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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼355 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;;  cMeBaH Ék]tþm  elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 146  rUb 3198 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼356 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al cMnYn 02 rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUb 

nIykmμ nigsMNg; 3202 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼357 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 38 

rUb enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 3203 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼358 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 27  rUb¼GgÁ 3206 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼359 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 22  

rUb¼GgÁ 3208 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼360 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKncMeBaH RBHPikçú  ekg supl 3209 

17-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼361 sþIBI kartemøIgfñak;;kñúgRkbx½NÐ GPi)al 

zannþrs½kþi ]tþmGPi)al dl;m®nþIraCkarénGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 03 

rUb 3210 

17-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼362 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag évQIg ¬WANG WEIQING ¦ CnCatiicin sBa¢aticin 3211 

 

 



x 
 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

24-04-2017 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 5 énGnuRkwtüelx 129 

GnRk>bk cuHéf¶TI 17 Ex sIha qñaM 2009 sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþ 

eTArbs;GKÁelxaFikardæan énKN³visVkrkm<úCa 3212 

24-04-2017 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlbTb,BaØtþimYycMnYn én 

GnuRkwtüelx 50 GnRk>bk cuHéf¶TI 09 Ex ]sPa qñaM 2008 sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTArbs;GKÁnaykdæan énGaCJaFrGbSra 3214 

24-04-2017 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 12 énGnuRkwtüelx 

463 GnRk>bk cuHéf¶TI 08 Ex kkáda qñaM 2013 sþIBI karbegáItmnÞIr 

BiesaFn_KN³visVkrkm<úCa 3217 

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 344 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

¬tBI raCkic©elx 31¦ 3219 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 385 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigtemøIgfñak;m®nþIraCkar 3286 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 386 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3314 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31983198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31993199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32003200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32013201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32023202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32033203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32043204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32053205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32063206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32073207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32083208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32093209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32103210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32113211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32123212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32133213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32143214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32153215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32163216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32173217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32183218



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៨-៣១

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32193219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32203220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32213221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32223222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32233223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32243224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32253225



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32263226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32273227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32283228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32293229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32303230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32313231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32323232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32333233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32343234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32353235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32363236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32373237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32383238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32393239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32403240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32413241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32423242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32433243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32443244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32453245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32463246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32473247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32483248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32493249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32503250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32513251



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32523252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32533253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32543254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32553255



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32563256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32573257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32583258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32593259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32603260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32613261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32623262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32633263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32643264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32653265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32663266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32673267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32683268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32693269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32703270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32713271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32723272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32733273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32743274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32753275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32763276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32773277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32783278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32793279



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32803280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32813281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32823282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32833283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32843284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32853285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32863286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32873287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32883288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32893289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32903290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32913291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32923292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32933293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32943294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32953295



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32963296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32973297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32983298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 32993299



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33003300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33013301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33023302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33033303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33043304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33053305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33063306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33073307



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33083308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33093309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33103310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33113311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33123312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33133313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33143314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33153315



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


