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k         N37/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
11-05-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0517¼005 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

Gnum½tyl;RBmelIBiFIsarTI 3 eFVIviesaFnkmμkic©RBmeRBogBaNiC¢km μTMnij enA 

eRkamkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI kic©shRbtibtþikaresdækic©TUlMTUlaykñúg 

cMeNamrdæaPi)al énRbeTssmaCiksmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy_ nig 

saFarNrdækUer: 

¬teTA raCkic©elx 38¦ 3772 

2-RBHraCRkwtü  

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼394 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 14  

rUb 3818 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼395 sþIBI karkMNt;smasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énGaCJaFredIm,IkarBarrmNIydæan nigerobcMtMbn;GgÁr ehAfa GaCJaFr {GbSra} 3819 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼396 sþIBI KN³kmμkarCatiyUeNsáÚkm<úCa 3822 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼397 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;Ék]tþm]tþmesnIy_eTa lwm pan;Par³ naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐ m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  3825 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü 

21-04-2017 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 3826 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 68 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3828 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 464 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3830 

 



x 
19-04-2017 -GnuRkwtüelx 465 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3831 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 466 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3840 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 467 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3850 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 468 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3851 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 469 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3854 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

10-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 270 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgmhaépÞ ¬EpñksnþisuxsaFarN³¦  3855 

13-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 274 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  3859 

14-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 275 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgmuxgarsaFarN³  3866 

15-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 276 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan enA 

mUlniFiCnBikar  3870 

15-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 277 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæaneKalneya)ay nigEpnkar  3876 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

17-03-2017 -Rbkaselx 106 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lIgKI ¬exmbUDa¦ 

GiundaseRsÞól É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3880 

17-03-2017 -Rbkaselx 107 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un haNaEb‘k & 

GikesssWrI ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT nigsmÖar³ 

bnSMkabUb 3883 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37723772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37733773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37743774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37753775



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37763776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37773777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37783778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37793779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37803780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37813781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37823782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37833783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37843784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37853785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37863786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37873787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37883788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37893789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37903790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37913791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37923792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37933793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37943794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37953795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37963796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37973797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37983798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37993799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38003800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38013801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38023802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38033803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38043804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38053805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38063806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38073807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38083808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38093809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38103810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38113811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38123812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38133813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38143814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38153815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38163816



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38173817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38183818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38193819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38203820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38213821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38223822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38233823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38243824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38253825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38263826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38273827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38283828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38293829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38303830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38313831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38323832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38333833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38343834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38353835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38363836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38373837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38383838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38393839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38403840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38413841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38423842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38433843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38443844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38453845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38463846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38473847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38483848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38493849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38503850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38513851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38523852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38533853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38543854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38553855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38563856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38573857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38583858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38593859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38603860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38613861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38623862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38633863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38643864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38653865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38663866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38673867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38683868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38693869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38703870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38713871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38723872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38733873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38743874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38753875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38763876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38773877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38783878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38793879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38803880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38813881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38823882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38833883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38843884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38853885



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


