၀၁၄ ခနှစ ် အာက်တိဘာလက ြပ ာန်းခ့ဲ ပီး အြပည့်အဝအာဏာတည်ဘိ ့

တစ်နှစ်နဲသ့းလ အချိနယူ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲရတာ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငရဲ  ့ ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်မဟာ 

အဆိပါ နိင်င တွထက ်အချိန်ကာလပိမိတိ တာင်းတာကိ သးသပ် တွ ရိှ့နိင်ပါတယ်။  

 ြမနမ်ာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ အာဏာတည်မည့် နကိ့ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှသူများက 

လည်း အထူးစိတ်ဝင်စား နကတာ ကာင့် ဥပ ဒသစ်ဟာ ြမန်မာြပည်ရဲ  ့စီးပွား ရးလပင်န်းများ 

အတွက် သိသာတဲ့အ ြပာင်းအလဲ တ ွ ပ ပါက် စမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်လပ်ငန်း 

ကိ အီလက်ထ ရာနစ်နည်းနဲသ့ာ လက်ခ ဆာင်ရွက် တာ့မှာြဖစ် သာ်လညး် အကမ်းတဝင ်

မရိှ သးတဲ ့ ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝှမ်းက ြပည်သူများအတွက် တိင်း ဒသကီးနဲ  ့ ြပည်နယ်အသီးသီးရဲ  ့

မို ့ တာ်များမှာ ရးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရင်းနီှးြမုပ်နမှနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစးီဌာနက နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းများက လိအပ်သလိ ကူညီ ပးရန် အဆင်သင့်ရိှ န ကာင်းကိလည်း သတင်း ကာင်း 

ပါးလိက်ပါတယ်။  

မာင်ဋီကာ 

  


