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                                                                      ក    N14/21ត្រីមាសទី១  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
  ១~ត្ពះរាជត្កម 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១២២០/០៤០ សតីព ីឿររបឿសឱើយេរបើច្ើាប់សតីព ីមលូបរររដ្ឋ ១៦២១ 
៣១-១២-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១២២០/០៤១ សតីព ីឿររបឿសឱើយេរបើច្ើាប់សតីព ីឿរអនុមរ័យល់រពម

េលើពិធីសារអនវុរតរញ្ចប់រចិ្ចសនើាទី៩ នងិទ១ី០ ៃនេសវារមម ដ្ឹរជញ្ជូនតាមផលូវអាឿសេរឿម
រិច្ចរពមេរពៀងររបខ័ណ្ឌអាសា ើនសតីពីេសវារមម ១៦២៨ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
២៣-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៨៨ សតីពី  ឿរផតល់េេរមងារេោរ សសឿ សវុណ្ណ  ជ ឧរញ ើ  ១៦៦២ 
២៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩០ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើសរិយ-

យស តាមលំដប់ថ្នើរ់ ចំ្េ ះ ឯរឧរតម ឧរញ ើ េោរជំទាវ អស់េោរ េោររសី និង
រពះសងើឃ ច្ំនួន ៦៤ រូប/អងគ ១៦៦៣ 

២៤-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩១ សតីពី ឿរេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥសើសរិយ-
យស តាមលំដប់ថ្នើរ់ ច្ំេ ះ ឯរឧរតម ឧរញ ើ េោរជំទាវ អស់េោរ េោររសី 
រញ្ញើ ឧោសិឿ និងរពះសងើឃ ចំ្នួន ៦៨ រូប/អងគ ១៦៦៥ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩២ សតីព ី ឿរែរងតាំងមុខរំែណ្ងឯរឧរតម នាយ- 
ឧរតមេសនីយ៍ ធឹម សផុា ជអនុរដ្ឋេលៀធិឿរ ៃនររសួងមហាៃផៃ និងែរងតាំង         
មុខរំែណ្ងឯរឧរតម ឧរតមេសនីយ៍ឯរ ងនួ សត្សង ជអរគនាយរ ៃនអរគនាយរដឋើន-
សវនរមមៃផៃរនុង ៃនររសួងមហាៃផៃ ១៦៦៧ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩៣ សតពីី ឿរែរងតាំងមុខរែំណ្ងឯរឧរតម គាង សសង 
ជអនុរដ្ឋេលៀធិឿរ ៃនររសួងមហាៃផៃ  ១៦៦៨ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩៦ សតីពី ឿរែរងតាំង និងផតល់ឋនៈជទីរបឹរើា និង
ជំនួយឿររដ្ឋេលៀធិឿរដឋើនអាឿសច្រសុីវិល ២ រូប  ១៦៦៩ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩៧ សតីព ី ឿរែរងតាំង និងផតល់ឋនៈជទីរបឹរើា               
រាជរដឋើភិោល ២ រូប  ១៦៧០ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/១៩៩ សតីពី ឿរដរ់េោរ ជា ហួរ េៅររសួងរសិរមម 
រុឿខើរបមាញ់ និងេនសាទ ឱើយច្ូលនិវរតន៍មុនអាយុរំណ្រ់ តាមឿរេសនើសុំរបស់សាមីខលួន ១៦៧១ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/២០០ សតីពី ឿររេមលើងថ្នើរ់របចំឆនើំ េៅររសួងរពះបរម- 
រាជវាំង ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ១១ រូប ១៦៧២ 

 



ខ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/២០១ សតីពី ឿរតាំងស៊ប់េោរ ចាន់ សខុណារា៉ា ន ់
ែដ្លោនបញ្ចប់ឿរសិរើាពីសាោភូមិនៃរដ្ឋោល េៅររសួងបរិសាថើន ១៦៧៤ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជរររឹើយ នស/រររ/០២២១/២០២ សតីព ីឿរតាំងស៊ប់រនុងឋននតរស័រតអិនមុន្តនត ីៃនររបខ័ណ្ឌមន្តនតី 
ររបរ់រងរដ្ឋោល េៅររសួងសងគមរិច្ច អររីយុទធជន នងិយុវនីរិសមើបទា ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៩ រូប ១៦៧៥ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/២០៣ សតីព ី ឿរតាំងស៊ប់រនុងឋននតរស័រតិអនុមន្តនតី ៃន
ររបខ័ណ្ឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋោល េៅររសួងរិច្ចឿរនារី ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៤០ រូប ១៦៧៧ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/២០៤ សតីព ី ឿរតាំងស៊ប់រនុងឋននតរស័រតិររូបេរងៀន        
ររមិរឧរតម ៃនររបខ័ណ្ឌររូបេរងៀនររមិរឧរតម េៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដ្ល់
មន្តនតីរាជឿរ ៣៤ រូប ១៦៨០ 

២៥-២-២០២១ -រពះរាជររឹរើយ នស/រររ/០២២១/២០៥ សតីព ី ឿរតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌររូបេរងៀន             
ររមិរឧរតម េៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ២៧៧ រូប ែដ្លោន
បញ្ចប់ឿរបណ្្តះបណ្តើលជសាថើពរជររូបេរងៀនររមិរឧរតម ១៦៨៣ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           អនុត្កឹរយ 
១០-២-២០២១ -អនុររឹរើយេលខ ១៩  អនររ.បរ  សតីព ីឿរែរសរមួលមារតា៧ មារតា១២ មារតា១៣ មារតា១៤ 

ឧបសមព័នធ២ ឧបសមព័នធ៣ និងឧបសមព័នធ៤ ៃនអនុរររឹើយេលខ១៨០ អនររ.បរ ច្ុះៃងងទី២០ ែខ
រុោ ឆនើ២ំ០០៩ សតីព ីឿរររប់ររងេលើឿរចរ់ថ្នើរ់ និងឿរដរ់សាលើរសញ្ញើសារធារុរីមី ១៦៩៣ 

១៧-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០១  អនររ.ររ សតីព ីឿរដរ់ឱើយច្ូលនវិរតន៍មន្តនតីនររោលជរិរមពុជ ១៧២៤ 
១៧-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០២  អនររ.ររ សតីព ីឿរដរ់ឱើយច្ូលនវិរតន៍មនុេពលរណំ្រ់មន្តនតនីររោល

ជរិរមពុជ ១៧២៧ 
១៨-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០៣  អនររ.ររ សតីព ីឿរបេំពញររបខ័ណ្ឌមន្តនតនីររោលជរិរមពុជ ១៧២៩ 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០៥  អនររ.ររ សតីព ីឿរតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរាជឿរ ១៧៣0 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០៦  អនររ.ររ សតីព ីឿរតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណ្ឌមន្តនតីរាជឿរ ១៧៣២ 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០៨  អនររ.ររ សតីព ីឿរែរងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ១៧៣៣ 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១០៩  អនររ.ររ សតីព ីឿរែរងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ១៧៣៤ 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១១០  អនររ.ររ សតីព ីឿរែរងតាំងមុខរំែណ្ងមន្តនតនីររោលជរិរមពុជ ១៧៣៥ 
១៩-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១១១  អនររ.ររ សតីព ីឿរែរងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ១៧៣៦ 
២២-២-២០២១ -អនុរររឹើយេលខ ១១២  អនររ.ររ សតីព ីឿរជនូេមដយឿរងារ ១៧៣៧ 

      III~ការងារបណាា ត្កសងួ     
   ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមហាផ្ផទ 

២៦-៥-២០២០ -របឿសេលខ ២៥៧៦ របរ សតីពី ឿរច្ុះេឈ្ើះរនុងបញ្ជសីមារម ១៧៤៦ 



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16211621



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16221622



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16231623



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16241624



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16251625



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16261626



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16271627



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16281628



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16291629



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16301630



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16311631



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16321632



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16331633



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16341634



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16351635



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16361636



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16371637



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16381638



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16391639



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16401640



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16411641



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16421642



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16431643



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16441644



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16451645



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16461646



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16471647



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16481648



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16491649



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16501650



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16511651



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16521652



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16531653



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16541654



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16551655



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16561656



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16571657



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16581658



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16591659



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16601660



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16611661



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16621662



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16631663



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16641664



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16651665



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16661666



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16671667



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16681668



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16691669



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16701670



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16711671



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16721672



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16731673



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16741674



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16751675



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16761676



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16771677



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16781678



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16791679



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16801680



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16811681



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16821682



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16831683



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16841684



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16851685



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16861686



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16871687



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16881688



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16891689



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16901690



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16911691



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16921692



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16931693



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16941694



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16951695



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16961696



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16971697



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16981698



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16991699



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17001700



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17011701



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17021702



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17031703



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17041704



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17051705



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17061706



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17071707



ឆា  ំទី២១ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17081708
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