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k         N27/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼312 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI kBaØa nigkgkmøaMgRbdab; 

GavuF cMnYn 244 rUb 2608 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼313 sþIBI karepÞrGaCJaFr KN³kmμaFikar KN³ 

kmμkar nigRkumRbwkSaEdlsßitenAeRkamsmtßkic© nigkarTTYlxusRtUvrbs;TIsþIkar 

KN³rdæm®nþI [sßitenAeRkamsmtßkic© nigkarTTYlxusRtUvrbs;RksYgmansmtßkic© 

Bak;B½n§ 2616 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼314 sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇTIRBHraCaKN³ KN³ 

mhanikay énRBHraCaNacRkm<úCa  cMnYn 11 GgÁ 2619 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼315 sþIBI karbegáIteKarmgar {snþibNÐit} én 

bNÐitüsPanKr)alkm<úCa sRmab;pþl;CUnfñak;dwknaMénRksYgmhaépÞ EdlTTYl)an 

sBaØabRtbNÐitkitþiys CMnajnana kñúgvis½ysnþisux nigsNþab;Fñab;saFarN³ 

EtgtaMg fñak;dwknaMénRksYgmhaépÞ EdlTTYl)ansBaØabRtbNÐitkitþiys CMnaj 

{dwknaMbBa¢akgkmøaMgnKr)al} cMnYn 13 rUb Ca snþibNÐit énbNÐitüsPanKr)al 

km<úCa 2620 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼316 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CUnm®nþIraCkar 

Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04 rUb CaTIRbwkSapÞal; CMnYykar nigCasmaCikRkumelxa 

semþc GKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 2622 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼317 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm eBj y:at 

CaGnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 2623 

 
 
 
 

 



x 
03-04-2017 -RBHraCRkwtü   ns¼rkt¼0417¼318   sþIBI   karEtgtaMg   nigpþl;zan³Ék]tþm  ekA CIeLg 

CaCMnYykarRbFanGaCJaFrCati RbyuT§RbqaMgeRKOgejón manzan³esμI GKÁnayk 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2624 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;naykdæan 

shRbtibtþikarkayrwT§i énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2625 

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 343 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 2628 

2-esckþIseRmc  

28-03-2017 -esckþIseRmcelx 29 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargarEpñkRsUv-

Ggár sRmab;eFVICaédKUBiPakSakargarCamYyvis½yÉkCn  2715 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -Rbkaselx 203 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM 2017 

rbs;GKÁnaykdæanBn§dar  2717  

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
16-02-2017 -Rbkaselx 059 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuPIsIuCI GiuneFI  

eNsinNl begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; eRsaméd nigsmÖar³kILa  2723 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26082608



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26092609



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26102610



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26112611



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26122612



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26132613



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26142614



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26152615



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26162616



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26172617



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26182618



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26192619



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26202620



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26212621



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26222622



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26232623



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26242624



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26252625



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26262626



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26272627



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26282628



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26292629



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26302630



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26312631



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26322632



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26332633



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26342634



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26352635



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26362636



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26372637



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26382638



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26392639



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26402640



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26412641



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26422642



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26432643



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26442644



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26452645



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26462646



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26472647



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26482648



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26492649



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26502650



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26512651



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26522652



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26532653



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26542654



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26552655



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26562656



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26572657



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26582658



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26592659



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26602660



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26612661



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26622662



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26632663



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26642664



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26652665



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26662666



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26672667



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26682668



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26692669



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26702670



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26712671



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26722672



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26732673



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26742674



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26752675



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26762676



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26772677



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26782678



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26792679



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26802680



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26812681



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26822682



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26832683



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26842684



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26852685



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26862686



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26872687



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26882688



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26892689



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26902690



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26912691



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26922692



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26932693



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26942694



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26952695



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26962696



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26972697



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26982698



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26992699



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27002700



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27012701



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27022702



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27032703



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27042704



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27052705



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27062706



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27072707



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27082708



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27092709



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27102710



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27112711



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27122712



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27132713



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27142714



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27152715



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27162716



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27172717



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27182718



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27192719



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27202720



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27212721



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27222722



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27232723



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27242724



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27252725



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


