


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ជាចដកោ ម្ព្រួសារ ដល់ព្រួសារដោរព្សី កវូ វណីា (GUO, WEINA) ជនជាតិ្ចិន            
សញ្ជា តិ្ចិន ៥៤៧១ 

៣-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦១៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ជាចដកោ ម្ព្រួសារ ដល់ព្រួសារដោរ ហ ឺលផូឹង (HE, LUPENG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៤៧២ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២០ សតីរី ការដរហូត្ឋាននតរស័រតិរីដោរព្សី               
ឧត្តម្ដសនីយព៍្តី្ ស្វា យ សុថីា នាយនររបាលថ្នា រឧ់ត្តម្ដសនីយ ៍ព្របមណ័្ឌ ម្ន្រនតីនររបាល
ជាតិ្រម្ពុជា ននព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៥៤៧៣ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២១ សតីរី ការដព្បាសព្រះរាជទាន នូវដព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាម្លំោបថ់្នា រ ់ដល់ម្ន្រនតីនររបាលជាតិ្ ននព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៣៧ របូ ៥៤៧៤ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២២ សតីរី ការដព្បាសព្រះរាជទាន នូវដព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាម្លំោបថ់្នា រ ់ដល់ម្ន្រនតីនររបាលជាតិ្ ននព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៣៧៥ របូ ៥៤៧៦ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៣ សតីរី ការដព្បាសព្រះរាជទាន នូវដព្រឿងឥសសរយិយស                  
តាម្លំោបថ់្នា រ ់ដល់ម្ន្រនតីនររបាលជាតិ្ ននព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៩៤៧ របូ ៥៤៨៩ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៤ សតីរី ការដព្បាសព្រះរាជទាន នូវដព្រឿងឥសសរយិយស 
សហដម្ព្តី្ ថ្នា រ ់ម្ហាដសរវីឌ្ឍន ៍ចំដ ះ វរដសនីយឯ៍ររិដសស ល ីជងីហាងឹ Li Jingfeng                  ៥៥២១ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 
២៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៦១ អនព្រ.បរ សតីរី ការដផ្ៃរឥណ្ទានថវកិា ៥៥២២ 
២៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៦២ អនព្រ.បរ សតីរី ការបខ្នែម្ឥណ្ទានថវកិា ៥៥២៤ 
២៣-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៦៣ អនព្រ.បរ សតីរី ការកាត្ដ់្វៀលដីទំហំ ៨០,២៧ ហិរតា សែិត្ដៅ           

ភូម្សិណ្តត យ ឃំុខ្នា រសណ្តត យ ព្សុរបនាៃ យព្សី ដមត្តដសៀម្រាប ដចញរីរព្ម្បនព្រដ ើ          
ឆ្ា ២ំ០០២ ដ្វើអនុបដោរជាដីឯរជនរបស់រដឋ និងផ្តល់រម្ែសិទធិជូនដ ែ្ ះ ទុយ ប ុយ,                    
ស នុ លនី និង ផូ សុផីា តំ្ណ្តងឱ្យព្បជារលរដឋចំនួន ២៨ព្រួសារ ៥៥២៦ 

២៤-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១៦៤ អនព្រ.បរ សតីរី ការផ្លា ស់បតូរទិនានយ័ តាម្រយៈថ្នា លផ្លា ស់បតូរទិនានយ័  
រម្ពុជា ៥៥២៩ 

 



ខ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១២ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនដម្ោយសហដម្ព្តី្ ៥៥៤០ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១៣ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការជូនដម្ោយសហដម្ព្តី្ ៥៥៤១ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១៤ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការបញ្ចបមុ់្មតំ្ខ្ណ្ងម្ន្រនតីរាជការ ៥៥៤៣ 
៣០-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១៥ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការត្ដម្ាើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៥៥៤៤ 
៣១-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១៦ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការខ្ត្ងតាងំអរគដលខ្ន្ិការរង ននអរគដលខ្ន្ិការោឋ ន នន

អាជាា ្រជាតិ្ដោះព្សាយទំនាស់ដី្ា ី ៥៥៤៧ 
៣១-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៤១៧ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី បញ្ចបមុ់្មតំ្ខ្ណ្ងម្ន្រនតីនររបាលជាតិ្ ៥៥៤៩ 

             ២~សសចកតីត្បកាស 
២៥-៨-២០២១ -ដសចរតីព្បកាសដលម ០១ សព្បរ សតីរី ដោលនដោបាយចារវ់៉ា រសំ់ាងរូវដី-១៩ ដួសជំរញុ ៥៥៥០ 

III~ការងារបណាត ត្កសងួ               
      ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ   និង ថាមរល 

១៥-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២២៨ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការម្ណ្ឌ ល
សនាិ្ិរមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០២២៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៥ ខ្ម ររោោ             
ឆ្ា  ំ២០២០ ៥៥៥៥ 

១៧-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣០ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ            
សាែ ននីយរមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០២៣០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ១៧ ខ្ម ររោោ             
ឆ្ា  ំ២០២០ ៥៥៥៩ 

៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣១ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការសាែ នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០២៣១ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ ខ្ម ររោោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៥៥៦៣ 

៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសដលម ០២៣២ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការសាែ នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០២៣២ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី ៣១ ខ្ម ររោោ ឆ្ា  ំ២០២០ ៥៥៦៧ 

     ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសទសចរណ៍ 
៣១-៨-២០២១ -ព្បកាសដលម ០៨៤ ព្បរ សតីរី ការដ្វើបចចុបបនាភារវធិានសុវត្ែិភារដទសចរណ៍្                           

សព្ាបអ់ាជីវរម្ែសណ្តឋ ោរ និងដសវរម្ែសាា រដ់ៅដទសចរណ៍្ ៥៥៧១ 
៣១-៨-២០២១ -ព្បកាសដលម ០៨៥ ព្បរ សតីរី ការដ្វើបចចុបបនាភារវធិានសុវត្ែិភារដទសចរណ៍្                         

សព្ាបអ់ាជីវរម្ែរម្ណី្យោឋ នដទសចរណ៍្ ៥៥៨៩ 

 
 
 



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5471



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5472



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5473



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5474



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5475



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5476



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5477



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5478



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5479



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5480



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5481



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5482



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5483



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5484



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5485



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5486



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5487



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5488



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5489



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5490



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5491



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5492



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5493



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5494



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5495



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5496



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5497



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5498



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5499



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5500



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5501



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5502



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5503



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5504



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5505



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5506



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5507



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5508



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5509



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5510



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5511



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5512



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5513



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5514



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5515



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5516



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5517



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5518



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5519



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5520



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5521



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5522



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5523



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5524



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5525



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5526



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5527



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5528



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5529



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5530



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5531



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5532



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5533



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5534



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5535



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5536



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5537



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5538



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5539



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5540



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5541



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5542



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5543



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5544



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5545



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5546



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5547



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5548



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5549



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5550



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5551



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5552



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5553



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5554



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5555



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5556



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5557



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5558



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5559



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5560



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5561



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5562



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5563



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5564



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5565



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5566



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5567



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5568



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5569



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5570



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5571



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5572



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5573



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5574



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5575



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5576



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5577



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5578



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5579



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5580



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5581



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5582



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5583



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5584



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5585



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5586



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5587



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5588



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5589



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5590



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5591



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5592



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5593



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៥ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5594
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