


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៥ សតីរី ការតត្ងតាំងឯរឧត្តម សរិ ខន ជា          
សារលវទិ្យាធិការ ននសារលវទិ្យាល័យ ជា សុមី រាំចាយមារ  ននព្រសួងអបរ់ ាំ យុវជន            
និងរីឡា ៥៥៩៧ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៦ សតីរី ការតត្ងតាំងឯរឧត្តម ជជរ ជាល ី ជា    
សារលវទិ្យាធិការ ននសារលវទិ្យាល័យភូមនិទភនាំពរញ ននព្រសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា ៥៥៩៨ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៧ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម           
ជេង ចាន់ជ ឿន ជាអគ្គពលខាធិការរង ននអគ្គពលខាធិការដ្ឋា នព្រុមព្បឹរាជាតិ្អភវិឌ្ឍន៍
ពដ្ឋយចីរភារ របស់ព្រសួងបរសិាា ន មានឋានៈពសមើ អគ្គនាយរ ៥៥៩៩ 

៤-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៨ សតីរី សមាហរណរមមព្របខណ័ឌ មន្តនតីព្គ្បព់្គ្ង-         
រដ្ាបាល ចាំនួន ១០របូ ពៅជាព្របខណ័ឌ មន្តនតីសុខាភបិាលជានខ់ពស់ ននព្រសួងការងារ និង                
បណតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៥៦០០ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦២៩ សតីរី ការពលើរតលងពោសឱ្យទ្យណឌិ ត្ព ម្ ះ             
េាុ៊ុំ ត្រា  ពភទ្យព្បុស តដ្លព្តូ្វបានតុ្លាការសពព្មចផ្តនាទ ពោសដ្ឋររ់នធនាគាររាំណត្ ់៥ឆ្ន ាំ ៥៦០២ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣០ សតីរី ការតត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈដ្ល់ឯរឧត្តម          
ត្ាក់ សជុេង ជាទី្យព្បឹរាព្រសួងពទ្យសចរណ៍ មានឋានៈពសមើ អនុរដ្ាពលខាធិការ ៥៦០៣ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣១ សតីរី ការផ្តល់ពគារមងារពលារ ល ី សខុថៃ ជា          
អនរឧរញ៉ា  ៥៦០៤ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ ពដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរមម      
ដ្ល់ពលារ លវី សុវីជៅ (LIU, XIUGAO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៦០៥ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ ពដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរមម      
ដ្ល់ពលារ វុី វុី (WEI, WEI) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៦០៦ 

៧-៩-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៩២១/៦៣៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្តខមរ ពដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរមម      
ដ្ល់ពលារ េ ឺយ៉ា នមីង (HE, YANMING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៥៦០៧ 

 
 
 



ខ 
 II~រាជរដ្ឋា ភិាល 

                                                           អនុត្ករឹយ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យពលខ ១៦៥ អនព្រ.បរ សតីរី ការពរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តពៅននគ្ណៈរមមការព្គ្បព់្គ្ង

តលែងពាណិជារមមរមពុជា ៥៦០៨ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យពលខ ១៦៦ អនព្រ.បរ សតីរី ការរាំណត្ព់ដ្ើមទុ្យនអបែបរមាសព្មាបព់្បតិ្បត្តិការតលែង

កាសីុណូ ៥៦២៧ 
២៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យពលខ ១៦៧ អនព្រ.បរ សតីរី ការរាំណត្ច់ាំនួនសមាជិរព្រុមព្បឹរាឃុាំ សងាា ត្់

អាណត្តិទី្យ៥ ៥៦៣០ 
៣១-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យពលខ ៤១៨ អនព្រ.ត្ត្ សតីរី ការតត្ងតាំងមន្តនតីរាជការននអាជាា ធរពសវាហិរញ្ញ វត្ាុមនិតមន

ធនាគារ ៥៧០៥ 

III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ       
 ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួជសដ្ាកិច្ច និង េរិញ្ញវរថ ុ

១២-៥-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងពលខ ៣១៦ សហវ.ព្បរ សតីរី ការរិនយ័ជាព្បារ ់ តដ្លសាិត្ពព្កាម             
សមត្ារិចចរបស់ព្រសួងពាណិជារមម ៥៧០៧ 

១២-៥-២០២១ -ព្បកាសអនតរព្រសួងពលខ ៣១៧ សហវ.ព្បរ សតីរី ការតបងតចរចាំណូលរីពសវាសាធារណៈ 
និងចាំណូលរីការរិនយ័របស់ព្រសួងពាណិជារមម ៥៧១០ 

     ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួររ ៉ា និង ថាមរល 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសពលខ ០២៣៣ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដ្ាំពណើ រការសាា នីយ

រមួពព្បង និងឧសម័នឥនធនៈពលខ ០២៣៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣១ តខ ររាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥៧១៥ 
៣១-៧-២០២០ -ព្បកាសពលខ ០២៣៤ រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណឌ ននលិខិត្អនុញ្ជញ ត្ដ្ាំពណើ រការសាា នីយ

រមួពព្បង និងឧសម័នឥនធនៈពលខ ០២៣៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃទី្យ ៣១ តខ ររាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៥៧១៩ 

 
 



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5597



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5598



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5599



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5600



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5601



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5602



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5603



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5604



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5605



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5606



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5607



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5608



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5609



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5610



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5611



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5612



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5613



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5614



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5615



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5616



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5617



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5618



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5619



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5620



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5621



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5622



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5623



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5624



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5625



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5626



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5627



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5628



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5629



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5630



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5631



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5632



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5633



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5634



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5635



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5636



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5637



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5638



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5639



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5640



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5641



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5642



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5643



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5644



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5645



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5646



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5647



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5648



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5649



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5650



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5651



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5652



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5653



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5654



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5655



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5656



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5657



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5658



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5659



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5660



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5661



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5662



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5663



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5664



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5665



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5666



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5667



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5668



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5669



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5670



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5671



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5672



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5673



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5674



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5675



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5676



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5677



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5678



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5679



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5680



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5681



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5682



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5683



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5684



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5685



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5686



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5687



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5688



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5689



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5690



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5691



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5692



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5693



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5694



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5695



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5696



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5697



ឆ្នាំទី២១ លេខ ៤៦ តេីមាសទី ០២ ឆ្នាំ ២០២១ រាជកិច្ច ទំព័រ 5698
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