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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

អារម្ភកថា 
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលបានបញ្ច ប់សង្គ្រា មសុ៊ីវលិទាំងស្សុងយៅកមពុជាចាប់តាំងព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៨ 

រហូតមកែល់បច្ចុបបនន យ្វើឱ្យប្បយេសជាតិមានសុខសនតិភាព ការយោរពសិេធិមនុសស លេធិប្បជា្ិបយតយយ 
ការអភិវឌ្ឍយសែឋកិច្ច-សងាម ការពប្ងឹងន៊ីតិរែឋ និងសនដិសុខគតិយុតដ។ យែើមប៊ីសយប្មច្បាននូវការពប្ងឹង 
ន៊ីតិរែឋ និងសនដិសុខគតិយុតដ ប្កសួង-ស្ថា ប័នជាយប្ច្ើនប្តូវបានបយងកើតយ ើង កនុងយ ះក៏មានប្កុមប្បឹកា 
អនកច្ាប់ ដែលប្តូវបានបយងកើតតាំងព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៤ បានរមួច្ាំដែកបាំយពញតួ េ៊ីោ៉ាងសកមម និងយពញយលញ 
ប ា ប់ព៊ីប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា េេួលបានសនដិភាពយពញយលញតមរយៈនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ របស់ 
សយមដច្អគាមហាយស បត៊ីយតយជា ហ នុ ដសន  យករែឋមង្គ្នដ៊ី ននប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។ 

 ប្កមុប្បឹកាអនកច្ាប់ប្តូវបានបយងកើតយ ើងតមអនុប្កឹតយយលខ១៣ អនប្ក ចុ្ះនងៃេ៊ី១០ ដខម៊ី  
ឆ្ន ាំ១៩៩៤ និងប ា ប់មកប្តូវបានដកសប្មួលយោយអនុប្កឹតយយលខ៣២ អនប្ក.បក ចុ្ះនងៃេ៊ី២៨ ដខកកកោ 
ឆ្ន ាំ២០០៤ ។ 
 ប្កមុប្បឹកាអនកច្ាប់មានភារកិច្ចែូច្តយៅ៖  
 -សិកាស្ស្ថវប្ជាវយោយសហការជាមួយប្កសួងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អងាការយប្ៅរោឋ ភិបាលនិងដននក 
ឯកជន យែើមប៊ីយលើកគយប្មាងកស្ថងច្ាប់ឬលិខិតបេោឋ នគតិយុតតងម៊ីៗដែលមានការចាាំបាច់្សប្មាប់បយប្មើ 
សកមមភាពរាជរោឋ ភិបាល 
 -សិកានិងតមោនអតាបេច្ាប់និងលិខិតបេោឋ នគតិយុតតទាំងឡាយដែលប្តូវបានប្បកាសឱ្យយប្បើ 
ដែលដលងសមស្សបនឹងសភាពការែ៍ជាក់ដសតង យែើមប៊ីយលើកយោបល់ជូនរាជរោឋ ភិបាលយ្វើវយិស្ថ្នកមម 
ឱ្យទន់យពលយវលានិងស្សបតមស្ថា នភាពវវិតតន៍ននប្បយេសជាតិ 
 -សិកានិងនតល់យោបល់ជូនប្កសួង ស្ថា ប័ន និងគែៈរែឋមង្គ្នត៊ី អាំព៊ីយសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់និងលិខិត 
បេោឋ នគតិយុតត សនធិសញ្ញា  អនុសញ្ញា  និងកិច្ចប្ពមយប្ពៀងទាំងឡាយជាមួយអនតរជាតិដែលបណាត  
ប្កសួងស្ថា ប័នយនញើមកសុាំការសយប្មច្ព៊ីគែៈរែឋមង្គ្នត៊ី 
 -ជួយេ៊ីសត៊ីការគែៈរែឋមង្គ្នត៊ីកនុងការចាត់ដច្ងយនញើយសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់ជូនស្ថា ប័នន៊ីតិបបញ្ាតតិពិនិតយ 
និងអនុម័ត និងសប្មបសប្មួលឱ្យមានតាំណាងរាជរោឋ ភិបាលយៅការពារយសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់យៅស្ថា ប័ន 
ន៊ីតិបបញ្ាតតិ 
 -ជួយេ៊ីសត៊ីការគែៈរែឋមង្គ្នត៊ីកនុងការយរៀបច្ាំដបបបបេថ្វវ យប្ពះមហាកសប្តសូមឡាយប្ពះហសាយលខា 
យលើប្ពះរាជប្កមប្បកាសឱ្យយប្បើច្ាប់ 
 -ជួយេ៊ីសត៊ីការគែៈរែឋមង្គ្នត៊ីយោយសហការជាមួយប្កសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័នធយែើមប៊ីយរៀបច្ាំយសច្កត៊ីប្ពាង 
ច្យមលើយរបស់សយមតច្យតយជា យករែឋមង្គ្នត៊ី តបនឹងសាំែួររបស់តាំណាងរាស្តសត ស្សបតមមាប្ត៩៦នន 
រែឋ្មមនុញ្ា 
 -តមោន ឃ្ល ាំយមើលយលើការអនុវតតនិងនសពវនាយច្ាប់ លិខិតបេោឋ នគតិយុតត។ 
 ជារួម សកមមភាពការរររបស់ប្កុមប្បឹកាអនកច្ាប់ បានចូ្លរួមច្ាំដែកយលើវស័ិយយុតតិ្ម៌ 
ឱ្យបានលអប្បយសើរកនុងែាំយែើ រការពប្ងឹងន៊ីតិរែឋស្សបតមយុេធស្ថស្តសតច្តុយកាែរបស់រាជរោឋ ភិបាល 
សាំយៅយ្វើោ៉ាងណាឱ្យមានសងាតិភាពគតិយុតតកនុងប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា។ 
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អនុក្រឹតយ្លេខ ១៣ អនក្រ ចុុះថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្្ាំ១៩៩៤ 

ស្ដីពីការបល្កើតក្រមុក្បរឹ្ាអនរច្ាប ់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

  

 

 

 
អនុក្រឹតយ្លេខ ៣២ អនក្រ.បរ ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខខមីនា ឆ្្ាំ២០០៤ 

ស្ដីពីការបល្កើតក្រមុក្បរឹ្ាអនរច្ាប ់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 

ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមក្រឹរសាអ្នរច្សារ់ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 
សមាសភាពក្រមុក្រឹរសាអ្នរច្សារ់ឆ្សាំ១៩៩៤ 

(សូមមមើលមាក្ា១ នៃអ្ៃុក្រឹតសយមលខ ១៣ អ្ៃក្រ ច្ុុះនងៃទី១០ ខខមីនា 
ឆ្សាំ១៩៩៤ សដីពីការរម្កើតក្រមុក្រឹរសាអ្នរច្សារ់) 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 
ព្រះរាជព្រឹតយ្លេខ នស/ររត/០៨០៤/១៨៧ ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខសីហា ឆ្្ាំ២០០៤ 

សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រ មព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ ់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 
ព្រះរាជព្រឹតយ្លេខ នស/ររត/០២០៩/១៥១ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខរ ម្ភៈ ឆ្្ាំ២០០៩ 

សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រ ម្ព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ ់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 
ព្រះរាជព្រឹតយ្លេខ នស/ររត/១១១៨/១២៣៧ ច ះថ្ងៃទី១២ ខខវិចឆិកា ឆ្្ាំ២០១៨ 

សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រ មព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ ់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 

 

 

 

 

 

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ  
ពង្រឹរនីតរិដ្ឋ និរសនដិសុខគតយិុតដ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី១ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ១៩៩៨ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី១ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ១៩៩៨ 

ល.រ ប ម្ ះច្បាប់ កាលបរបិច្បេទ 
រដ្ឋសភាអនុម័ត 

ព្រះរាជព្រម 
ព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់ 

១  ដ្ាធមមនុញ្ញននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា (និងវរិោធនរមម 
ចំ្បនួន៨រេើរ)  

២១/០៩/១៩៩៣ ច ុះថ្ងៃទី២៤/០៩/១៩៩៣ 

២ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតថវកិា បស់្ ដ្ាស្ភាននក្រះរាជា-
ណាច្បក្ររមពុជាក្បចំឆ្ន ំ១៩៩៤ 

២៤/១១/១៩៩៣ ១៩៩៣ 

៣ ច្បាប់ស្តីរីក្បរ័នធហិ ញ្ញវតថុ ២៨/១១/១៩៩៣ ១៩៩៣ 
៤ ច្បាប់ស្តីរីហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់ឆ្ន ំ១៩៩៤ ២៨/១២/១៩៩៣ ១៩៩៣ 
៥ ច្បាប់ស្តីរីកា ផ្តេ់ស្ចា ប័ន រេើរិច្បាក្រមរក្រៀងអំរី

ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ស្ក្ាប់ឆ្ន ំ១៩៩៤ ដដ្េបានសស្ុះ 
សស្ួេគ្នន  រៅនថៃទី០៥ ដែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៣  វាងក្រះ-
រាជាណាច្បក្ររមពុជា និងស្ាគ្ម អភិវឌ្ឍន៍អនត ជាតិ 

២៨/១២/១៩៩៣ នស/រកម/០១៩៤/០១ក 
ច ុះថ្ងៃទី០៩/០១/១៩៩៤ 

៦ ច្បាប់ស្តីរីកា រ ៀបចំ្បទឹរដី្នគ្ បូនីយរមមនិងសំ្ណង់ ២៣/០៦/១៩៩៤ ១៩៩៤ 
៧ ច្បាប់ស្តីរីកា ោរ់ក្រុមរមពុជាក្បជាធិបរតយយឱ្យរៅ

រក្ៅច្បាប់ 
០៧/០៧/១៩៩៤ ០១/នស/៩៤ 

ច ុះថ្ងៃទី១៥/០៧/១៩៩៤ 
៨ ច្បាប់ស្តីរីកា រ ៀបចំ្បនិងកា ក្បក្រឹតតរៅននគ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី ២៩/០៧/១៩៩៤  

ច ុះថ្ងៃទី២០/០៨/១៩៩៤ 
៩ ច្បាប់ស្តីរីវនិិរោគ្ននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា ០៤/០៨/១៩៩៤  

ច ុះថ្ងៃទី០៥/០៨/១៩៩៤ 
១០ ច្បាប់ស្តីរីអរតត ក្បរវស្ន៍  ២៦/១២/១៩៩៤ ១៩៩៤ 
១១ ច្បាប់ស្តីរីស្ហេរខនតិរៈមន្ដនតីរាជកា សីុ្វេិននក្រះរាជា- 

ណាច្បក្ររមពុជា 
២១/១០/១៩៩៤ ០៦/សន/៩៤ 

ច ុះថ្ងៃទី៣០/០១/១៩៩៤ 
១២ ច្បាប់ស្តីរីរោធននិវតតន៍និងរោធនបាត់បង់ស្មតថភារ 

កា ងា ចំ្បរ ះរោធិនននរងរោធរេរែម ភូមិនទ 
២៨/១២/១៩៩៤ ១៩៩៤ 

១៣ ច្បាប់ស្តីរីកា ដរតក្មូវច្បាប់ហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់ឆ្ន ំ១៩៩៤ ២២/១១/១៩៩៤ ០៨/នស/៩៤ 
ច ុះថ្ងៃទី៣០/១១/១៩៩៤ 

១៤ ច្បាប់ស្តីរីកា រ ៀបចំ្បនិងកា ក្បក្រឹតតរៅននឧតតមក្រុម-
ក្បឹរាននអងគរៅក្រម 

២២/១២/១៩៩៤ ០៩/នស/៩៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២២/១២/១៩៩៤ 

១៥ ច្បាប់ស្តីរីថវកិា បស់្ ដ្ាស្ភាក្បចំឆ្ន ំ១៩៩៥ ២៨/១២/១៩៩៤ ១០/នស/៩៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៨/១២/១៩៩៤ 

១៦ ច្បាប់ស្តីរីហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៥  ១៩៩៤ 
១៧ ច្បាប់ស្តីរីកា ផ្តេ់ស្ចា ប័នរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងឥណ-

ទានអភិវឌ្ឍន៍ចុ្បះនថៃទី១៦ ដែធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៤  វាងក្រះ-
រាជាណាច្បក្ររមពុជា និងស្ហគ្មអភិវឌ្ឍន៍អនត ជាតិ 

២១/០២/១៩៩៥ នស/រកម/០៣៩៥/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី១៣/០៣/១៩៩៥ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១៨ ច្បាប់ស្តីរីកា ផ្តេ់ស្ចា ប័នរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងឥណ-
ទាន ចុ្បះនថៃទី០៣ ដែមីត ឆ្ន ំ១៩៩៥  វាងក្រះរាជា-
ណាច្បក្ររមពុជា និងធតគ្ន អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ 

២២/០៤/១៩៩៥ នស/រកម/០៦៩៥/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី០៨/០៦/១៩៩៥ 

១៩ ច្បាប់ស្តីរី វធិាន ណិជជរមម និងបញ្ជ ី ណិជជរមម ០៣/០៦/១៩៩៥ នស/រកម/០៦៩៥/០៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៦/០៦/១៩៩៥ 

២០ ច្បាប់ស្តីរីស្ភា ណិជជរមម ១៦/០៦/១៩៩៥  
ច ុះថ្ងៃទី២២/០៦/១៩៩៥ 

២១ ច្បាប់ស្តីរីេរខនតិរៈរមធាវ ី ១៥/០៦/១៩៩៥ នស/រកម/០៨៩៥/០៦ 
ច ុះថ្ងៃទី២២/០៨/១៩៩៥ 

២២ ច្បាប់ស្តីរីកា ផ្តេ់ស្ចា ប័នរេើស្នធិស្ញ្ញញ មិតតភារនិង 
ស្ហក្បតិបតតិកា រៅអាសីុ្អារគ្នយ៍ 

៣០/០៦/១៩៩៥ ០៩/ជស/៩៥ 
ច ុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៥ 

២៣ ច្បាប់ស្តីរី បបោ រ័ត៌ាន ១៨/០៧/១៩៩៥ នស/រកម/០៨៩៥/០៧ 
ច ុះថ្ងៃទី០១/០៩/១៩៩៥ 

២៤ ច្បាប់ស្តីរីកា ដរតក្មូវច្បាប់ហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់ក្គ្ប់ក្គ្ង 
ឆ្ន ំ១៩៩៥ 

៣០/០៨/១៩៩៥ ជស/រកម/០៩៩៥/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី០១/០៩/១៩៩៥ 

២៥ ច្បាប់ស្តីរីកា ទូទាត់ថវកិា ដ្ាស្ក្ាប់ឆ្ន ំ១៩៩៤ ០១/០៩/១៩៩៥ ជស/រកម/១០៩៥/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី១៧/១០/១៩៩៥ 

២៦ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតទីស្តីកា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី  នស/រកម/០១៩៦/០៩ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

២៧ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងមហានផ្ទ  នស/រកម/០១៩៦/០៨ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

២៨ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងកា   ជាតិ  នស/រកម/០១៩៦/០៧ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

២៩ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងសុ្ខាភិបាេ  នស/រកម/០១៩៦/០៦ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣០ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងឧស្ាហរមម ដ ៉ែ និងថាមរេ  នស/រកម/០១៩៦/០៥ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣១ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងយុតតិធម៌  នស/រកម/០១៩៦/០៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣២ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងវបបធម៌ និងវចិិ្បក្តសិ្េបៈ  នស/រកម/០១៩៦/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៣ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងអប់  ំយុវជន និងរីឡា  នស/រកម/០១៩៦/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៤ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងកា ប រទស្ និងស្ហក្បតិ- 
បតតិកា អនត ជាតិ 

 នស/រកម/០១៩៦/១០ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៥ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងោធា ណកា និងដឹ្រជញ្ជូ ន  នស/រកម/០១៩៦/០៣ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៣៦ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងដផ្នកា   នស/រកម/០១៩៦/១១ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៧ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងរ័ត៌ាន  នស/រកម/០១៩៦/១៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៨ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  នស/រកម/០១៩៦/១២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៣៩ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ង ណិជជរមម  នស/រកម/០១៩៦/១៦ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤០ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងរសិ្រមម  កុាខ ក្បាញ់ និង 
រនោទ 

 នស/រកម/០១៩៦/១៣ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤១ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងរស្ដ្ារិច្បា និងហិ ញ្ញវតថុ  នស/រកម/០១៩៦/១៨ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤២ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងប ោិថ ន  នស/រកម/០១៩៦/២១ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៣ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងធមមកា  និងោស្ត  នស/រកម/០១៩៦/១៩ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៤ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងស្ងគមរិច្បា កា ងា  និង
អតីតយុទធជន 

 នស/រកម/០១៩៦/១៧ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៥ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងរទស្ច្ប ណ៍  នស/រកម/០១៩៦/១៥ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៦ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងនក្បស្ណីយ៍និងទូ គ្មត- 
គ្មន៍  

 នស/រកម/០១៩៦/២០ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៧ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតក្រសួ្ងរិច្បាកា ត  ី  នស/រកម/០១៩៦/២២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៨ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើត ដ្ារេខាធិកា ោា នមុែងា ោ-
ធា ណៈ 

 នស/រកម/០១៩៦/២៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៤៩ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើត ដ្ារេខាធិកា ោា នទំតរ់ទំនង 
ជាមួយ ដ្ាស្ភា 

 នស/រកម/០១៩៦/២៥ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៥០ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើត ដ្ារេខាធិកា ោា នអាកាស្ច្ប -
សីុ្វេិ 

 នស/រកម/០១៩៦/២៣ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៥១ ច្បាប់ស្តីរីរិច្បាកា កា   របតិរភ័ណឌ វបបធម៌   
ច ុះថ្ងៃទី២៥/០១/១៩៩៦ 

៥២ ច្បាប់ស្តីរីហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៦ ២៨/១២/១៩៩៥ នស/រកម/១២៩៥/០៧ 
ច ុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៥ 

៥៣ ច្បាប់ស្តីរីកា រ ៀបចំ្បនិងកា ក្បក្រឹតតរៅននធតគ្ន ជាតិ 
រមពុជា 

 នស/រកម/០១៩៦/២៧ 
ច ុះថ្ងៃទី២៦/០១/១៩៩៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៥៤ ច្បាប់ស្តីរីកា ផ្តេ់ស្ចា ប័នរេើរិច្បាក្រមរក្រៀង ស្តីរី
រិច្បាស្ហក្បតិបតតិកា រស្ដ្ារិច្បានិងបរច្បាររទស្ ចុ្បះនថៃ
ទី១៧/០១/៩៤  វាងក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង
ោធា ណ ដ្ាក្បជាានិតចិ្បន 

 នស/រកម/០១៩៦/២៩ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៥៥ ច្បាប់ស្តីរីកា បន្ដងាក បដេបងសីុ្ស្ង ០៩/០១/១៩៩៦ នស/រកម/០១៩៦/២៨ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦ 

៥៦ ច្បាប់ស្តីរីកា បន្ដងាក បអំររើរក្ងត់ និងេរ់ដូ្ មនុស្ស 
និងអំររើរធវើអាជីវរមមរេើមនុស្ស 

១៦/០១/១៩៩៦ ជស/រកម/០២៩៦/០១ 

៥៧ ច្បាប់ស្តីរីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្ស្ថ ០៩/០៦/១៩៩៦ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៦ 

៥៨ ច្បាប់ស្តីរីេរខនតិរៈទូរៅននស្ហក្គ្នស្ោធា ណៈ ២២/០៦/១៩៩៦ ជស/រកម/០៦៩៦/០៣ 
ច ុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៦ 

៥៩ ច្បាប់ស្តីរីស្ញ្ញជ តិ ២០/១០/១៩៩៦ នស/រកម/១០៩៦/៣០ 
ច ុះថ្ងៃទី០៩/១០/១៩៩៦ 

៦០ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើអនុស្ញ្ញញ  ស្តីរី
តំបន់ដី្រស្ើមានោ ៈសំ្ខាន់ជាអនត ជាតិ ជារិរស្ស្ 
ជាជក្មរស្តវោា បទឹរ 

២២/១០/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦ 

៦១ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើអនុស្ញ្ញញ ក្របែ័ណឌ  
ននស្ហក្បជាជាតិ ស្តីរីកា ផ្លា ស់្បតូ អាកាស្ធាតុ 

២៤/១០/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣៥ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦ 

៦២ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើរិច្បាក្រមរក្រៀង
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង
រាជ ោា ភិបាេននក្រះរាជាណាច្បក្រនថឡង់ដ៍្ រដ្ើមបី
ជំ ញុ និងកា កា   វនិិរោគ្ 

២៥/១០/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣២ 
ច ុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦ 

៦៣ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើរិច្បាក្រមរក្រៀង
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង 
 ោា ភិបាេននក្បរទស្ា៉ែ រឡសីុ្ រដ្ើមបីជំ ុញ និងកា 
កា   វនិិរោគ្ 

២៨/១០/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣៣ 
ច ុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦ 

៦៤ ច្បាប់ស្តីរីរិច្បាកា   ប ោិថ ន និងកា ក្គ្ប់ក្គ្ងធនធាន 
ធមមជាតិ 

១៨/១១/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦ 

៦៥ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមឱ្យក្រះរាជាណាច្បក្រ
រមពុជាចូ្បេជាស្ាជិរននោជីវរមមហិ ញ្ញវតថុអនត ជាតិ 

១៩/១១/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣១ 
ច ុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦ 

៦៦ ច្បាប់ស្តីរីកា ក្តួតរិនិតយរក្គ្ឿងរញៀន  ០៩/១២/១៩៩៦ នស/រកម/០១៩៧/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧ 

៦៧ ច្បាប់ស្តីរីហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៧ ៣០/១២/១៩៩៦ នស/រកម/១២៩៦/៣៧ 
ច ុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៦ 

៦៨ ច្បាប់ស្តីរីោ ររើរនធ  នស/រកម/០២៩៧/២៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០២/១៩៩៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៦៩ ច្បាប់ស្តីរីកា ងា  ១០/០១/១៩៩៧ នស/រកម/០៣៩៧/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី១៣/០៣/១៩៩៧ 

៧០ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើដផ្នកា អភិវឌ្ឍន៍
រស្ដ្ារិច្បា-ស្ងគមរិច្បា ៥ឆ្ន ំ រេើរទី១ ឆ្ន ំ១៩៩៦-២០០០ 

១៤/០៤/១៩៩៧ នស/រកម/០៤៩៧/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៥/០៤/១៩៩៧ 

៧១ ច្បាប់ស្តីរីកា ទូទាត់ថវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់កា 
ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៥ 

១៥/០១/១៩៩៧ នស/រកម/០២៩៧/០៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០២/១៩៩៧ 

៧២ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងស្តីរី 
កា រេើរទឹរចិ្បតតវនិិរោគ្  វាង ោា ភិបាេននស្ហ ដ្ា 
អារម រិ និងរាជ ោា ភិបាេរមពុជា 

១៧/០១/១៩៩៨ នស/រកម/០១៩៧/០៥ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧ 

៧៣ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើស្នធិស្ញ្ញញ  ស្តីរី
តំបន់អាសីុ្អារគ្នយ៍គ្នម នអាវធុនុយររាដអ៊ែ  

១៧/០១/១៩៩៨ នស/រកម/០១៩៧/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧ 

៧៤ ច្បាប់ស្តីរីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងកា បតូ ក្បារ់ ០៥/០៨/១៩៩៧ នស/រកម/០១៩៧/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧ 

៧៥ ច្បាប់ស្តីរីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើស្នធិស្ញ្ញញ មិតតភារ 
និងឧបតថមភគ្នន រៅវញិរៅមរ  វាងរាជ ោា ភិបាេរមពុជា 
និង ោា ភិបាេននោធា ណ ដ្ាក្បជាធិបរតយយក្បជា
ានិតឡាវ 

០៨/០៨/១៩៩៧ នស/រកម/០៨៩៧/០៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២២/០៨/១៩៩៧ 

៧៦ ច្បាប់ស្តីរីេរខនតិរៈទូរៅចំ្បរ ះរោធិនននរងរោធ- 
រេរែម ភូមិនទ 

១៥/០៩/១៩៩៧ ជស/រកម/១១៩៧/០៥ 
ច ុះថ្ងៃទី០៦/១១/១៩៩៧ 

៧៧ ច្បាប់ស្តីរីកា  េូំតរូន ០៦/១០/១៩៩៧ ជស/រកម/១១៩៧/០៦ 
ច ុះថ្ងៃទី១២/១១/១៩៩៧ 

៧៨ ច្បាប់ស្តីរីគ្ណបរសនរោបាយ ២៨/១០/១៩៩៧ ជស/រកម/១១៩៧/០៧ 
ច ុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៧ 

៧៩ ច្បាប់ស្តីរីកា របាះរឆ្ន តរក្ជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត ១៩/១២/១៩៩៧ នស/រកម/១២៩៧/០៦ 
ច ុះថ្ងៃទី២៦/១២/១៩៩៧ 

៨០ ច្បាប់ស្តីរីកា ទូទាត់ថវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់កា 
ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៦ 

២៣/១២/១៩៩៧ ជស/រកម/០១៩៨/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី២៨/០១/១៩៩៨ 

៨១ ច្បាប់ស្តីរីហិ ញ្ញវតថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ំ១៩៩៨ ៣១/១២/១៩៩៧ ជស/រកម/១២៩៧/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៧ 

៨២ ច្បាប់ស្តីរីកា បរងកើតគ្ណនីរិរស្ស្ បស់្ តតគ្ន -
ជាតិស្ក្ាប់កា របាះរឆ្ន តរក្ជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត 

១១/០៣/១៩៩៨ ជស/រកម/០៣៩៨/០៤ 
ច ុះថ្ងៃទី២០/០៣/១៩៩៨ 

៨៣ ច្បាប់ស្តីរីកា រ ៀបចំ្បនិងកា ក្បក្រឹតតរៅននក្រុមក្បឹរា
ធមមនុញ្ញ 

១៩/០៣/១៩៩៨ ជស/រកម/០៤៩៨/០៦ 
ច ុះថ្ងៃទី០៨/០៤/១៩៩៨ 

៨៤ ច្បាប់បដនថមរៅរេើច្បាប់ ស្តីរីកា របាះរឆ្ន តរក្ជើស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត 

៣១/០៣/១៩៩៨ ជស/រកម/០៤៩៨/០៥ 
ច ុះថ្ងៃទី០៨/០៤/១៩៩៨ 

៨៥ ច្បាប់បដនថមរៅរេើច្បាប់ ស្តីរីកា របាះរឆ្ន តរក្ជើស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត រេើរទី២ 

០៥/០៦/១៩៩៨ នស/រកម/០៦៩៨/០១ 
ច ុះថ្ងៃទី១៨/០៦/១៩៩៨ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៨៦ ច្បាប់បដនថមរៅរេើច្បាប់ ស្តីរីកា របាះរឆ្ន តរក្ជើស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត រេើរទី៣ 

០៨/០៦/១៩៩៨ នស/រកម/០៦៩៨/០២ 
ច ុះថ្ងៃទី១៨/០៦/១៩៩៨ 

៨៧ ច្បាប់ស្តីរី បបហិ ញ្ញវតថុ និងក្ទរយស្មបតតិ បស់្រែតត-
ក្រុង 

១០/០២/១៩៩៨ ជស/រកម/០២៩៨/០៣ 
ច ុះថ្ងៃទី២៥/០២/១៩៩៨ 

៨៨ ច្បាប់ស្តីរីអា ហ៍រិ ហ៍ និងក្គ្ួោ  ១៧/០៧/១៩៨៩ ៥៦ ក្ក. 
ច ុះថ្ងៃទី២៦/០៧/១៩៨៩ 

 
បញ្ា ប់ក្តឹមរេែរ ៀង ៨៨។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០០៣ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០០៣ 

ល.រ ប ម្ ះច្បាប់ កាលបរបិច្បេទ 
រដ្ឋសភាអនុម័ត 

ព្រះរាជព្រម 
ព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់ 

១ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ៣១/១២/១៩៩៨ នរ/រកម/០១៩៩/០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៨ 

២ ច្បាប់ធមមនុញ្ញស្ដីពីវសិោធនកមមាម្រា១១.១២.១៣. 
១៨.២២.២៤.២៦.២៨.៣០.៣៤.៥១.៩០.៩១.៩៣ និង 
ាម្រាទាំងឡាយកនុជាំពូក៨ ដល់១៤ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 

០៤/០៣/១៩៩៩ នស្/រកម/០៣៩៩/០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៨/០៣/១៩៩៩ 

៣ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង 
ស្ហម្របតិ្បត្ដិការរវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណា- 
ច្បម្រកកមពុជានិងស្ហរមន៍អឺរ  ុប 

២៧/០៤/១៩៩៩ នស្/រកម/០៥៩៩/០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៧/០៥/១៩៩៩ 

៤ ច្បាប់ស្ដីពីការហាមសម្របើម្របាស់្ម្រាប់មីនម្ររប់ម្របសភទ
ម្របឆ្ាំងមនុស្ស 

២៨/០៤/១៩៩៩ នស្/រកម/០៥៩៩/០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៨/០៥/១៩៩៩ 

៥ ច្បាប់ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកសួ្ងសរៀបច្បាំដដនដីនររូបនីយកមម 
និងស្ាំណង់ 

០៦/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩ 

៦ ច្បាប់ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកសួ្ងធនធានទឹក និងឧតុ្និយម ១០/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩ 

៧ ច្បាប់ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកសួ្ងស្ងគមកិច្បច ការងារបណដុ ុះ 
បណាដ លវជិាា ជីវៈ និងយុវនីតិ្ស្មបទ 

១២/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩ 

៨ ច្បាប់ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកសួ្ងទាំនាក់ទាំនជាមួយរដឋស្ភា 
ម្រពឹទធស្ភា និងអធិការកិច្បច 

១៤/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩ 

៩ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក
កមពុជាចូ្បលជាស្ាជិកថ្នទីភាន ក់ងារធានាការវនិិសោរ 
ពហុភារី 

១៧/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩ 

១០ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុស្ញ្ញញ ស្ដីពីការ 
ហាមសម្របើម្របាស់្ រកាទុក ការផលិត្និងការសផេរម្រាប់
មីនម្របឆ្ាំងមនុស្សសហើយនឹងការបាំផ្លា ញម្រាប់មីន 

១៨/០៥/១៩៩៩ នស្/រកម/០៦៩៩/០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩ 

១១ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុស្ញ្ញញ សលខ
៨៧.៨៨.១០៥.១១១ និង១៣៨ ថ្នអងគការអនតរជាតិ្
ការងារ 

០៣/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១២ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុស្ញ្ញញ សលខ
១៥០ស្ដីពីរដឋបាលការងារថ្នអងគការអនតរជាតិ្ខាង
ការងារ 

០៣/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៣ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង  
រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នោធារណរដឋម្របជាានិត្ចិ្បនស្ដីពីការ
ជាំរញុនិងការការពារវនិិសោរ 

០៤/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១៤ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
ស្ហព័នធស្វីស្ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវនិិសោរ 

០៤/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៥ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង  
រដ្ឋឋ ភិបាលសឹ្ងហបុរសី្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវនិិសោរ 

០៧/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៦ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង  
រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នោធារណរដឋកូសរ  ស្ដីពីការជាំរុញ និងការ 
ការពារវនិិសោរ 

០៧/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៧ ច្បាប់ស្ដីពីការទូទត់្ងវកិារទូសៅរបស់្រដឋស្ម្រាប់ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

១៦/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៨ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើស្នធិស្ញ្ញញ ស្ដីពី 
បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និងម្រពុះរាជា-
ណាច្បម្រកថ្ងឡង់ដ៏ 

១៦/០៦/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៧៩៩/០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩ 

១៩ ច្បាប់ស្ដីពីរយៈសពលថ្នការឃុាំខាួនបសណាដ ុះអាស្នន ១២/០៨/១៩៩៩ ជស្/រកម/០៨៩៩/០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៣/០៨/១៩៩៩ 

២០ ច្បាប់ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកសួ្ងកិច្បចការនារនិីងអតី្ត្
យុទធជន 

១៣/០៨/១៩៩៩ នស្/រកម/០៩៩៩/១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩ 

២១ ច្បាប់ស្ដីពីការសធវើវសិោធនកមមាម្រា៥១ថ្នច្បាប់ស្ដីពី
ស្ហលកខនតិកៈមន្តនតីរាជការសីុ្វលិ 

១៧/០៨/១៩៩៩ នស្/រកម/០៩៩៩/១១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩ 

២២ ច្បាប់ស្ដីពីម្ររឹុះោថ នធនាារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៩/១០/១៩៩៩ នស្/រកម/១១៩៩/១៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩ 

២៣ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមាម្រា១០.១១.១៤.១៦.១៧. 
២១.២២.២៥.២៦.២៨.២៩.៣០.៣១.៣២.៣៣.៣៤.
៣៥.៣៦.៣៧.៣៨.៤០.៤២.៤៤.កនុងជាំពូកទី២ាម្រា
៥៤.៥៧.៥៨ កនុង ជាំពូកទី៤ និងាម្រា៥៩កនុងជាំពូកទី
៥ថ្នច្បាប់ស្ដីពីវធិានពាណិជាកមមនិងបញ្ា ីពាណិជាកមម 

០៣/១១/១៩៩៩ នស្/រកម/១១៩៩/១២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩ 

២៤ ច្បាប់ស្ដីពីស្វនកមមថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា ១២/០១/២០០០ ជស្/រកម/០៣០០/១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៣/០៣/២០០០ 

២៥ ច្បាប់ស្ដីពីការយល់ម្រពមសលើពីោរទី២ វសិោធនកមម
សលើស្នធិស្ញ្ញញ មិត្តភាពនិងស្ហម្របតិ្បត្តិការសៅអាសីុ្ 
អាសរនយ៍ទីម្រកុងា នីលនាថ្ងៃទី២៥ដខកកកដ្ឋឆ្ន ាំ១៩៩៨ 

១៨/១១/១៩៩៩ នស្/រកម/១១៩៩/១៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៦/១១/១៩៩៩ 

២៦ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០០០ ១៦/១២/១៩៩៩ នស្/រកម/១១៩៩/១៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/១២/១៩៩៩ 

២៧ ច្បាប់ស្ដីពីការម្ររប់ម្ររងរុណភាព សុ្វត្ថិភាពសលើផលិត្ 
ផលទាំនិញ និងសស្វា 

២៩/០៥/២០០០ នស្/រកម/០៦០០/០០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២១/០៦/២០០០ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

២៨ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀងសលើ 
ពិធីោរ និងអនុស្ារណៈថ្នស្ហរមន៍ម្របជាជាតិ្អាសីុ្ 
អាសរនយ៍ សៅកាត់្អាោ៊ា ន 

០២/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០ 

២៩ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើស្នធិស្ញ្ញញ ស្ដីពី 
បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជានិងោធារណរដឋ
ម្របជាានិត្ចិ្បន 

០៥/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០ 

៣០ ច្បាប់ស្ដីពីការធានារា ប់រង ២០/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០ 

៣១ ច្បាប់ស្ដីពីការទូទត់្ងវកិាទូសៅរបស់្រដឋស្ម្រាប់ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ១៩៩៨ 

២៦/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០ 

៣២ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា និងរដ្ឋឋ ភិបាលឥណឌូ សនសីុ្
ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវនិិសោរ 

២៩/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០៦ 
៣០/០៧/២០០០ 

៣៣ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និងោធារណៈរដឋ
ស្ហព័នធអាលាឺម ង់ស្ដីពីការជាំរុញ និងការការពារសៅ
វញិសៅមកនូវការវនិិសោរ 

២៩/០៦/២០០០ នស្/រកម/០៧០០/០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០ 

៣៤ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរសលើការ
សធវើវសិោធនកមមសៅសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀងស្ដីពីរសម្រាង
អនុសម្រាុះពនធរយ រមួស្ម្រាបត្ាំបន់ពណិជាកមមសស្រ ី
អាោ៊ា ន (AFTA) 

១៧/០៧/២០០០ នស្/រកម/១០០០/០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២១/១០/២០០០ 

៣៥ ច្បាប់ស្ដីពីការបដនថមសៅសលើច្បាប់ស្ដីពីស្វនកមមថ្ន
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា 

២៥/០៧/២០០០ នស្/រកម/១១០០/១១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៤/១១/២០០០ 

៣៦ ច្បាប់ស្ដីពីការម្ររប់ម្ររងសលើការម្របកបវជិាា ជីវៈឯកជន
កនុងវស័ិ្យសវជាោស្រស្ត អមសវជាោស្រស្ត និងជាំនួយ
សវជាោស្រស្ត 

០២/០៨/២០០០ នស្/រកម/១១០០/១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៣/១១/២០០០ 

៣៧ ច្បាប់ស្ដីពីការយល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា
ចូ្បលរមួកនុងស្នធិស្ញ្ញញ ស្ដីពីការហាមឃាត់្ជាទូសៅថ្ន
ការោកលបងអាវធុនុយសកាដអ៊ារ 

០៨/០៨/២០០០ នស្/រកម/១០០០/០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៤/១០/២០០០ 

៣៨ ច្បាប់ស្ដីពីអរគិស្នីថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា ០៦/១១/២០០០ នស្/រកម/០២០១/០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០២/០២/២០០១ 

៣៩ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើការធានាទូទត់្
របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាឱ្យោជីវកមមអាហរណ័
នីហរណ័ បសច្បចកវទិាថាមពលអរគិស្នីចិ្បន 

០៤/១២/២០០០ នស្/រកម/០១០១/០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០១ 

៤០ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០០១ ០៤/១២/២០០០ នស្/រកម/១២០០/០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០០ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៤១ ច្បាប់ស្ដីការទូទត់្ងវកិាទូសៅរបស់្រដឋស្ម្រាប់ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ១៩៩៩ 

២៦/១២/២០០០ នស្/រកម/០១០១/០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០០១ 

៤២ ច្បាប់ស្ដីការបសងកើត្ឱ្យានអងគជាំនុាំជម្រមុះវោិមញ្ញកនុង
តុ្លាការកមពុជាសដើមបីកាត់្សស្ច្បកដីឧម្រកិដឋកមមដដល
ម្របម្រពឹត្តសឡើងកនុងរយៈកាលថ្នកមពុជាម្របជាធិបសត្យយ 

០២/០១/២០០១ នស្/រកម/០៨០១/១២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១០/០៨/២០០១ 

៤៣ ច្បាប់ស្ដីការម្ររប់ម្ររងរដឋបាលឃុាំ-ស្ងាក ត់្ ១២/០១/២០០១ នស្/រកម/០៣០១/០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១ 

៤៤ ច្បាប់ស្ដីការសបាុះសឆ្ន ត្សម្រជើស្សរ ើស្ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ -
ស្ងាក ត់្  

១៨/០១/២០០១ នស្/រកម/០៣០១/០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១ 

៤៥ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
រដ្ឋឋ ភិបាលោធារណរដឋបារាាំងសដើមបីជាំរុញ និងការ
ការពារសៅវញិសៅមកនូវការវនិិសោរ 

០៣/០៥/២០០១ នស្/រកម/០៦០១/០៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១ 

៤៦ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នោធារណរដឋហវីលីពីនស្ដីពីជាំរុញការ
ការពារវនិិសោរ 

០៤/០៥/២០០១ នស្/រកម/០៦០១/០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១ 

៤៧ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុស្ញ្ញញ ស្ដីពី
ដាំសណាុះស្រោយវវិាទពាក់ព័នធសៅនឹងការវនិិសោរ 
រវាងបណាដ រដឋសហើយនិងបុរគលថ្នរដឋដថ្ទ 

០៩/០៥/២០០១ នស្/រកម/០៦០១/០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១ 

៤៨ ច្បាប់ស្ដីពីការយល់ម្រពម និងការអនុវត្តអនុស្ញ្ញញ
អងគការស្ហម្របជាជាតិ្ដច្បងអាំពីការទទួលោគ ល់និង
ការម្របតិ្បត្តិសស្ច្បកដីស្សម្រមច្បមជឈត្តករបរសទស្ 

១៥/០៥/២០០១ នស្/រកម/០៧០១/១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៣/០៧/២០០១ 

៤៩ ច្បាប់ស្ដីការម្ររប់ម្ររង និងការសធវើអាជីវកមមធនធានដរ   ៣០/០៥/២០០១ នស្/រកម/០៧០១/០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៣/០៧/២០០១ 

៥០ ច្បាប់រដឋធមមនុញ្ញស្ដីពីវសិោធនកមមាម្រា១៩ និង២៩
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ 

០២/០៧/២០០១ នស្/រកម/០៧០១/០១១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៨/០៧/២០០១ 

៥១ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
មូលនិធិអូបិុច្បស្ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ សដើមបីការ
សលើកទឹកចិ្បត្តនិងការការពារវនិិសោរ 

០២/០៧/២០០១ នស្/រកម/០៨០១/១៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៦/០៨/២០០១ 

៥២ ច្បាប់ភូមិបាល ២០/០៧/២០០១ នស្/រកម/០៨០១/១៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/០៨/២០០១ 

៥៣ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមាម្រា៣៦.៣៨.៩០ និងាម្រា
៩១ ថ្នច្បាប់ស្ដីពីនីតិ្វធីិម្រពហមទណឌ  

១៤/១១/២០០១ នស្/រកម/០១០២/០០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១០/០១/២០០២ 

៥៤ ច្បាប់ស្ដីពីោថ នទមៃន់សទស្ថ្នបទឧម្រកិដឋ ១៩/១១/២០០១ នស្/រកម/០១០២/០០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៥៥ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើលកខនតិកៈទីម្រកុងរ  មូ 
ស្ដីពីតុ្លាការម្រពហមទណឌ អនតរជាតិ្ 

២៦/១១/២០០១ នស្/រកម/០១០២/០០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២ 

៥៦ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី៥ របស់្ 
អាោ៊ា នស្ដីពីកាត្ពវកិច្បចធានារា ប់រងោនយនត 

២៧/១១/២០០១ នស្/រកម/០១០២/០០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២ 

៥៧ ច្បាប់ស្ដីពីា កពាណិជានាម និងអាំសពើថ្នការម្របកួត្
ម្របដជងមិនសោម ុះម្រត្ង់ 

០៦/១២/២០០១ នស្/រកម/០២០២/០០៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២ 

៥៨ ច្បាប់ស្ដីពីការទូទត់្ងវកិាទូសៅរបស់្រដឋស្ម្រាប់ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០០០ 

១៣/១២/២០០១ នស្/រកម/០១០២/០០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២ 

៥៩ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០០២ ២១/១២/២០០១ នស្/រកម/១២០១/១៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣១/១២/២០០១ 

៦០ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នោធារណរដឋម្រកូអាស្ាស្ដីពីការជាំរុញ
និងការការពារសៅវញិសៅមកនូវការវនិិសោរ 

២៤/១២/២០០១ នស្/រកម/០២០២/០០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២ 

៦១ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង
រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នោធារណរដឋរូបាស្ដីពីការជាំរុញ និង
ការការពារវនិិសោរ 

២៤/១២/២០០១ នស្/រកម/០២០២/០០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២ 

៦២ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរជសម្រមើស្
ពីរ ដកស្រស្ង់សច្បញពីអនុស្ញ្ញញ ស្ដីពីសិ្ទធិកុារអាំពីការ
ចូ្បលរួមរបស់្កុារសៅកនុងជសាា ុះម្របដ្ឋប់អាវុធ និង
អាំសពើការជួញដូរកុារ ការសធវើសពស្ាកមមកុារ និង
ការផសពវផាយរបូភាពអាស្អាភាស្កុារ 

០២/០១/២០០២ នស្/រកម/០២០២/០១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២ 

៦៣ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុស្ញ្ញញ អ៊ាុយនី-
ម្រឌ័្រស្ដីពីស្មបត្តិវបបធម៌ដដលម្រត្ូវសរលួច្ប ឬម្រត្ូវសរសធវើ
នីហរណកមមខុស្ច្បាប់ 

០៣/០១/២០០២ នស្/រកម/០២០២/០០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២ 

៦៤ ច្បាប់ស្ដីពីវស័ិ្យថ្ម្របស្ណីយ៍ ២១/០៥/២០០២ នស្/រកម/០៧០២/០១២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១១/០៧/២០០២ 

៦៥ ច្បាប់ស្ដីពីរណសនយយស្ហម្រាស្ស្វនកមម រណសនយយ 
ស្ហម្រាស្ និងវជិាា ជីវៈរណសនយយ 

២៤/០៥/២០០២ នស្/រកម/០៧០២/០១១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៨/០៧/២០០២ 

៦៦ ច្បាប់ស្ដីពីការបងាក រ និងការម្របយុទធទប់ោក ត់្ការរកី
រាលដ្ឋលសមសរារសអដស៍្/ជាំងឺសអដស៍្ 

១៤/០៦/២០០២ នស្/រកម/០៧០២/០១៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២ 

៦៧ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើដផនការអភិវឌ្ឍ
សស្ដឋកិច្បចស្ងគមកិច្បច៥ឆ្ន ាំសលើកទី២ របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
២០០១-២០០៥ 

១៧/០៦/២០០២ នស្/រកម/០៧០២/០១៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២ 

៦៨ ច្បាប់ស្ដីពីការកាំណត់្ច្បាំនួនអាស្នៈរដឋស្ភានីតិ្កាល
ទី៣ 

២៣/០៧/២០០២ នស្/រកម/០៧០២/០១៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៦/០៧/២០០២ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៦៩ ច្បាប់ស្ដីពីថ្ម្រពស ើ ៣០/០៧/២០០២ នស្/រកម/០៨០២/០១៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣១/០៨/២០០២ 

៧០ ច្បាប់ស្ដីពីរបបស្នតិសុ្ខស្ម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដដល 
ស្ថិត្សៅសម្រកាមបទបញ្ញត្តិថ្នច្បាប់ស្ដីពីការងារ 

១៥/០៨/២០០២ នស្/រកម/០៩០២/០១៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២ 

៧១ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមច្បាប់ស្ដីពីការសបាុះសឆ្ន ត្សម្រជើស្ 
ាាំងត្ាំណាងរាស្រស្ត 

២១/០៨/២០០២ នស្/រកម/០៩០២/០១៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៧/០៩/២០០២ 

៧២ ច្បាប់ស្ដីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរ ថ្នការអនុវត្ត
កញ្ច ប់ទីពីរថ្នកិច្បចស្នាកនុងវស័ិ្យសស្វាហិរញ្ញវត្ថុដដល 
ស្ថិត្សៅសម្រកាមកិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌ អាោ៊ា នស្ដីពី
សស្វាកមម 

២១/០៨/២០០២ នស្/រកម/០៩០២/១៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២ 

៧៣ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមាម្រា២៦ ថ្នច្បាប់ស្ដីពីម្របព័នធ 
ហិរញ្ញវត្ថុ 

២៥/១១/២០០២ នស្/រកម/១២០២/០២០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២ 

៧៤ ច្បាប់ស្ដីពីម្របកាស្នីយបម្រត្ត្កកកមម វញិ្ញញ បនបម្រត្ម ូដដល 
ានអត្ថម្របសោជន៍ និងរាំនូរឧស្ាហកមម 

២៨/១១/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០៥ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣ 

៧៥ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀង
រវាង និងកនុងរងវង់រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រក
កមពុជា ោធារណរដឋម្របជាធិបសត្យយម្របជាានិត្ឡាវ 
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកថ្ងឡងដ៏ និងោធារណរដឋស្ងគម
និយមសវៀត្ណាមស្ដីពីការស្ម្រមួលថ្នការដឹកជញ្ាូ ន
ទាំនិញ និងពលរដឋឆ្ាងកាត់្ម្រពាំដដន 

២៩/១១/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០២ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣ 

៧៦ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក
កមពុជាចូ្បលរមួកនុងស្នធិស្ញ្ញញ អនតរជាតិ្ស្ដីពីការសធវើឱ្យ
សីុ្ច្បងាវ ក់ាន ថ្នការកាំណត់្មុខទាំនិញនិងម្របព័នធសលខ
កូដ 

០៥/១២/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣ 

៧៧ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរថ្នការ
សរៀបច្បាំពិសស្ស្ស្ម្រាប់ផលិត្ផលសវទយិត្និងផលិត្ 
ផលសវទយិត្ខពស់្ 

០៥/១២/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០៣ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣ 

៧៨ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០០៣ ១៦/១២/២០០២ នស្/រកម/១២០២/០២១ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២ 

៧៩ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ឱ្យម្រពុះរាជាណាម្រកកមពុជា
ចូ្បលរមួកនុអនុស្ញ្ញញ ស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកុមម្របឹកាស្ហ-
ម្របតិ្បត្តិការរយ 

១៧/១២/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០៤ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣ 

៨០ ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី៨ស្ដីពី
វធិានការអនាម័យនិងភូត្ាមអនាម័យសដើមបីអនុវត្ត
កិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌ អាោ៊ា នអាំពីការស្ម្រមបស្ម្រមួល 
ទាំនិញឆ្ាងកាត់្ 

១៨/១២/២០០២ នស្/រកម/០១០៣/០០៦ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៨១ ច្បាប់ស្ដីពីលកខនតិកៈមន្តនតីរាជការថ្នម្រកុមនីតិ្បបញ្ញត្តិ ០៣/០១/២០០៣ នស្/រកម/០២០៣/០០៧ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០៣ 

៨២ ច្បាប់ស្ដីពីសិ្ទធិអនកនិពនធនិងសិ្ទធិម្របហាក់ម្របដហល ២១/០១/២០០៣ នស្/រកម/០៣០៣/០០៨ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី០៥/០៣/២០០៣ 

៨៣ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមច្បាប់ស្ដីពីវនិិសោរថ្នម្រពុះរាជា- 
ណាច្បម្រកកមពុជា 

០៣/០២/២០០៣ នស្/រកម/០៣០៣/០០៩ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី២៤/០៣/២០០៣ 

៨៤ ច្បាប់ស្ដីពីវសិោធនកមមថ្នច្បាប់ស្ដីពីោរសពើពនធ ០៤/០២/២០០៣ នស្/រកម/០៣០៣/០១០ 
ចុ្បុះថ្ងៃទី៣១/០៣/២០០៣ 

 
បញ្ច ប់ក្រឹមរេខរ ៀង ៨៤ ។ 
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បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៣ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ២០០៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០០៨ 
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បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៣ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ២០០៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០០៨ 

 

ល.រ ប ម្ ះច្បាប់ 
កាលបរបិច្បេទ 

រដ្ឋសភាអនុម័ត 
ព្រះរាជព្រមព្បកាស 

ឱ្យបព្បើច្បាប់ 

១ 
ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្នែម្សំដៅធានានូវដំដ ើ រការ
ប្បប្រតី ននស្ថែ ប័នជាតិ 

០៨/០៧/២០០៤ នស/ររម្/០៧០៤/០០១  
ចុ្បុះនងៃទី១៣/០៧/២០០៤ 

២ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរននការ 
ចូ្បលរួម្របស់ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជារនុងអងគការ
ពា ិជ្ជរម្មពិភពដោរ 

៣១/០៨/២០០៤ នស/ររម្/០៩០៤/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៩/២០០៤ 

៣ 
ច្បាប់សដីពីការដរៀបចំ្ប និងការប្បប្ពឹតតដៅននប្រុម្ 
ប្បឹរារាជ្សម្បតតិ 

០៨/១០/២០០៤ នស/ររម្/១០០៤/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/១០/២០០៤ 

៤ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
រវាងអងគការសហប្បជាជាតិនិងរាជ្ដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា 
ទារ់ទងនឹងការកាត់ដសច្បរដីដៅដប្កាម្ច្បាប់រម្ពុជា 
នូវឧប្រិដារម្មន្ដលប្បប្ពឹតតដ ើងដៅរនុងរយៈកាល
ននរម្ពុជាប្បជាធិបដតយយ 

០៤/១០/២០០៤ នស/ររម្/១០០៤/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៤ 

៥ 
ច្បាប់សដីពីហិរញ្ញវតែុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៤ ០៨/១០/២០០៤ នស/ររម្/១០០៤/០០៥ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៤ 

៦ 

ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា២ ាប្ា៣ ាប្ា៩ 
ាប្ា១០ ាប្ា១១ ាប្ា១៤ ាប្ត១៧ ាប្ា
១៨ ាប្ា២០ ាប្ា២១ ាប្ា២២ ាប្ត២៣ 
ាប្ា២៤ ាប្ា២៧ ាប្ា២៩ ាប្ា៣១ 
ាប្ា៣៣ ាប្ា៣៤ ាប្ា៣៥ ាប្ា៣៦ 
ាប្ា៣៧ ាប្ា៣៩ ាប្ា៤០ ាប្ា៤២ 
ាប្ា៤៣ ាប្ា៤៤ ាប្ា៤៥ ាប្ា ៤៦ 
ាប្ា៤៧ ននច្បាប់សដីពីការបដងកើតឱ្យានអងគជំ្នំុ
ជ្ប្ម្ុះវសិ្ថម្ញ្ញរនុងតិោការរម្ពុជាដដើម្បីកាត់ដសច្បរដី 
ឧប្រិដារម្មន្ដលប្បប្ពឹតតដ ើងរនងរយៈកាលននរម្ពុជា 
ប្បជាធិបដតយយ 

០៥/១០/២០០៤ នស/ររម្/១០០៤/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៧/១០/២០០៤ 

៧ 
ច្បាប់សដីពីការដរៀបចំ្បប្ពុះបរម្ងារនិងប្ពុះរាជ្បុពវសិទធិ 
ថ្វវ យអតីតប្ពុះម្ហារសប្ត និងប្ពុះម្ដហសីនន
ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា 

២០/១០/២០០៤ នស/ររម្/១០០៤/០០១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/១០/២០០៤ 

៨ 
ច្បាប់សដីពីហិរញ្ញវតែុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៥ ២២/១២/២០០៤ 

 
នស/ររម្/១២០៤/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី  ៣០/១២/២០០៤ 
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៩ 
ច្បាប់សដីពីការបដងកើតប្រសួងសងគម្រិច្បច អតីតយុទធជ្ន 
និងយុវនីតិសម្បទា 

២៧/១០/២០០៤ នស/ររម្/០១០៥/០០១ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥ 

១០ 
ច្បាប់សដីពីការបដងកើតប្រសួងរិច្បចការនារ ី ២៧/១០/២០០៤ នស/ររម្/០១០៥/០០២ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥ 

១១ 
ច្បាប់សដីពីការបដងកើតប្រសួងការងារ និងប ដុ ុះ- 
បណាដ លវជិាជ ជី្វៈ 

២៦/១០/២០០៤ នស/ររម្/០១០៥/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥ 

១២ 
ច្បាប់សដីពីការទូទាត់ងវកិាទូដៅរបស់រដាសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០២ 

០៨/០២/២០០៥ នស/ររម្/០១០៥/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥ 
 

១៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញ សដីពី 
អាវធុរីមី្ 

០៨/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៣០៥/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥ 

១៤ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើសនធិសញ្ញញ រវាង 
ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និងស្ថធារ រដាប្បជា-
ធិបដតយយប្បជាានិតឡាវសដីពីបតាប័ន 

០៩/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៣០៥/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥ 

១៥ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញ ទីប្រុង 
វនី្យ៉ែនសដីពីទំនារ់ទំនងរុងស ុល 

២៤/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០០៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

១៦ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើធម្មនុញ្ញអងគការ
អនតរជាតិដទសនតរប្បដវសន៍ 

២៤/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

១៧ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ របស់អងគកាសហ 
ប្បជាជាតិប្បឆំ្ងនឹងការច្បរាច្បរដប្រឿងដ ៀនខុស
ច្បាប់ និងស្ថរធាតុន្ដលដធវើឱ្យប៉ែុះពាល់ប្បព័នធ
សរនសប្បស្ថទឆ្ន ំ១៩៨៨ 

២៥/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

១៨ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ សដីពីស្ថរធាតុន្ដល 
ដធវើឱ្យប៉ែុះពាល់ប្បព័នធសរនសប្បស្ថទឆ្ន ំ១៩៧១ 

២៥/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០១០ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

១៩ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ ដទាលសដីពីដប្រឿង 
ដ ៀនឆ្ន ំ១៩៦១ 

២៥/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០១១ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 
 

២០ 
ច្បាប់សដីពីការទូទាត់ងវកិាទូដៅរបស់រដាសប្ាប់ 
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០១ 

១៥/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០១២ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

២១ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរដធវើ
វដិស្ថធនរម្មដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងមូ្លដ្ឋា នសដីពី
រម្មវធីិសហប្បតិបតតិការដលើវស័ិយឧសាហរម្ម
អាស្ថ ន (AICO) 

២៤/០២/២០០៥ នស/ររម្/០៤០៥/០១៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥ 

២២ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីការប្តួតពិនិតយ
ដប្រឿងដ ៀន 

១៧/០៣/២០០៥ នស/ររម្/០៥០៥/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៥/២០០៥ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

២៣ 
ច្បាប់សដីពីសែិតិ ១៤/០៣/២០០៥ នស/ររម្/០៥០៥/០១៥ 

ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៥/២០០៥ 

២៤ 
ច្បាប់សដីពីការប្តួតពិនិតយដប្រឿងផ្ុុះនិងប្ាប់រដំសវ ២៦/០៤/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០១៦ 

ចុ្បុះនងៃទី ០១/០៦/២០០៥ 

២៥ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជានិងរដ្ឋា ភិបាលសហរដា 
អាដម្ររិសដី ពីការមិ្នប្បរល់ខលួនជូ្នតុោការ
ឧប្រិដារម្មអនតរជាតិ 

១៨/០៥/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០១៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥ 

២៦ 
ច្បាប់ធម្មនុញ្ញសដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា៨៨ និង
ាប្ា១១១ងមី ននរដាធម្មនុញ្ញ 

១៨/០៥/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០១៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥ 

២៧ 
ច្បាប់សដីពីសហប្ាសពា ិជ្ជរម្ម ១៧/០៥/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០១៩ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥ 

២៨ 
ច្បាប់សដី ពីការដបាុះដឆ្ន តដប្ជ្ើសាំងសាជិ្រ
ប្ពឹទធសភា 

១៩/០៥/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០២០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៥ 

២៩ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
អនតររដ្ឋា ភិបាលសដីពីពា ិជ្ជរម្មថ្វម្ពលអរគិសនី 
តំបន់ដៅរនុងម្ហាអនុតំបន់ដម្រងគ 

២៧/០៦/២០០៥ នស/ររម្/០៦០៥/០២១ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៦/២០០៥ 

៣០ 
ច្បាប់សដីពីប ណស្ថរ ២៥/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០៦៥/០២២ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣១ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាសាជិ្រននអនុសញ្ញញ សដីពីការ 
រំ ត់សាគ ល់ននដប្រឿងផ្ុុះបាល ស្ិរជារម្មវតែុនន
ការស្រស្ថវប្ជាវររ 

២៥/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០៦៥/០២៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣២ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាសាជិ្រននពិធីស្ថរសដីពីការ 
បង្ក្ងាក បអំដពើខុសច្បាប់ដៅនឹងសុវតែិភាពននទីាំង
អចិ្បនង្ក្នតយ៍ន្ដលសែិតដៅតំបន់ខពង់រាបបាតសមុ្ប្ទ 

២៩/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០២៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣៣ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសដីពី 
ការទប់ស្ថក ត់និងការដ្ឋរ់ដទាសដៅដលើឧប្រិដារម្ម
ទំាងឡាយប្បឆំ្ងនឹងបុរគល ន្ដលប្តូវការពារជា
អនតរជាតិរមួ្ទំាងភាន រ់ងារការទូត 

២៦/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០២៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣៤ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាសាជិ្រននអនុសញ្ញញ សដីពីការ
បង្ក្ងាក បអំដពើខុសច្បាប់ដៅនឹងសុវតែិភាពននការដធវើ
នាវាច្បរ ៍ាម្ន្ដនសមុ្ប្ទ 

២៩/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០២៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 
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៣៥ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសដីពី 
ការបង្ក្ងាក បការដ្ឋរ់ប្ាប់ន្បរផ្ុុះរបស់ដភរវររ 

២៥/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០៦៥/០២៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣៦ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាសាជិ្រននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិ 
ប្បឆំ្ងនឹងការចាប់ជាចំ្បណាប់ខ្ម ំង 

២៦/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០៦៥/០២៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣៧ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាសាជិ្រននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិ 
សដីពីការការពាររបូកាយពីស្ថរធាតុនុយដរលន្អ រ 

២៩/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០៦៥/០២៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥ 

៣៨ 
ច្បាប់សដីពីឧបររ ៍អាច្បជួ្ ដូរបាននិងប្បតិបតតិការ 
ទូទាត់សងប្បារ់ 

១៩/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៣៩ 
ច្បាប់សដីពីការទប់ស្ថក ត់អំដពើហិងារនុងប្រួស្ថរនិង
រិច្បចការពារជ្នរងដប្ាុះ 

១៦/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៤០ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញ របស់ 
អងគការអនតរជាតិខ្ងការងារដលខ១៨២ សដីពីការ
ហាម្ប្បាម្និងសរម្មភាពបន្ាន់សប្ាប់ការលុប
បំបាត់ទប្ម្ង់ធៃន់ធៃរបំផុតននពលរម្មរុារ 

៣០/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៤១ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរននការ 
ដធវើវដិស្ថធនរម្មដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងប្របខ ឌ សដីពី
តំបន់វនិិដោរអាស្ថ ន 

០៥/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៤២ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជានិង
រដ្ឋា ភិបាលននស្ថធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្
សដីពីការជំ្រុ និងការការពារវនិិដោរ 

០៥/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៤៣ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
សដីពីការជំ្រុ និការការពារដៅវ ិដៅម្រនូវការ 
វនិិដោររវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជានិងប្ពុះរាជា-
ណាច្បប្រន្នតធីដ ន 

០៥/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១០០៥/០៣៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥ 

៤៤ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសដីពី 
ការលុបបំបាត់ដចាលនូវការផដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ 
អំដពើដភរវរម្ម 

០២/០៩/២០០៥ នស/ររម្/១១០៥/០៣៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥ 

៤៥ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននពិធីស្ថរសដីពីកាប្បឆំ្ង
ការរត់ពនធជ្នអដនាត ប្បដវសន៍ដៅាម្ន្ដនដារ
ន្ដនសមុ្ប្ទ និងន្ដនអាកាសន្ដលបំដព បន្នែម្

៣១/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១១០៥/០៣៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

ដលើអនុសញ្ញញ របស់អងគការសហប្បជាជាតិសដីពី
ការប្បឆំ្ងបទឧប្រិដារម្មឆ្លងន្ដនន្ដលានអងគការ 
ចាត់ាំង 

៤៦ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ របស់អងគការ
សហប្បជាជាតិសដីពីការប្បឆំ្ងបទឧប្រិដារម្មឆ្លង
ន្ដនន្ដលានអងគការចាត់ាំង 

៣១/០៨/២០០៥ នស/ររម្/១១០៥/០៣៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥ 

៤៧ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើសនធិសញ្ញញ
បំដព បន្នែម្រវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និង
ស្ថធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្ដៅដលើសនធិ 
សញ្ញញ រំ ត់ប្ពំន្ដនរដាឆ្ន ំ១៩៨៥ 

១១/១១/២០០៥ នស/ររម្/១១០៥/០៣៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/១១/២០០៥ 

៤៨ 
ច្បាប់ហិរញ្ញវតែុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៦ ២៣/១២/២០០៥ នស/ររម្/១២០៥/០៤០ 

ចុ្បុះនងៃទី ៣០/១២/២០០៥ 

៤៩ 
ច្បាប់សដីពីការទូទាត់ងវកិារទូដៅរបស់រដាសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៣ 

២៥/១១/២០០៥ នស/ររម្/០១០៦/០០១ 
ចុ្បុះនងៃទី  ១៨/០១/២០០៦ 

៥០ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ សដីពីការប្តួតពិនិតយ 
ថ្វន ំជ្រ់ 

១១/១១/២០០៥ នស/ររម្/០១០៦/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦ 

៥១ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញ សដីពី 
ការការពារដបតិរភ ឌ វបបធម៌្អរបីូ 

២៥/១១/២០០៥ នស/ររម្/០១០៦/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦ 

៥២ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននពិធីស្ថរសដីពីការទប់ស្ថក ត់
បង្ក្ងាក ប និងការដ្ឋរ់ទ ឌ រម្មការជួ្ ដូរម្នុសស
ជាពិដសសស្តសតី និងរុារន្ដលបំដព បន្នែម្ដលើ
អនុសញ្ញញ របស់អងគការសហប្បជាជាតិសដីពីការ
ប្បឆំ្ងបទឧប្រិដារម្មឆ្លងន្ដន ន្ដលានអងគការ
ចាត់ាំង 

២៥/១១/២០០៥ នស/ររម្/០១០៦/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦ 

៥៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរទី៩
សដីពីទំនិ ដប្ាុះថ្វន រ់ 

២៤/១១/២០០៥ នស/ររម្/០១០៦/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦ 

៥៤ 

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញសដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា៨២,៨៨ងមី,
៩០ងមី,៩៨,១០៦ងមី,១១១ងមី(១),១១៤ងមីននរដាធម្មនុញ្ញ 
និងាប្ា៦ ននច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្នែម្សំដៅធានានូវ 
ដំដ ើ រការជាប្បប្រតីននស្ថែ ប័នជាតិ 

០២/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៣០៦/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៣/២០០៦ 

៥៥ 
ច្បាប់សដី ពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញ
រុងស ុលរវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និងស្ថ- 
ធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្ 

០៦/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៤០៦/០០៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៧/០៤/២០០៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៥៦ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីរបបដស្ថធន
និវតតន៍ និងដស្ថធនបាត់បង់សម្តែភាពការងារ
ចំ្បដពាុះដោធិនននរងដោធពលដខម្រភូមិ្ន្ 

០១/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៤០៦/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៧/០៤២០០៦ 

៥៧ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
សហប្បតិបតតិការរនុងតំបន់សដីពីការប្បយុទធប្បឆំ្ង 
នឹងអំដពើបលន់នាវានិងអំដពើបលន់ប្បដ្ឋប់អាវធុរនុងន្ដន 
សមុ្ប្ទអាសីុ 

០៦/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៤០៦/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៧/០៤/២០០៦ 

៥៨ 
ច្បាប់សដីពីម្ជ្ឈតដការន្ផនរពា ិជ្ជរម្ម ០៦/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៥០៦/០១០ 

ចុ្បុះនងៃទី ០៥/០៥/២០០៦ 

៥៩ 
ច្បាប់សដីពីជ្លផល ៣០/០៣/២០០៦ នស/ររម្/០៥០៦/០១១ 

ចុ្បុះនងៃទី ២១/០៥/២០០៦ 

៦០ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្រនុងអនុសញ្ញញ សដីពីជី្វច្បប្ម្ុុះ 

២៥/០៤/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១២ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦ 

៦១ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ សតុរខូម្សដីពី 
ស្ថរធាតុបំពុលសិររីាងគមិ្នងាយបំន្បរធាតុ 

២៤/០៤២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦ 

៦២ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ បាន្សលសដីពីការ 
ប្តួតពិនិតយច្បលនាដឹរជ្ញ្ជូ ន និងដបាុះបង់ការ
សំ ល់ដប្ាុះថ្វន រ់ឆ្លងន្ដន 

២៥/០៤/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦ 

៦៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងអាស្ថ នសដីពី 
ការបំពុលដដ្ឋយន្ផសងអ័ព្ឆ្លងកាត់ប្ពំន្ដន 

២៤/០៤/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦ 

៦៤ 

ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មដលើាប្ា៦៣ននបទបបញ្ញតតិ
សដីពីប្បព័នធតុោការប្ពហមទ ឌ  និងនីតិវធីិប្ពហម-
ទ ឌ សប្ាប់អនុវតតដៅប្បដទសរម្ពុជារនុងសម័្យ 
អនតរកាល 

២៦/០៥/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦ 

៦៥ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើន្ផនការយុទធ-
ស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិឆ្ន ំ២០០៦-២០១០ 

០៩/០៥/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦ 

៦៦ 
ច្បាប់សដីពីការប្រប់ប្រងដរាងច្បប្រនិងសិបបរម្ម ០២/០៥/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៨ 

ចុ្បុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦ 

៦៧ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា១៣ ននច្បាប់សដីពី
វដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីការដបាុះដឆ្ន តដប្ជ្ើសាំង
តំណាងរាស្តសត 

២៥/០៥/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០១៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៧/០៦/២០០៦ 

៦៨ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីការដបាុះដឆ្ន ត
ដប្ជ្ើសដរ ើសប្រុម្ប្បឹរាឃំុ-សងាក ត់ 

២៥/០៥/២០០៦ នស/ររម្/០៦០៦/០២០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៧/០៦/២០០៦ 

៦៩ ច្បាប់សដីពីប្រម្នីតិវធីិរដាបបដវ ី ២៦/០៥/២០០៦ 
នស/ររម្/០៧០៦/០២១ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៦/០៧/២០០៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៧០ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា២ និងាប្ា១៥ នន
ច្បាប់សដីពីសភាពា ិជ្ជរម្ម 

២៧/០៧/២០០៦ នស/ររម្/០៧០៦/០២២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៣/០៨/២០០៦ 

៧១ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់ 
របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា
ឱ្យប្រុម្ហ ុនសីុ ូហាយប្ដួខបផូដរហសិនលីមី្ធីត 

២៦/០៧/២០០៦ នស/ររម្/០៨០៦/០២៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៣/០៨/២០០៦ 

៧២ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា១៨ ននច្បាប់សដីពី 
សវនរម្មននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា 

២៧/០៧/២០០៦ នស/ររម្/០៨០៦/០២៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៨/២០០៦ 

៧៣ 
ច្បាប់សដីពីលរខនតិរៈតំណាងរាស្តសត ៣១/០៨/២០០៦ នស/ររម្/១០០៦/០២៥ 

ចុ្បុះនងៃទី ២១/១០/២០០៦ 

៧៤ 
ច្បាប់សដីពីឯរពនធភាព ០១/០៩/២០០៦ នស/ររម្/១០០៦/០២៦ 

ចុ្បុះនងៃទី ២១/១០/២០០៦ 

៧៥ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសដីពី 
ការជួ្យាន ដៅវ ិដៅម្ររនុងរិច្បចការរដាបាលរយ 

១៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០២៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/១២/២០០៦ 

៧៦ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី១ 
ទី២ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា ទី១៣ដប
ទី១៥ ទី១៦វដិស្ថធនរម្មាប្ាទី១៧និងពិធីស្ថរ
ទី១ សប្ាប់អនុវតតរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងរវាង និងរនុង
រងវង់រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថ- 
ធារ រដាប្បជាានិតចិ្បន ស្ថធារ រដាប្បជាានិត 
ឡាវ សហភាពមី្ោ៉ែ ន់ា៉ែ  ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង
 ង់ដ៍ និងស្ថធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្
សដីពីការសប្ម្ួលការដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិ  និងពលរដា 
ឆ្លងកាត់ប្ពំន្ដន 

១៧/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០២៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/១២/២០០៦ 

៧៧ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្ដលើពិធីស្ថរកាាដហសណាសដីពី 
ជី្វសុវតែិភាព 

២៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០២៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦ 

៧៨ 
ច្បាប់សដីពីកាតពវរិច្បចដោធា ២៥/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣០ 

ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦ 

៧៩ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្ដលើវដិស្ថធនរម្មចំ្បនួនបួនននពិធី 
ស្ថរម្៉ែុងដរអាល់សដីពីស្ថរធាតុបំផ្លល  ស្រសទាប់អូហសូន 

២៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦ 

៨០ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្រនុងអនុសញ្ញញ ទីប្រុងវនី្យ៉ែនសដីពី 
រិច្បចការពារស្រសទាប់អូហសូន 

២៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦ 

៨១ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្ដលើពិធីស្ថររយូតូ ននអនុសញ្ញញ
ប្របខ ឌ អងគការសហប្បជាជាតិសដីពីការន្ប្បប្បួល 
អាកាសធាតុ 

២៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៨២ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរួម្ដលើពិធីស្ថរម្៉ែុងដរអាល់សដីពី 
ស្ថរធាតុបំផ្លល  ស្រសទាប់អូហសូន 

២៦/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/១២/២០០៦ 

៨៣ 
ច្បាប់សដីពីហិរញ្ញវតែុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៧ ១៤/១២/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣៥ 

ចុ្បុះនងៃទី ២៩/១២/២០០៦ 

៨៤ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា១៤ និងាប្ា៥៧
ននច្បាប់សដីពីការដរៀបចំ្បនិងការប្បប្ពឹតតដៅននធនាារ 
ជាតិរម្ពុជា 

១៧/១០/២០០៦ នស/ររម្/១២០៦/០៣៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/១២/២០០៦ 

៨៥ 
ច្បាប់សដីពីមូ្លបប្តរដា ៣០/១១/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០១ 

ចុ្បុះនងៃទី ១០/០១/២០០៧ 

៨៦ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននពិធីស្ថរបន្នែម្ ននអនុ-
សញ្ញញ សដីពីការប្បឆំ្ងការដធវើទារ ុរម្មអំដពើដោរ 
ដៅ អំដពើអម្នុសសធម៌្ អំដពើដធវើទុរខបុរដម្ន  ឬ 
ទ ឌ រម្ម 

២៩/១១/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៧ 

៨៧ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ  
ប្រុងឡាដអសដីពីការការពាររុារនិងសហ
ប្បតិបតតិការទារ់ទងដៅនិងសមុំរូនអនតរប្បដទស 

២៩/១១/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/០១/២០០៧ 

៨៨ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្រនុងអនុសញ្ញញ អនតរជាតិប្បឆំ្ង
នឹងការដប្បើប្បាស់ស្ថរធាតុដូបា៉ែរនុងវស័ិយរីឡា 

២៧/១១/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/០១/២០០៧ 

៨៩ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីការដរៀបចំ្ប និង
ការប្បប្ពឹតតដៅននប្រុម្ប្បឹរាធម្មនុញ្ញ 

២៧/១១/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០១/២០០៧ 

៩០ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់ដប្ជ្ើសាំងតំណាង
រាស្តសត 

១៥/១២/២០០៦ នស/ររម្/០១០៧/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០១/០៧ 

៩១ 
ច្បាប់សដីពីច្បរាច្បរ ៍ផលូវដារ ២០/១២/២០០៦ នស/ររម្/០២០៧/០០៧ 

ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧ 

៩២ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើលរខនតិរៈនន
សហរម្ន៍ទូររម្នារម្ន៍អាសីុបា៉ែ សីុហវិរ APT 

២១/១២/២០០៦ នស/ររម្/០២០៧/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧ 

៩៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរទី៣
របស់អាស្ថ នសដីពីប្បដភទោនយនតនិងបរាិ 
ោនយនតផលូវដារ 

២០/១២/២០០៦ នស/ររម្/០២០៧/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧ 

៩៤ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរទី៤
របស់អាស្ថ នសដីពីតប្ម្ូវការន្ផនរបដច្បចរដទសរបស់
ោនយនត 

២១/១២/២០០៦ នស/ររម្/០២០៧/០១០ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៩៥ 
ច្បាប់សដីពីការទូទាត់ងវកិាទូដៅរបស់រដាសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៤ 

១០/០៤/២០០៧ នស/ររម្/០៥០៧/០១១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៧ 

៩៦ 
ច្បាប់សដីពីប្បតិបតតិការានរិច្បចធានា ០៦/០៤/២០០៧ នស/ររម្/០៥០៧/០១២ 

ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៧ 

៩៧ 
ច្បាប់សដីពីសតង់ដ្ឋររម្ពុជា ២៥/០៤/២០០៧ នស/ររម្/០៦០៧/០១៣ 

ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧ 

៩៨ 
ច្បាប់សដីពីការប្បឆំ្ងការសំអាតប្បារ់ និងហិរញ្ញ-
ប្បទានដភរវរម្ម 

៣០/០៤/២០០៧ នស/ររម្/០៦០៧/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧ 

៩៩ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា៩ ននច្បាប់សដីពីអរគិ-
សនីននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា 

២៧/០៤/២០០៧ នស/ររម្/០៦០៧/០១៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧ 

១០០ 
ច្បាប់សដីពីកាប្រប់ប្រងធនធានទឹរដៅរនុងប្ពុះរាជា- 
ណាច្បប្ររម្ពុជា 

២២/០៥/២០០៧ នស/ររម្/០៦០៧/០១៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/០៦/២០០៧ 

១០១ 
ច្បាប់សដីពីរយ ២២/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០១៧ 

ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០២ 
ច្បាប់សដីពីការប្បឆំ្ងនឹងដភរវរម្ម ២៦/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០១៨ 

ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៣ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អងគការសហ-
ប្បជាជាតិសដីពីការការពារ និងដលើរស្ួយភាព
ដផសងៗាន ននវញិ្ញតតិវបបធម៌្ 

០៨/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០១៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៤ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា១៣៩ និងាប្ត១៤៤ 
ននច្បាប់សដីពីការងារ 

០៨/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០២០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៥ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់ 
របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជាឱ្យ៖ 
(១)-ប្រុម្ហ ុនឆ្យណា យូណាន ខបផដរសិន ហវ 
អិុនដធើដ សិន ល តិច្ប ូ-ដអរូ ូមិ្ច្ប ខូអុប
ដភើដរសិន និង  
(២)-ប្រុម្ហ ុនយូណានដស្ថអីុស-ដអស្ថ  ដអរូ ូមី្ 
ន្អ ន តិច្ប ូ ូជី្អិុនដវសដម្ន អិុនដ្ឋសស្តស្្ថល 

២២/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០២១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៦ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលជាភារីននអនុសញ្ញញ អងគការសហ-
ប្បជាជាតិសដីពីរិច្បចការការពារដបតិរភ ឌ វបបធម៌្
ដប្កាម្ទឹរ 

០៨/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០២២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៧ 
ច្បាប់សដី ពីការរំ ត់ចំ្បនួនអាសនៈរដាសភា
នីតិកាលទី៤ 

២៥/០៦/២០០៧ នស/ររម្/០៧០៧/០២៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧ 

១០៨ ប្រម្នីតិវធីិប្ពហមទ ឌ  ០៧/០៦/២០០៧ 
នស/ររម្/០៨០៧/០២៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១០/០៨/២០០៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១០៩ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-
ច្បប្ររម្ពុជាចូ្បលរមួ្រនុងពិធីស្ថរឆ្ន ំ១៩៧២ន្ដលបាន 
ដធវើវដិស្ថធនរម្មអនុសញ្ញញ ដទាសសដីពីដប្រឿងដ ៀន 
ឆ្ន ំ១៩៦១ 

០៥/០៩/២០០៧ នស/ររម្/១០០៧/០២៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១២/១០/២០០៧ 

១១០ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា
និងរដ្ឋា ភិបាលននស្ថធារ រដាអីុស្ថល ម្បា៉ែ រីស្ថែ ន
សដីពីការជំ្រុ និងការការពារវនិិដោរ 

០៦/០៩/២០០៧ នស/ររម្/១០០៧/០២៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១២/១០/២០០៧ 

១១១ 
ច្បាប់សដីពីសម្បទាន ១០/០៩/២០០៧ នស/ររម្/១០០៧/០២៧ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧ 

១១២ 
ច្បាប់សដីពីការដបាុះផាយនិងការជួ្ ដូរមូ្លបប្ត
ម្ហាជ្ន 

១២/០៩/២០០៧ នស/ររម្/១០០៧/០២៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧ 

១១៣ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី៣ 
ទី៥ ទី១០ និងពិធីស្ថរទី២ សប្ាប់អនុវតតរិច្បចប្ពម្
ដប្ពៀង រវាង និងរនុងរងវង់រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជា-
ណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថធារ រដាប្បជាានិតចិ្បន ស្ថ- 
ធារ រដាប្បជាធិបដតយយប្បជាានិតឡាវ សហ-
ភាពមី្ោ៉ែ ន់ា៉ែ  ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង ង់ដ៍ និង
ស្ថធាធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្សដីពីការ
សប្ម្ួលការដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិ  និងពលរដាឆ្លងកាត់
ប្ពំន្ដន 

០៣/០៥/២០០៧ នស/ររម្/១០០៧/០២៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧ 

១១៤ 
ប្រម្រដាបបដវ ី 

០៥/១០/២០០៧ 
នស/ររម្/១២០៧/០៣០ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧ 

១១៥ 
ច្បាប់សដីពីរស័យធន ១៦/១០/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣១ 

ចុ្បុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧ 

១១៦ 
ច្បាប់សដីពីការអប់រ ំ ១៩/១០/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣២ 

ចុ្បុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧ 

១១៧ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
ប្របខ ឌ  និងពិធីស្ថរសប្ាប់តំបន់ពា ិជ្ជរម្ម
ដសរអីាស្ថ ន-ចិ្បន 

១២/១១/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧ 

១១៨ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
ប្របខ ឌ សប្ាប់តំបន់ពា ិជ្ជរម្មដសរអីាស្ថ ន-
រូដរ ៉ែ 

១២/១១/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧ 

១១៩ 
ច្បាប់សដីពីហិរញ្ញវតែុសប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៨ ៣០/១១/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣៥ 

ចុ្បុះនងៃទី ២១/១២/២០០៧ 

១២០ 
ច្បាប់សដីពីការទូទាត់ងវកិាទូដៅរបស់រដាសប្ាប់
ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ២០០៥ 

០៣/១២/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២១/១២/២០០៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១២១ 
ច្បាប់សដីពីវដិស្ថធនរម្មច្បាប់សដីពីការប្រប់ប្រង
ឱ្សង 

០៣/១២/២០០៧ នស/ររម្/១២០៧/០៣៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៨/១២/២០០៧ 

១២២ 
ច្បាប់សដីពីលរខនតិរៈសាជិ្រប្ពឹទធសភា ០៦/១២/២០០៧ នស/ររម្/០១០៨/០០១ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៨ 

១២៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
ប្របខ ឌ អាស្ថ នសដីពីការដឹរជ្ញ្ជូ នពហុរបូភាព 

០៧/១២/២០០៧ នស/ររម្/០១០៨/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៨ 

១២៤ 
ច្បាប់សដីពីអាកាសច្បរសីុវលិននប្ពុះរាជាណាច្បប្រ
រម្ពុជា 

០៥/១២/២០០៧ នស/ររម្/០១០៨/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៨ 

១២៥ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
ប្របខ ឌ អាស្ថ នសដីពីការប្រប់ប្រងដប្ាុះម្ហនត-
រាយ និងការដឆ្លើយតបសដង្ក្ងាគ ុះបន្ាន់ 

១៧/១២/២០០៧ នស/ររម្/០២០៨/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨ 

១២៦ 
ច្បាប់សដីពីការបង្ក្ងាក បអំដពើជួ្ ដូរម្នុសសនិងអំដពើ
ដធវើអាជី្វរម្មផលូវដភទ 

២០/១២/២០០៧ នស/ររម្/០២០៨/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨ 

១២៧ 
ច្បាប់សដីពីជី្វសុវតែិភាព ២៨/១២/២០០៧ នស/ររម្/០២០៨/០០៦ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨ 

១២៨ 
ច្បាប់សដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ ១៧/១២/២០០៧ នស/ររម្/០២០៨/០០៧ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨ 

១២៩ 
ច្បាប់ធម្មនុញ្ញសដីពីវដិស្ថធនរម្មាប្ា១៤៥ងមីនិង
ាប្ា១៤៦ងមីននរដាធម្មនុញ្ញននប្ពុះរាជាណាច្បប្រ
រម្ពុជា 

១៥/០១/២០០៨ នស/ររម្/០២០៨/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨ 

១៣០ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរទី១
របស់អាស្ថ នសដីពីការរំ ត់ផលូវ និងម្ដធាបាយ
បំពារ់ដលើផលូវដឹរជ្ញ្ជូ នឆ្លងកាត់សប្ាប់អនុវតតរិច្បច 
ប្ពម្ដប្ពៀងប្របខ ឌ អាស្ថ នសដីពីការសប្ម្ួល
ទំនិ ឆ្លងកាត់ 

១៦/០១/២០០៨ នស/ររម្/០២០៨/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៧/០២/២០០៨ 

១៣១ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង 
រវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និងជ្ប៉ែុនសដីពីដសរ-ី
ភាវបូនីយរម្ម ការជំ្រុ  និងការការពារវនិិដោរ 

១៦/០១/២០០៨ នស/ររម្/០២០៨/០១០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៧/០២/២០០៨ 

១៣២ 
ច្បាប់សដីពីនីតិវធីិននការពិន័យសីុវលិ 
 

២៧/០២/២០០៨ នស/ររម្/០៣០៨/០១១ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨ 

១៣៣ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើធម្មនុញ្ញនន
សារម្ប្បជាជាតិអាសីុអាដរនយ៍ 

២៦/០២/២០០៨ នស/ររម្/០៣០៨/០១២ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨ 

១៣៤ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី៦ 
ទី៨ ទី១៤ និងពិធីស្ថរទី៣សប្ាប់ អនុវតតរិច្បច
ប្ពម្ដប្ពៀងរវាង និងរនុងរងវង់រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះ-
រាជាណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថធារ រដាប្បជាានិតចិ្បន 

២៧/០២/២០០៨ នស/ររម្/០៣០៨/០១៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨ 
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ស្ថធារ រដាប្បជាធិបដតយយប្បជាានិតឡាវ
សហភាពមី្ោ៉ែ ន់ា៉ែ  ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង ង់ដ៍ 
និងស្ថធាធារ រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្សដីពី
ការសប្ម្ួលការដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិ  និងពលរដាឆ្លង
កាត់ប្ពំន្ដន 

១៣៥ 

ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់ 
របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា
ឱ្យប្រុម្ហ ុនដសតិរអិុនដងើណាសិន ល ហាយ
ប្ដូដផ្លវុ ៉ឺ ឌី្ដវ ុបដម្ន 

០៤/០៤/២០០៨ នស/ររម្/០៥០៨/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨ 

១៣៦ 
ច្បាប់សដីពីការប្រប់ប្រងពូជ្ដំណំា និងសិទធិអនរ
បដងកើតពូជ្ដំណំា 

០៨/០៤/២០០៨ នស/ររម្/០៥០៨/០១៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨ 

១៣៧ 
ច្បាប់សដីពីប្បព័នធហិរញ្ញវតែុស្ថធារ ៈ ០៤/០៤/២០០៨ នស/ររម្/០៥០៨/០១៦ 

ចុ្បុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨ 

១៣៨ 
ច្បាប់សដីពីការប្រប់ប្រងរដាបាលរាជ្ធានីដខតតប្រុង
ស្រសុរខ ឌ  

០១/០៤/២០០៨ នស/ររម្/០៥០៨/០១៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៨ 

១៣៩ 
ច្បាប់សដីពីការដបាុះដឆ្ន តដប្ជ្ើសដរ ើសប្រុម្ប្បឹរា
រាជ្ធានីប្រុម្ប្បឹរាដខតតប្រុម្ប្បឹរាប្រុងប្រុម្ប្បឹរា 
ស្រសុរប្រុម្ប្បឹរាខ ឌ  

០២/០៤/២០០៨ នស/ររម្/០៥០៨/០១៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៨ 

១៤០ 
ច្បាប់សដីពីការអនុម័្តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់ 
របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា
ឱ្យ ប្រុម្ហ ុន ដផ្លវុ ៉ឺ សីុ ឹជី្ ខបដភើដរសិន 

០៨/០៦/២០០៨ នស/ររម្/០៦០៨/០១៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៦/២០០៨ 

 
បញ្ច ប់ក្រឹមរេខរ ៀង ១៤០ ។ 
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បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៤ននរដ្ឋសភា 
ចាប់រីឆ្ន ាំ ២០០៨ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៣ 
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បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៤ននរដ្ឋសភា 
ចាប់រីឆ្ន ាំ ២០០៨ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៣ 

 

ល.រ ប ម្ ះច្បាប់ 
កាលបរបិច្បេទ 

រដ្ឋសភាអនុម័ត 
ព្រះរាជព្រមព្បកាស 

ឱ្យបព្បើច្បាប់ 
១ ច្បាប់ស្ដីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៩  ២៨/០៥/២០០៩ នស្/ រម/១២០៨/០២០ 

ចុ្បុះនងៃទី ២៧/១២/២០០៨ 
២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្

 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ
ក្រុមហ ុនមីសស្េ ខបរភើរ សិ្ន  

៣០/១២/២០០៨ នស្/ រម/០១០៩/០០១ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩ 

៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់កា 
ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៦  

២៩/១២/២០០៨ នស្/ រម/០១០៩/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩ 

៤ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្ 
 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា
ឱ្យក្រុមហ ុនឆ្យណារណសិ្នណេរហវ ីា៉ា សីុ្ន 
ណឹ  ីខបរភើរ សិ្ន 

៣០/១២/២០០៨ នស្/ រម/០១០៩/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩ 

៥ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
ស្ដីពីស្ហក្បតិ្បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បច និងបរច្បចររទស្ 
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា 
និង ោា ភិបាេនន ដ្ាគូ្សវ ៉ាត្ 

០១/០៤/២០០៩ នស្/ រម/០៥០៩/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៥/២០០៩ 

៦ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
 វាង ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង ោា  
ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាសែរស្ដីពីកា ជាំ ុញនិងកា  
កា ពា រៅវញិរៅមរនូវកា វនិិរោគ្  

០១/០៤/២០០៩ នស្/ រម/០៥០៩/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៩ 

៧ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
 វាង ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង ោា
ភិបាេនន ដ្ាគូ្សវ ៉ាត្ស្ដីពីកា ជាំ ុញ និងកា កា ពា  
រៅវញិរៅមរនូវកា វនិិរោគ្ 

០១/០៤/២០០៩ នស្/ រម/០៥០៩/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៩/០៥/២០០៩ 

៨ ច្បាប់ស្ដីពីរទស្ច្ប ណ៍ ២៩/០៤/២០០៩ នស្/ រម/០៦០៩/០០៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ១០/០៦/២០០៩ 

៩ ច្បាប់ស្ដីពីភតិ្ស្នាហិ ញ្ញវត្ថុ ២៧/០៥/២០០៩ នស្/ រម/០៦០៩/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៩ 

១០ ច្បាប់ស្ដីពីកា សរត្ក្មូវ ននច្បាប់ស្ដីពីហិ ញ្ញវត្ថុ
ស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៩  

២៨/០៥/២០០៩ នស្/ រម/០៦០៩/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៩ 

១១ ច្បាប់ស្ដីពីរិច្បចកា ពា និងរេើររមពស់្សិ្ទធិជនពិកា   ២៩/០៥/២០០៩ នស្/ រម/០៧០៩/០១០ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/០៧/២០០៩ 

១២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជានិង

២៩/០៥/២០០៩ នស្/ រម/០៧០៩/០១១ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/០៧/២០០៩ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 ោា ភិបាេននសាធា ណៈ ដ្ាក្បជាធិបរត្យយក្បជា
ានិត្ឡាវស្ដីពីកា ជាំ ុញ និងកា កា ពា វនិិរោគ្ 

១៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជានិង
 ោា ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្ក្បជាធិប-
រត្យយរូរ ៉ាស្ដីពីកា ជាំ ុញនិងកា កា ពា វនិិរោគ្ 

២២/០៦/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១២ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩ 

១៤ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា តាម
ជរក្មើស្ននអនុស្ញ្ញញ ស្ដីពីកា េុបបាំបាត់្រាេ់ទក្មង់ 
ននកា រ ើស្រអើងក្បឆ្ាំងនឹងនា រីភទ 

៣០/០៦/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩ 

១៥ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង
 ោា ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាឥណាា ស្ដីពីកា រទេ ទណាិ ត្ 

៣០/០៦/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩ 

១៦ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុស្ស ណៈនន 
កា រោគ្យេ់គ្នន ស្ដីពីវស័ិ្យផ្លា ស់្បដូ ហត្ថពេរមម 
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង 
 ោា ភិបាេនន ដ្ាគូ្សវ ៉ាត្ 

២២/០៦/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩ 

១៧ ច្បាប់ស្ដីពីាក្តាសាស្ដស្ដរមពុជា  ២៣/០៦/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩ 

១៨ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
ស្ដីពីពាណិជជរមមទាំនិញអាសា ន 

១៨/០៨/២០០៩ នស្/ រម/០៨០៩/០១៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/០៨/២០០៩ 

១៩ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
ស្ដីពីពាណិជជរមមរស្វារមមននរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្រប
ខណា ស្ដីពីស្ហក្បតិ្បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ 
 វាងស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ និងសា-
ធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្ចិ្បន 

១៦/១០/២០០៩ នស្/ រម/១០០៩/០១៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩ 

២០ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
ស្ដីពីភាពជានដ្គូ្រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ  វាង ដ្ាជា
ស្ាជិរស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ និង
ជប៉ាុន 

១៥/១០/២០០៩ នស្/ រម/១០០៩/០១៩  
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩ 

២១ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
វនិិរោគ្ទូេាំទូលាយអាសា ន 

១៥/១០/២០០៩ នស្/ រម/១០០៩/០២០ 
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩ 

២២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
ស្ដីពីពាណិជជរមមរស្វារមមរក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
ក្របខណា ស្ដីពីស្ហក្បតិ្បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំ
ទូលាយ វាង ោា ភិបាេននក្បរទស្ស្ាជិរស្ាគ្ម 
ក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា 

១៦/១០/២០០៩ នស្/ រម/១០០៩/០២១  
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩ 

២៣ ក្រមក្ពហមទណា  ១២/១០/២០០៩ នស្/ រម/១១០៩/០២២ 
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/១១/២០០៩ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

២៤ ច្បាប់ស្ដីពីកា ហាមឃាត់្អាវធុគី្មី អាវធុនុយររាសអ   
អាវធុជីវសាស្ដស្ដ និងអាវុធវទិយុស្រមម  

១៤/១០/២០០៩ នស្/ រម/១២០៩/០២៣  
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩ 

២៥ ច្បាប់ស្ដីពីស្មុាំរូនអនដ ក្បរទស្ ២៣/១០/២០០៩ នស្/ រម/១២០៩/០២៤  
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩ 

២៦ ច្បាប់ស្ដីពីកា រធវើបាតុ្រមមរោយស្នដិវធីិ ២១/១០/២០០៩ នស្/ រម/១២០៩/០២៥  
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩ 

២៧ ច្បាប់ស្ដីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១០ ០១/១២/២០០៩ នស្/ រម/១២០៩/០២៦  
ចុ្បុះនងៃទី ១៦/១២/២០០៩ 

២៨ ច្បាប់ស្ដីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់
កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៧ 

៣០/១២/២០០៩ នស្/ រម/០១១០/០០២  
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០១/២០១០ 

២៩ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើស្នធិស្ញ្ញញ ស្ដីពី
កា ជួយគ្នន រៅវញិរៅមរសទនរច្បាប់រនុងវស័ិ្យ
ក្ពហមទណា  

៣០/១២/២០០៩ នស្/ រម/០១១០/០០១  
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០១/២០១០ 

៣០ ច្បាប់់ស្ដីពីអស្ាមិរ ណ៍ ២៩/១២/២០០៩ នស្/ រម/០២១០/០០៣  
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/០២/២០១០ 

៣១ ច្បាប់ស្ដីពីកា ក្បឆ្ាំងនឹងអាំរពើពុរ េួយ ១១/០៣/២០១០ នស្/ រម/០៤១០/០០៤  
ចុ្បុះនងៃទី ១៧/០៤/២០១០ 

៣២ ច្បាប់ស្ដីពីកា ទដេ់សិ្ទធិរមមសិ្ទធិរេើច្បាំសណរឯរជន
ននអគ្ន ស្ហរមមសិ្ទធិដ្េ់ជនប រទស្ 

០៥/០៤/២០១០ នស្/ រម/០៥១០/០០៦  
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០១០ 

៣៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណាច្បក្រ 
រមពុជាចូ្បេជាភាគី្ននអនុស្ញ្ញញ អាសា នស្ដីពីកា 
ក្បឆ្ាំងអាំរពើរភ វរមម 

០៥/០៤/២០១០ នស្/ រម/០៥១០/០០៥  
ចុ្បុះនងៃទី ២៤/០៥/២០១០ 

៣៤ ច្បាប់ស្ដីពីនីតិ្វធីិបណតឹ ងទារ់ទងនឹងឋានៈបុគ្គេ ២៦/០៤/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០០៨  
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០៦/២០១០ 

៣៥ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
ពហុនីយរមមគ្ាំនិត្ទតួច្បរទតើមរ ៀងនម៉ា 

២៧/០៤/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០០៧  
ចុ្បុះនងៃទី ០៨/០៦/២០១០ 

៣៦ ច្បាប់ស្តី ពីកា អនុម័យយេ់ក្ពមរេើអនុស្ញ្ញញ
រុងស្ ុេ វាងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និងសា- 
ធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្ចិ្បន 

០៧/០៥/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០១១  
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០ 

៣៧ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្ 
 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ
រៅក្រុមហ ុនរខមបូឌាន សក្ទនមីសិ្ន េីមីធីត្ 

២៧/០៥/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០១០  
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០ 

៣៨ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង  
 ោា ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាស្ងគមនិយមរវៀត្ណាម 
ស្ដីពីកា ដឹ្រជញ្ជូ នតាមទាូវទឹរ 

០៧/០៥/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០០៩  
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០ 

៣៩ ច្បាប់ស្ដីពីនីតិ្វធីិរ ឿងរតី ដ្ាបបរវណីសដ្េមិនសមន
ជាបណតឹ ង 

០៩/០៦/២០១០ នស្/ រម/០៧១០/០១៣  
ចុ្បុះនងៃទី ១០/០៧/២០១០ 

៤០ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើសទនកា យុទធ-
សាស្ដស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្បច្បចុបបននរមម ២០០៩-២០១៣ 

៣១/០៥/២០១០ នស្/ រម/០៦១០/០១២  
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៤១ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
វនិិរោគ្រក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខណា ស្ដីពីរិច្បច
ស្ហក្បតិ្បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាង ោា -
ភិបាេនន ដ្ាជាស្ាជិរស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្
អារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា 

០១/០៧/២០១០ នស្/ រម/០៨១០/០១៤  
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៨/២០១០ 

៤២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
វនិិរោគ្រក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខណា ស្ដីពីរិច្បច
ស្ហក្បតិ្បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បច ទូេាំ ទូលាយ វាង
ស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ា 
ក្បជាានិត្ចិ្បន 

០១/០៧/២០១០ នស្/ រម/០៨១០/០១៥  
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០៨/២០១០ 

៤៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
បរងកើត្ត្ាំបន់ពាណិជជរមមរស្ អីាសា ន-អូស្ដសាត េី-
ណូសវ ៉ាេរហសឡង់ 

០១/១០/២០១០ នស្/ រម/១០១០/០១៦  
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/១០/២០១០ 

៤៤ ច្បាប់ស្ដីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១១ ២៦/១១/២០១០ នស្/ រម/១២១០/០១៧  
ចុ្បុះនងៃទី ២២/១២/២០១០ 

៤៥ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
បត្ាប័ន វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្រ
រមពុជា និង ោា ភិបាេននសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា 

២៦/១១/២០១០ នស្/ រម/០១១១/០០១  
ចុ្បុះនងៃទី ០៦/០១/២០១១ 

៤៦ ច្បាប់សរត្ក្មូវស្តីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ង
ឆ្ន ាំ២០១០ 

២៧/១២/២០១០ នស្/ រម/០២១១/០០៣  
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១ 

៤៧ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង 
ពហុភាគី្អាសា នស្តីពីរស្ ភីាវូបនីយរមមរពញ 
រេញននរស្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នទាំនិញតាមទាូវអាកាស្ 
 មួទាាំងពិធីសា ច្បាំនួន២និងរិច្បចក្ពមរក្ពៀងពហុភាគី្ 
អាសា នស្តីពីរស្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នអនរដ្ាំរណើ  តាម
ទាូវអាកាស្  មួទាាំងពិធីសា ច្បាំនួន៦ 

២៧/១២/២០១០ នស្/ រម/០២១១/០០២  
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១ 

៤៨ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើ៖ 
១.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណា ស្តីពីរិច្បចស្ហក្បតិ្- 

បត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាស្ាគ្មក្បជា
ជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ា០ឥណាា  
២.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តីពីពាណិជជរមមទាំនិញរៅ

រក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណា ស្តីពីរិច្បចស្ហក្បតិ្- 
បត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាងស្ាគ្មក្បជា
ជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ាឥណាា  

៣.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តីពីយនតកា រោុះស្រសាយ
ជរាា ុះរក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណា ស្តីពីរិច្បច
ស្ហក្បតិ្បត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាងស្ាគ្ម 
ក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ាឥណាា  

២៨/១២/២០១០ នស្/ រម/០២១១/០០៤  
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៤៩ ច្បាប់ស្តីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់
កា  ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៨ 

០៧/០៤/២០១១ នស្/ រម/០៥១១/០០៦  
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១ 

៥០ ច្បាប់ស្តីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់
កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៩ 

០៧/០៤/២០១១ នស្/ រម/០៥១១/០០៩  
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១ 

៥១ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុវត្តក្រម ដ្ាបបរវណី ០៦/០៤/២០១១ នស្/ រម/០៥១១/០០៧  
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១ 

៥២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្ 
 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ
ក្រុមហ ុនអគ្គិស្នីរវៀត្ណាម 

០៧/០៤/២០១១ នស្/ រម/០៦១១/០១០  
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/០៦/២០១១ 

៥៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា ទី២
រដ្ើមបីរធវើ វ រិសាធនរមមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តី ពី
ពាណិជចរមមទាំនិននរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណា ស្តីពី
រិច្បចស្ហក្បតិ្បត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាង
ស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ា 
ក្បជាានិត្ចិ្បន 

០៧/០៤/២០១១ នស្/ រម/០៥១១/០០៨  
ចុ្បុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១ 

៥៤ ច្បាប់ស្ដីពីវរិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីកា របាុះរឆ្ន ត្
រក្ជើស្តាាំងត្ាំណាងរាស្ដស្ត 

១១/០៥/២០១១ នស្/ រម/០៧១១/០១៣  
ចុ្បុះនងៃទី ០៤/០៧/២០១១ 

៥៥ ច្បាប់ស្ដីពីវរិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីកា របាុះរឆ្ន ត្
រក្ជើស្រ ើស្ក្រុមក្បឹរាឃុាំ-ស្ង្កក ត់្ 

១១/០៥/២០១១ នស្/ រម/០៧១១/០១២  
ចុ្បុះនងៃទី ០៤/០៧/២០១១ 

៥៦ ច្បាប់ស្តីពី បបហិ ញ្ញវត្ថុ  និងកា ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទពយ
ស្មបត្តិ បស់្ ដ្ាបាេថ្នន រ់រក្កាមជាតិ្ 

១១/០៥/២០១១ នស្/ រម/០៦១១/០១១  
ចុ្បុះនងៃទី ១៧/០៦/២០១១ 

៥៧ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្ 
 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា
ឱ្យក្រុមហ ុនរខមបូឌា អិុនរធើ រណស្យូណេ អិុន
រវស្តសមន ឌី្រវ ើឡុបសមន ក្គ្ុប 

១៦/០៦/២០១១ នស្/ រម/០៧១១/០១៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១ 

៥៨ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា ទី៣
រធវើវរិសាធនរមមរេើស្នធិស្ញ្ញញ មិត្តភាព និងស្ហ- 
ក្បតិ្បត្តិកា រៅអាសីុ្អារគ្នយ៍ 

១៦/០៦/២០១១ នស្/ រម/០៧១១/០១៤  
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១ 

៥៩ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុស្ញ្ញញ  វាង 
ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា សាធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្
ឡាវ និងសាធា ណៈ ដ្ាស្ងគមនិយមរវៀត្ណាមស្តីពី 
កា រាំណត់្ច្បាំណុច្បក្បស្ពវននសខសក្ពាំសដ្នក្បរទស្ 
ទាាំងបី 

១៦/០៦/២០១១ នស្/ រម/០៧១១/០១៥  
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១ 

៦០ ច្បាប់ស្តីពីវរិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីកា ក្បឆ្ាំងអាំរពើ
ពុរ េួយ 

១៦/០៦/២០១១ 
 

នស្/ រម/០៨១១/០១៧  
ចុ្បុះនងៃទី ០១/០៨/២០១១ 

៦១ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត់្ 
 បស់្រាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា
ឱ្យក្រុមហ ុន រខមបូឌា អិុនរធើ រណស្យូណេ អិុន
រវស្តសមន ឌី្រវ ើឡុបសមន ក្គ្ុប 

១៧/១០/២០១១ នស្/ រម/១១១១/០១៨  
ចុ្បុះនងៃទី ៣០/១១/២០១១ 

៦២ ច្បាប់ស្តីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១២ ២៤/១១/២០១១ នស្/ រម/១២១១/០១៩  
ចុ្បុះនងៃទី ១៥/១២/២០១១ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៦៣ ច្បាប់ស្តីពីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងអាសីុ្ដ្ខាា ាំង ០៤/១១/២០១១ នស្/ រម/១២១១/០២០  
ចុ្បុះនងៃទី ២១/១២/២០១១ 

៦៤ ច្បាប់ស្តីពីពនធនាគ្ន  ០៧/១១/២០១១ នស្/ រម/១២១១/០២១  
ចុ្បុះនងៃទី ២១/១២/២០១១ 

៦៥ ច្បាប់ស្ដីពីកា ក្ត្ួត្ពិនិត្យរក្គ្ឿងរញៀន ២៥/១១/២០១១ នស្/ រម/០១១២/០០១  
ចុ្បុះនងៃទី ០១/០១/២០១២ 

៦៦ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុស្ញ្ញញ ស្តីពី
ពាណិជជរមមអនត ជាតិ្រេើក្បរភទស្ត្វ និង រុខជាតិ្
នក្ពសដ្េរាំពុង ងរក្គ្នុះថ្នន រ់ 

២៥/១១/២០១១ នស្/ រម/០១១២/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ០២/០១/២០១២ 

៦៧ ច្បាប់ស្តីពីកា រាំណត់្ច្បាំនួនអាស្នៈ ដ្ាស្ភាស្ក្ាប់ 
នីតិ្កាេទី៥ 

២១/១២/២០១១ នស្/ រម/០១១២/០០៣  
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២ 

៦៨ ច្បាប់ស្តីពីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងថ្នន ាំរសិ្រមម និងជីរសិ្រមម ២១/១២/២០១១ នស្/ រម/០១១២/០០៥  
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២ 

៦៩ ច្បាប់ស្តីពីេទធរមមសាធា ណៈ ០៣/០១/២០១២ នស្/ រម/០១១២/០០៤  
ចុ្បុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២ 

៧០ ច្បាប់ស្តីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់
កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១០ 

១២/០៣/២០១២ នស្/ រម/០៥១២/០០៦  
ចុ្បុះនងៃទី ២២/០៥/២០១២ 

៧១ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
 វាងរាជ ោា ភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង 
 ោា ភិបាេនន ដ្ាកាតាស្តីពីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងកា រក្បើ
ក្បាស់្ហត្ថពេរមមរៅ ដ្ាកាតា 

១០/០៨/២០១២  
នស្/ រម/០៩១២/០០៨  
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២ 

៧២ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-
ច្បក្ររមពុជាចូ្បេ មួរនុងអនុស្ញ្ញញ  ៉ាងឺូោមស្តីពីនីតិ្-
វធីិននកា យេ់ក្ពមទតេ់ព័ត៌្ានជាមុនច្បាំរពាុះ
សា ធាតុ្គី្មីនិងថ្នន ាំរសិ្រមមរក្គ្នុះថ្នន រ់រនុងពាណិជជ- 
រមមអនត ជាតិ្  

១០/០៨/២០១២ នស្/ រម/០៩១២/០០៩  
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២ 

៧៣ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-
ច្បក្ររមពុជាចូ្បេជាភាគី្ននអនុស្ញ្ញញ អងគកា ស្ហ
ក្បជាជាតិ្ស្តីពីសិ្ទធិជនពិកា  

១០/០៨/២០១២ នស្/ រម/០៩១២/០០៧  
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២ 

៧៤ រស្ច្បរដីក្ពាងច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើ៖ 
១.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងពហុភាគី្អាសា នស្តីពីរស្ ភីា
វបូនីយរមមរពញរេញននរស្វារមមដឹ្រជញ្ជូ ន 
អនរដ្ាំរណើ  តាមទាូវអាកាស្ មួទាាំងពិធីសា 
ច្បាំនួន២ 

២.ពិធីសា អនុវត្តរញ្ច ប់រិច្បចស្នាទី៦ននរស្វា 
រមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមទាូវអាកាស្រក្កាមរិច្បចក្ពម 
រក្ពៀងក្របខ័ណា អាសា នស្តីពីរស្វារមម 

៣.អនុស្ស ណៈរោគ្យេ់ស្តីពីរិច្បចស្នារស្វា 
រមមទាូវអាកាស្ បស់្ស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្ 
អារគ្នយ៍ជាមួយភាគី្នដ្គូ្ 

១៤/០៩/២០១២ នស្/ រម/១២១២/០១២  
ចុ្បុះនងៃទី២៦/១២/២០១២ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៧៥ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-
ច្បក្ររមពុជាចូ្បេជាស្ាជិរននរិច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តីពី 
កា បរងកើត្វទិាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍នបត្ងស្រេ 

១៤/០៩/២០១២ នស្/ រម/១២១២/០១១  
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/១២/២០១២ 

៧៦ ច្បាប់ស្តីពីហិ ញ្ញវត្ថុស្ក្ាប់កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១៣ ០៦/១២/២០១២ នស្/ រម/១២១២/០១០  
ចុ្បុះនងៃទី ២៦/១២/២០១២ 

៧៧ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-
ច្បក្ររមពុជាចូ្បេជាស្ាជិរននអនុស្ញ្ញញ អនត ជាតិ្ 
ស្តីពីនិយត្រមមននកា រនសាទបាសឡននិងពិធីសា  

០៦/១២/២០១២ នស្/ រម/១២១២/០១៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៩/១២/២០១២ 

៧៨ ច្បាប់ស្ដីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-
ច្បក្ររមពុជាចូ្បេជាភាគី្ននអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីកា ជូន
ដ្ាំណឹងជាបនាេ ន់ពីរក្គ្នុះមហនតរាយនុយររាសអ   
និងអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីសុ្វត្ថិភាពនុយររាសអ   

១៤/០៩/២០១២ នស្/ រម/០១១៣/០០១ 
ចុ្បុះនងៃទី ១២/០១/២០១៣ 

៧៩ ច្បាប់ស្តីពីកា ទូទាត់្ងវកិាទូរៅ បស់្ ដ្ាស្ក្ាប់
កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០១១ 

២៥/០១/២០១៣ នស្/ រម/០៣១៣/០០២ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៦/០៣/២០១៣ 

៨០ ច្បាប់ស្តីពីកា ធានាទូទាត់្ បស់្រាជ ោា ភិបាេនន
ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យក្រុមហ ុន ហាយក្ដ្ូរៅវ ័ 
ឡូរវ ើ  រស្សានត២ 

១៥/០២/២០១៣ នស្/ រម/០៣១៣/០០៣ 
ចុ្បុះនងៃទី ១៣/០៣/២០១៣ 

៨១ ច្បាប់ស្តីពីកា រធវើវរិសាធនរមមាក្តា៩និងាក្តា១០ 
ននច្បាប់ស្តីពីស្ហេរខនតិរៈមន្ដនតីរាជកា សីុ្វេិនន
ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា 

១៥/០២/២០១៣ នស្/ រម/០៣១៣/០០៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២១/០៣/២០១៣ 

៨២ ច្បាប់ស្តីពីកា រ ៀបច្បាំនិងកា ក្បក្ពឹត្តរៅ បស់្ឧត្តម
ក្រុមក្បឹរាកា ពា ជាតិ្ 

២៤/០១/២០១៣ នស្/ រម/០៣១៣/០០៥ 
ចុ្បុះនងៃទី ២១/០៣/២០១៣ 

៨៣ ច្បាប់ស្តីពីកា បង្កក   និងកា ពនាត់្អគ្គីភ័យ ០៧/០៥/២០១៣ នស្/ រម/០៦១៣/០០៧ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/០៦/២០១៣ 

៨៤ ច្បាប់ស្តីពីស្ហគ្មន៍រសិ្រមម ០៩/០៥/២០១៣ នស្/ រម/០៦១៣/០០៨ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣ 

៨៥ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើ៖ 
- រិច្បចក្ពមរក្ពៀង វាង ោា ភិបាេននក្បរទស្
ជាស្ាជិរស្ាគ្មក្បជាជាតិ្អាសីុ្អារគ្នយ៍ 
និង ោា ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្ 
ចិ្បនស្តីពីកា ដឹ្រជញ្ជូ នតាមទាូវស្មុក្ទ 

- រិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណា អាសា នស្តីពីកា 
ស្ក្មួេកា ដឹ្រជញ្ជូ នអនត  ដ្ា 

- ពិធីសា ទី៦ស្តីពីសាថ នីយក្ពាំសដ្នទាូវសដ្រនិង 
សាថ នីយ៍បតូ សខស ងរភាើង 

១០/០៥/២០១៣ 
 

នស្/ រម/០៦១៣/០១០ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣ 

៨៦ ច្បាប់ស្តីពីវរិសាធនរមមាក្តា២៤៧ ាក្តា៣៦៨ 
ាក្តា៣៧២ និងាក្តា៣៨២ ននក្រមនីតិ្វធីិ
ក្ពហមទណា  

១០/០៥/២០១៣ 
 

នស្/ រម/០៦១៣/០០៩ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៨៧ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា បសនថម 
ណារហាគ ោ៉ា -រូឡាឡាំពួ  ស្តីពីកា ទទួេខុស្ក្ត្ូវ
សទនរច្បាប់និងស្ាំណងកា ខូច្បខាត្រៅនឹងពិធីសា 
កា តារហសណាស្តីពីជីវសុ្វត្ថិភាព 

១០/០៥/២០១៣ 
 

នស្/ រម/០៦១៣/០១១ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣ 

៨៨ ច្បាប់ស្តីពីពីវរិសាធនរមមាក្តា៣ ាក្តា២៩ និង
ាក្តា៣០ ននច្បាប់ស្តីពីកា ក្បឆ្ាំងកា ស្ាា ត្ក្បារ់ 
និងហិ ញ្ញបបទានរភ វរមម 

០៧/០៥/២០១៣ 
 

នស្/ រម/០៦១៣/០០៦ 
ចុ្បុះនងៃទី ០៣/០៦/២០១៣ 

៨៩ ច្បាប់ស្តីពីវរិសាធនរមមាក្តា២៨ ននច្បាប់ស្តីពី
កា រ ៀបច្បាំនិងកា ក្បក្ពឹត្តរៅននគ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី 

០៧/០៥/២០១៣ 
 

នស្/ រម/០៦១៣/០១២ 
ចុ្បុះនងៃទី ២០/០៦/២០១៣ 

៩០ ច្បាប់ស្តីពីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា ទី២ 
ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ននអនុស្ញ្ញញ ទីក្រុងឡារអ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
ស្តីពីកា កា ពា ស្មបត្តិវបបធម៌រនុងក្គ្នានជរាា ុះ
ក្បោប់អាវុធ 

១៧/០៦/២០១៣ នស្/ រម/០៦១៣/០១៤ 
ចុ្បុះនងៃទី ២៥/០៦/២០១៣ 

 
បញ្ច ប់ក្តឹ្មរេខរ ៀង ៩០ ។ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៨ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

បញ្ជ ពី្រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា 
រីឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០១៨ 

ល.រ ប ម្ ះច្បាប់ 
កាលបរបិច្បេទ 

រដ្ឋសភាអនុម័ត 
ព្រះរាជព្រម 

ព្រកាសឱ្យបព្រើច្្ារ់ 
១ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៤ ១២/១១/២០១៣ នស្/ រម/១១១៣/០១៥ 

ច្ប ុះនងៃទី២៨/១១/២០១៣ 
២ ច្បាប់ស្តីពីការបងងកើត្ម្ររសួ្ងមុខងារសាធារណៈ ១២/១១/២០១៣ នស្/ រម/១២១៣/០១៦ 

ច្ប ុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣ 
៣ ច្បាប់ស្តីពីការបងងកើត្ម្ររសួ្ងររ ៉ែ និងថាមពល ១២/១១/២០១៣ នស្/ រម/១២១៣/០១៧ 

ច្ប ុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣ 
៤ ច្បាប់ស្តីពីការបងងកើត្ម្ររសួ្ងឧស្ាហរមមនិងសិ្បបរមម ១២/១១/២០១៣ នស្/ រម/១២១៣/០១៨ 

ច្ប ុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣ 
៥ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារ និង

ពិធីសារទី២ ង ើមបីងធវើវងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីពាណិជ្ជរមមទាំនិញងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររប- 
ខណឌ ស្តី ពីស្ហម្របតិ្បត្តិការទូលាំទូលាយរនុង
ច្បាំងោមម្របងទស្ស្ាជិ្រននស្ារមម្របជាជាតិ្
អាសីុ្អាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋរូងរ ៉ែ 

២០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤/០០១ 
ច្ប ុះនងៃទី០៦/១/២០១៤ 

៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារទី៣
ននការងធវើវងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ
ស្តីពីស្ហម្របតិ្បត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយរវាង
ស្ារមម្របជាជាតិ្អាសីុ្អាងរនយ៍និងសាធារណ-
រ ឋម្របជាានិត្ចិ្បន និងពិធីសារបញ្ចូ លវធិានការ
អនាម័យនិងភូត្គាមអានាម័យនិងរបាំងបងច្បចរងទស្ 
ពាណិជ្ជរមម ងៅរនុងរិច្បចម្រពមងម្រពៀងពាណិជ្ជរមម
ទាំនិញននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ ស្តីពីស្ហម្របតិ្- 
បត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយរវាងស្ារមម្របជា- 
ជាតិ្អាសីុ្អាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ចិ្បន 

២០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤/០០២ 
ច្ប ុះនងៃទី០៦/១/២០១៤ 

៧ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារស្តីពី
ការងធវើវងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងងស្ ឋរិច្បចអាសា៊ា ន 
មួយច្បាំនួនរ លពារ់ព័នធនឹងពាណិជ្ជរមមទាំនិញ  

២០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤ /០០៣ 
ច្ប ុះនងៃទី០៦/១/២០១៤ 

៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
អាសា៊ា នស្តីពីបាំលាស់្ទីរបូវន័តបុរគល 

២០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤ /០០៤ 
ច្ប ុះនងៃទី០៦/១/២០១៤ 

៩ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើលិខិត្ធានា
របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលច្បាំងពាោះម្ររសួ្ងឧស្សហរមមររ ៉ែ
និងថាមពល និងអរគិស្នីរមពុជាឱ្យងៅម្ររុមហ៊ាុន
Alex Corporation Co.,Ltd ស្ម្រាប់ការវនិិងោរ
រខសបោត ញបញ្ជូ នអរគិស្នី២៣០វ ៉ែុលភនាំងពញ-
ម្រពោះសី្ហនុ 

២០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤ /០០៥ 
ច្ប ុះនងៃទី០៦/១/២០១៤ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១០ ច្បាប់ស្តីពីា៉ែរស្ាគ ល់ភូមិសាស្តស្តទាំនិញ ៣០/១២/២០១៣ នស្/ រម/០១១៤ /០០៦ 
ច្ប ុះនងៃទី២០/១/២០១៤ 

១១ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀងរវាងរាជ្ 
រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា និងរដ្ឋឋ - 
ភិបលននសាធារណរ ឋស្ងគមនិយមងវៀត្ោម 
ស្តីពីការជ្ាំរុញនិងការការពារវនិិងោរ 

៣/៤/២០១៤ នស្/ រម/០៥១៤ /០០៧ 
ច្ប ុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤ 

១២ ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ ៣/៤/២០១៤ នស្/ រម/០៥១៤ /០០៨ 
ច្ប ុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤ 

១៣ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់្ថ្វកិាទូងៅរបស់្រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១២ 

១/៤/២០១៤ នស្/ រម/០៥១៤ /០០៩ 
ច្ប ុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤ 

១៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារនន
ធមមនុញ្ញអាសា៊ា នស្តីពីយនតការងដ្ឋោះស្រសាយជ្ងាល ោះ 

២០/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៦១៤ /០១០ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤ 

១៥ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីបុពវសិ្ទធនិងអភ័យឯរសិ្ទធរបស់្អាសា៊ា ន 

២០/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៦១៤ /០១១ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤ 

១៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការស្នាទូទាត់្ 
របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ 
ងៅម្ររុមហ៊ាុនសីុ្ធីលុមងអស្ងអ 

២១/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៦១៤ /០១២ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤ 

១៧ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
អាសា៊ា នស្តីពីរយ 

២០/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៦១៤ /០១៣ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤ 

១៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការសុ្ាំចូ្បលរមួ
ជាភារីហត្ថងលខីរបស់្ម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា
ងៅរនុងពិធីសារននវងិសាធនរមមងលើអនុស្ញ្ញញ
អនតរជាតិ្ស្តីពីសាមញ្ញរមមនិងសុ្ខ ុមនីយរមម 
នីតិ្វធីិរយ។  

២០/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៦១៤ /០១៤ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤ 

១៩ ច្បាប់ស្តីពីការងរៀបច្បាំអងគការតុ្លាការ។ ២២/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០១៥ 
ច្ប ុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤ 

២០ ច្បាប់ស្តីពីលរខនតិរៈននងៅម្ររម និងម្រពោះរាជ្អាជាា  ២៣/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០១៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤ 

២១ ច្បាប់ស្តីពីការងរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តងៅននឧត្តម
ម្ររុមម្របឹរាននអងគងៅម្ររម 

២៣/៥/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០១៧ 
ច្ប ុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤ 

២២ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការជួ្យគាន ងៅវញិងៅមររផ្នរយុត្តិធម៌រនុង
វស័ិ្យរ ឋបបងវណីរវាងម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង 
សាធារណរ ឋស្ងគមនិយមងវៀត្ោម 

២៦/៦/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០១៨ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤ 

២៣ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរផ្នការយុទធ-
សាស្តស្តអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨ 

២៦/៦/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០១៩ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤ 

២៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើស្នធិស្ញ្ញញ ស្តីពី 
បត្ាប័នរវាងម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិងសាធារណ 
រ ឋស្ងគមនិយមងវៀត្ោម 

២៦/៦/២០១៤ នស្/ រម/០៧១៤ /០២០ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤ 



63 

រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

២៥ ច្បាប់ស្តីពីការធានារា៉ែប់រង ២៧/៦/២០១៤ នស្/ រម/០៨១៤ /០២១ 
ច្ប ុះនងៃទី៤/៨/២០១៤ 

២៦ ច្បាប់ធមមនុញ្ញស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៧៦និងាម្រា 
ទាាំងឡាយពីជ្ាំពូរទី១៥ថ្មី  ល់ជ្ាំពូរទី១៦ថ្មីនន
រ ឋធមមនុញ្ញននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា 

១/១០/២០១៤ នស្/ រម/១០១៤ /០២២ 
ច្ប ុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤ 

២៧ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីស្ហម្របតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរដ្ឋឋ ភិបលនន
រ ឋជាស្ាជិ្រននស្ារមម្របជាជាតិ្អាសីុ្អាងរនយ៍ 
និងរដ្ឋឋ ភិបលននស្ហព័នធរុស្សី 

២/១០/២០១៤ នស្/ រម/១០១៤ /០២៣ 
ច្ប ុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤ 

២៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារោ-
ហគូោ៉ែស្តីពីស្ិទធទទួលផ្លពីធនធានងស្ងនទិរ
និងការរបងរច្បរផ្លម្របងោជ្ន៍ពីការងម្របើម្របស់្
ធនធានងស្ងនទិរងដ្ឋយងស្មើភាពនិងស្មធម៌នន
អនុស្ញ្ញញ ស្ហម្របជាជាតិ្ស្តីពិជី្វៈច្បម្រមុោះ 

១/១០/២០១៤ នស្/ រម/១០១៤ /០២៤ 
ច្ប ុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤ 

២៩ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមម ាម្រា១ ាម្រា៤ ាម្រា៧ 
ាម្រា៨ ាម្រា៩ ាម្រា១១ ាម្រា១៣ ាម្រា១៤ 
ាម្រា១៥ ាម្រា១៧ ាម្រា១៨ ាម្រា១៩ 
ាម្រា២០ ាម្រា២១ ាម្រា២២ ាម្រា២២ 
ាម្រា២៣ ាម្រា២៤ ាម្រា៣០ ាម្រា៣៤ 
ាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា៣៩ ាម្រា៤០ 
ាម្រា៤១ ាម្រា៤២ ាម្រា៤៣ ាម្រា៤៥ 
ាម្រា៤៦ ាម្រា៤៩ ាម្រា៥៥ និងាម្រា៥៦នន
ច្បាប់ស្តីពីការម្ររប់ម្ររងងរាងច្បម្ររនិងសិ្បបរមមរ ល 
ម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/ 
០៦០៦/១០៨ ចុ្បោះនថ្ៃទី២៣រខមិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០០៦ 

២/១០/២០១៤ នស្/ រម/១០១៤ /០២៥ 
ច្ប ុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤ 

៣០ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៥ ២៨/១១/២០១៤ នស្/ រម/១២១៤ /០២៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១៨/១២/២០១៤ 

៣១ ច្បាប់ស្តីពីច្បរាច្បរផ្លូវងគារ ៥/១២/២០១៤ នស្/ រម/០១១៥ /០០១ 
ច្ប ុះនងៃទី០៩/០១/២០១៥ 

៣២ ច្បាប់ស្តីពីការងរៀបច្បាំ និងម្របម្រពឹត្តងៅននរណៈរាម - 
ធិការជាតិ្ងរៀបច្បាំការងបោះងឆ្ន ត្ 

២៣/៣/២០១៥ នស្/ រម/០១១៥ /០០២ 
ច្ប ុះនងៃទី២៦/៣/២០១៥ 

៣៣ 
 

ច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្ងម្រជ្ើស្ាាំងត្ាំោងរាស្តស្ត ២៣/៣/២០១៥ នស្/ រម/០១១៥ /០០៣ 
ច្ប ុះនងៃទី២៦/៣/២០១៥ 

៣៤ ច្បាប់ស្តីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យផ្លិត្ផ្លថាន ាំជ្រ់ ០៨/៤/២០១៥ នស្/ រម/០៥១៥ /០០៤ 
ច្ប ុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៣៥ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា៤ ាម្រា
៥,២៦,២៧,២៨,៤២ និងាម្រា៧៤ ននច្បាប់ស្តីពី
អរគិស្នីននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជារ លម្រត្ូវម្របកាស្ 
ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០២០១/០៣ 
ចុ្បោះនថ្ៃទី០២ រខរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ និងច្បាប់ស្តីពី
វងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីអរគិស្នីននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ 
រមពុជារ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររម
ងលខនស្/ររម/០៦០៧/០១៥ចុ្បោះនថ្ៃទី២២រខមិថុ្នា 
ឆ្ន ាំ២០០៧ 

០៨/៤/២០១៥ នស្/ រម/០៥១៥ /០០៥ 
ច្ប ុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥ 

៣៦ 
 

ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា២៣ ននច្បាប់ស្តីពី
លរខនតិរៈត្ាំោងរាស្តស្តរ លម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយ 
ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ នស្/ររម/១០០៦/០២៥ ចុ្បោះនថ្ៃ
ទី២១ រខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៦ 

០៧/៤/២០១៥ នស្/ រម/០៥១៥ /០០៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥ 

៣៧ ច្បាប់ស្តីពីការម្ររប់ម្ររងងម្រគាោះមហនតរាយ ៨/៦/២០១៥ នស្/ រម/០៧១៥/០០៧ 
ច្ប ុះនងៃទី១០/៧/២០១៥ 

៣៨ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់្ថ្វកិាទូងៅរបស់្រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៣ 

៣០/៦/២០១៥ នស្/ រម/០៧១៥/០០៨ 
ច្ប ុះនងៃទី២៩/៧/២០១៥ 

៣៩ ច្បាប់ស្តីពីភតិ្ស្នាពិងស្ស្ ៦/៧/២០១៥ នស្/ រម/០៧១៥/០០៩ 
ច្ប ុះនងៃទី២៩/៧/២០១៥ 

៤០ ច្បាប់ស្តីពីស្ារមនិងអងគការមិនរមនរដ្ឋឋ ភិបល  ១៣/៧/២០១៥ នស្/ រម/០៨១៥/០១០  
ច្ប ុះនងៃទី១២/៨/២០១៥ 

៤១ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង
ស្ដីពីរិច្បចស្ហម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជរមមនិងងស្ ឋរិច្បច 
រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង 
រដ្ឋឋ ភិបលននសាធារណរ ឋងបឡារសុ្ 

២០/១០/២០១៥ នស្/ រម/១១១៥/០១១  
ច្ប ុះនងៃទី១៦/១១/២០១៥ 

៤២ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា២១ ននច្បាប់ស្តីពី
ស្ហលរខនតិរៈស្ាជិ្រម្រពឹទធស្ភា 

២៦/១០/២០១៥ 
 

នស្/ រម/១១១៥/០១២  
ច្ប ុះនងៃទី១១/១២/២០១៥ 

៤៣ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង 
រដ្ឋឋ ភិបលស្ហព័នធរុស្សីុស្តីពីការជ្ាំរុញ និងការ
ការពារងៅវញិងៅមរននវនិិងោរ 

២៦/១០/២០១៥ 
 

នស្/ រម/១១១៥/០១៣  
ច្ប ុះនងៃទី១១/១២/២០១៥ 

៤៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង 
រដ្ឋឋ ភិបលននសាធារណរ ឋងបឡារុស្ស្តីពីការ
ជ្ាំរុញ និងការការពារងៅវញិងៅមរននវនិិងោរ 

២៦/១០/២០១៥ 
 

នស្/ រម/១១១៥/០១៤  
ច្ប ុះនងៃទី១១/១២/២០១៥ 

៤៥ ច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្ងម្រជ្ើស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរា
ឃុាំ-ស្ងាក ត់្ 

៣០/១០/២០១៥ នស្/ រម/១១១៥/០១៥ 
ច្ប ុះនងៃទី១១/១២/២០១៥ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៤៦ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៦ ៣០/១១/២០១៥ នស្/ រម/១១១៥/០១៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/១២/២០១៥ 

៤៧ ច្បាប់ស្តីពីទូររមនារមន៍ ៣០/១១/២០១៥ នស្/ រម/១១១៥/០១៧ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/១២/២០១៥ 

៤៨ ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ្  ៣០/១១/២០១៥ នស្/ រម/១១១៥/០១៨ 
ច្ប ុះនងៃទី២៤/១២/២០១៥ 

៤៩ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារស្ម្រាប់ 
ងធវើវងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងា៉ែរា៉ែ ងរស្ស្តីពីការ
បងងកើត្អងគការពាណិជ្ជរមមពិភពងលារង ើមបីបញ្ចូ ល 
រិច្បចម្រពមងម្រពៀងស្តីពីរិច្បចស្ម្រមួលពាណិជ្ជរមមងៅរនុង 
ឧបស្មព័នធ១រ ននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងា៉ែរា៉ែ ងរស្ 

១៦/១២/២០១៥ នស្/ រម/០១១៦/០០១ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/១/២០១៦ 

៥០ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការបងងកើត្មជ្ឈមណឌ លជី្វច្បម្រមុោះអាសា៊ា ន(ACB) 

១៦/១២/២០១៥ នស្/ រម/០១១៦/០០២ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/១/២០១៦ 

៥១ ច្បាប់ស្តីពីសុ្ខភាពស្ត្វនិងផ្លិត្រមមស្ត្វ ១៦/១២/២០១៥ នស្/ រម/០១១៦/០០៣ 
ច្ប ុះនងៃទី២៨/១/២០១៦ 

៥២ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យងលើម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការបងងកើត្ធនាគារវនិិងោរងហដ្ឋឋ រច្បនាស្មព័នធ 
អាសីុ្(AIIB)  

១៣/១/២០១៦ នស្/ រម/០២១៦/០០៤ 
ច្ប ុះនងៃទី៥/២/២០១៦ 

៥៣ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់្ថ្វកិារទូងៅរបស់្រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៤  

១៣/១/២០១៦ នស្/ រម/០២១៦/០០៥ 
ច្ប ុះនងៃទី៥/២/២០១៦ 

៥៤ ច្បាប់ស្តីពីរណងនយយនិងស្វនរមម  ១៤/១/២០១៦ នស្/ រម/០៤១៦/០០៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១១/៤/២០១៦ 

៥៥ ច្បាប់ស្តីពីស្ហជី្ព ៤/៤/២០១៦ នស្/ រម/០៥១៦/០០៧ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/៥/២០១៦ 

៥៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង 
រដ្ឋឋ ភិបលហុងម្ររីស្តីពីការជ្ាំរុញនិងការការពារ
ងៅវញិងៅមរននវនិិងោរ 

៣០/៥/២០១៦ នស្/ រម/០៧១៦/០០៨ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៧/២០១៦ 

៥៧ ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិ្ជ្ន ៣០/៥/២០១៦ នស្/ រម/០៧១៦/០០៩ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/៧/២០១៦ 

៥៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើ៖ 
 ១.រិច្បចម្រពមងម្រពៀង ឹរជ្ញ្ជូ នាមផ្លូវអាកាស្
រវាងរដ្ឋឋ ភិបលននរ ឋស្ាជិ្រស្ារមម្របជាជាតិ្ 
អាសីុ្អាងរនយ៌និងរដ្ឋឋ ភិបលសាធារណរ ឋម្របជា-
ានិត្ចិ្បន 
 ២.ពិធីសារទី១ស្តីពីការមិនរាំណត់្សិ្ទធង ោះ 
ងហើរទី៣និងទី៤ រវាងច្បាំណុច្បោមូយងៅរនុងទឹរ ីប
ោត ភារីចុ្បោះរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
 ៣.ពិធីសារទី២ស្តីពីសិ្ទធង ោះងហើរទី៥រវាង
ភារីចុ្បោះរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 

៣០/៦/២០១៦ នស្/ រម/០៨១៦/០១០ 
ច្ប ុះនងៃទី៩/៨/២០១៦ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៥៩ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារវងិសាធ 
នរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងវនិិងោរទូលាំទូលាយអាសា៊ា ន 

៣០/៦/២០១៦ នស្/ រម/០៨១៦/០១១ 
ច្ប ុះនងៃទី៩/៨/២០១៦ 

៦០ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារអនុវត្ត 
រញ្ច ប់រិច្បចស្នាទី៧និងទី៨ននងស្វារមម ឹរជ្ញ្ជូ ន 
ាមផ្លូវអាកាស្ងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ
អាសា៊ា នស្តីពីងស្វារមម 

៣០/៦/២០១៦ នស្/ រម/០៨១៦/០១២ 
ច្ប ុះនងៃទី៩/៨/២០១៦ 
 
 
 

៦១ ច្បាប់ស្តីពីការម្ររប់ម្ររងងលើការបរចិ្ចច រ ការផ្ាាំ
ងកាសិ្កា ជាលិកា និងស្ររីាងគមនុស្ស 

៣០/៦/២០១៦ នស្/ រម/០៨១៦/០១៣ 
ច្ប ុះនងៃទី៩/៨/២០១៦ 

៦២ ច្បាប់ស្តីពីការម្ររប់ម្ររងអនរម្របរបវជិាជ ជី្វៈវស័ិ្យ
សុ្ខាភិបល 

៧/១០/២០១៦ នស្/ រម/១១១៦/០១៤ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦ 

៦៣ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើ៖ 
 ១.រិច្បចម្រពមងម្រពៀងស្តីពីការបងងកើត្និងការអនុវត្ត 
បញ្ជ រត្មួយអាសា៊ា ន 
 ២.ពិធីសារស្តីពីការបងងកើត្និងការអនុវត្តបញ្ជ
រត្មួយអាសា៊ា ន 
 ៣.ពិធីសារស្តីពីម្ររបខ័ណឌ ច្បាប់ស្ម្រាប់អនុវត្ត
បញ្ជ រត្មួយអាសា៊ា ន 

៧/១០/២០១៦ នស្/ រម/១១១៦/០១៥ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦ 

៦៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារទី៧
ស្តីពីម្របព័នធឆ្លងកាត់្រយននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ  
អាសា៊ា នស្តីពីរិច្បចស្ម្រមួលការ ឹរជ្ញ្ជូ នឆ្លងកាត់្
ទាំនិញ 

៧/១០/២០១៦ នស្/ រម/១១១៦/០១៦ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦ 

៦៥ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារង ើមបី
អនុវត្តរញ្ច ប់ទី៦ ននការងបតជាា ងបើរច្បាំហរងស្វា
ហិរញ្ញវត្ថុងៅងម្រកាមរិច្បជម្រពមងម្រពៀងម្ររបខ័ណឌ អាសា៊ា ន 
ស្តីពីងស្វា 

៧/១០/២០១៦ នស្/ រម/១១១៦/០១៧ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦ 

៦៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការបងងកើត្អងគភាពស្រសាវម្រជាវា៉ែ ម្ររូងស្ ឋរិច្បច
អាសា៊ា ន 

៧/១០/២០១៦ នស្/ រម/១១១៦/០១៨ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦ 

៦៧ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៧ ២២/១១/២០១៦ នស្/ រម/១២១៦/០១៩ 
ច្ប ុះនងៃទី១៤/១២/២០១៦ 

៦៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការរម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ្ 

២២/១១/២០១៦ នស្/ រម/១២១៦/០២០ 
ច្ប ុះនងៃទី១៩/១២/២០១៦ 

៦៩ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់្ថ្វកិាទូងៅរបស់្រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៥ 

៧/១២/២០១៦ នស្/ រម/០១១៧/០០១ 
ច្ប ុះនងៃទី៣/១/២០១៧ 

៧០ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៨ ាម្រា៤០ ៤១ 
៤៧ ៤៨ ៧៥ ៧៧ ៨២ និងាម្រា៩០ ននច្បាប់ស្តីពី 
ច្បរារណ៍ផ្លូវងគារ រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយ 
ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០១១៥/០០១ ចុ្បោះនថ្ៃ
ទី៩ រខមររា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

២៦/១២/២០១៦ នស្/ រម/០១១៧/០០២ 
ច្ប ុះនងៃទី២៦/១/២០១៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៧១ ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់វងិសាធនរមមរណបរសនងោបយ ២០/២/២០១៧ នស្/ រម/០៣១៧/០០៣ 
ច្ប ុះនងៃទី៧/៣/២០១៧ 

៧២ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីលរខនតិរៈមន្តនតី
រាជ្ការននម្ររុមនីតិ្បបញ្ញត្តិ  

៧/៤/២០១៧ នស្/ រម/០៤១៧/០០៤ 
ច្ប ុះនងៃទី២៨/៤/២០១៧ 

៧៣ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារទី៣ 
ងធវើវងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងពាណិជ្ជរមមទាំនិញ
ងៅងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខ័ណឌ ស្តីពីរិច្បចស្ហ-
ម្របតិ្បត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយរនុងច្បាំងោម
រដ្ឋឋ ភិបលននម្របងទស្ស្ារមន៍ម្របជាជាតិ្អាសីុ្
អាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋរូងរ ៉ែ 

៧/៤/២០១៧ នស្/ រម/០៥១៧/០០៥ 
ច្ប ុះនងៃទី១១/៥/២០១៧ 

៧៤ ច្បាប់ស្តី ពីការងបោះងឆ្ន ត្ងម្រជ្ើស្ាាំងស្ាជិ្រ
ម្រពឹទធស្ភា 

២០/៦/២០១៧ នស្/ រម/០៧១៧/០០៦ 
ច្ប ុះនងៃទី២១/៧/២០១៧ 

៧៥ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីរណបរសនងោ- 
បយ និងច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីរណ- 
បរសនងោបយ។ 

១០/៧/២០១៧ នស្/ រម/០៧១៧/០០៧ 
ច្ប ុះនងៃទី២៨/៧/២០១៧ 

៧៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត់្ 
របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា 
ឱ្យម្ររុមហ៊ាុន អាឡិច្ប  ខបងភើងរសិ្ន 

១០/៧/២០១៧ នស្/ រម/០៧១៧/០០៨ 
ច្ប ុះនងៃទី២៩/៧/២០១៧ 

៧៧ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត់្ 
របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា
ឱ្យម្ររុមហ៊ាុនងខមបូ   ឌាន ងអនឺជី្II ឯ.ឧ 

១០/៧/២០១៧ នស្/ រម/០៧១៧/០០៩ 
ច្ប ុះនងៃទី២៩/៧/២០១៧ 
  

៧៨ 
 

ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្
ងម្រជ្ើស្ាាំងត្ាំោងរាស្តស្ត 

១៦/១០/២០១៧ នស្/ រម/១០១៧/០១០ 
ច្ប ុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧ 

៧៩ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្
ងម្រជ្ើស្ាាំងស្ាជិ្រម្រពឹទធស្ភា 

១៦/១០/២០១៧ នស្/ រម/១០១៧/០១១ 
ច្ប ុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧ 

៨០ 
 

ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្
ងម្រជ្ើស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរា ឃុាំ ស្ងាក ត់្ 

១៦/១០/២០១៧ នស្/ រម/១០១៧/០១២ 
ច្ប ុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧ 

៨១ 
 

ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមច្បាប់ស្តីពីការងបោះងឆ្ន ត្
ងម្រជ្ើស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរារាជ្ធានី ម្ររុមម្របឹរាងខត្ត 
ម្ររុមម្របឹរាម្ររុង ម្ររុមម្របឹរាស្រស្ុរ ម្ររុមម្របឹរាខណឌ  

១៦/១០/២០១៧ នស្/ រម/១០១៧/០១៣ 
ច្ប ុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧ 

៨២ ច្បាប់ស្តីពីឧបស្រស័្យពាណិជ្ជរមម  ១២/១០/២០១៧ 
 

នស្/ រម/១១១៧/០១៤ 
ច្ប ុះនងៃទី១៧/១១/២០១៧ 

៨៣ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៦ ាម្រា៤១ ាម្រា
៤២ ាម្រា៤៣ និងាម្រា៩៥ ននច្បាប់ស្តីពីស្តីពី
ជ្លផ្ល រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររម 
ងលខនស្/ររម/០៥០៦/០១១ចុ្បោះនថ្ៃទី២១/៥/២០០៦ 

 

១៦/១០/២០១៧ នស្/ រម/១១១៧/០១៥ 
ច្ប ុះនងៃទី២២/១១/២០១៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

៨៤ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា 
១០៩ និងាម្រា១៣៦ ននច្បាប់ស្តីពីម្របកាស្នីយ បម្រត្ 
ត្រករមមវញិ្ញញ បនបម្រត្ម៉ែូរ លានអត្ថម្របងោជ្ន៍និង 
រាំនូរឧស្ាហរមមរ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយ
ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០១០៣/០០៥ចុ្បោះនថ្ៃ
ទី២២/១/២០០៣ 

 

១៦/១០/២០១៧ 
 

នស្/ រម/១១១៧/០១៦ 
ច្ប ុះនងៃទី២២/១១/២០១៧ 

៨៥ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ស្តីពីការទទួលសាគ ល់សុ្ពលភាពននម្របកាស្នីយ 
បម្រត្ត្រករមមអឺុរ ៉ែបុរវាងរាជ្រ ឋភិបលននម្រពោះរាជាោ-
ច្បម្រររមពុជានិងសាថ ប័នម្របកាស្នីយបម្រត្ត្រករមមអឺុរ ៉ែបុ 

 

១៦/១០/២០១៧ 
 

នស្/ រម/១១១៧/០១៧ 
ច្ប ុះនងៃទី២២/១១/២០១៧ 

៨៦ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារងធវើ
វងិសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ ស្តីពីរិច្បច
ស្ហម្របតិ្បត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយនិងរិច្បច
ម្រពមងម្រពៀងមួយច្បាំនួនងទៀត្ងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀង
ម្ររបខ័ណឌ ងនោះរវាងស្ារមម្របជាជាតិ្អាសីុ្អាងរនយ៍ 
និងសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ចិ្បន 

១២/១០/២០១៧ នស្/ រម/១១១៧/០១៨ 
ច្ប ុះនងៃទី២២/១១/២០១៧ 

៨៧ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៨ ១៧/១១/២០១៧ នស្/ រម/១២១៧/០១៩ 

ច្ប ុះនងៃទី៩/១២/២០១៧ 
៨៨ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើធមមនុញ្ញនន

មជ្ឈមណឌ លងម្រត្ៀមបងាក រងម្រគាោះមហនតរាយអាសីុ្ 
ADPC។  

១៧/១១/២០១៧ នស្/ រម/១២១៧/០២០ 

ច្ប ុះនងៃទី៩/១២/២០១៧ 

៨៩ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់្ថ្វកិាទូងៅរបស់្រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ២០១៦ 

១៧/១១/២០១៧ នស្/ រម/១២១៧/០២១ 

ច្ប ុះនងៃទី៩/១២/២០១៧ 

៩០ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ច្បាំនួន៤៖ 
 ១.រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ 
រមពុជានិងរដ្ឋឋ ភិបលននសាធារណរ ឋស្ងហបុរសី្តីពី 
ការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាន និងកាបងាក រការ
រិបងរងបនលាំពនធពារ់ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់ច្បាំណូល 
 ២.រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរដ្ឋឋ ភិបលននសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ 
ចិ្បន ស្តីពីការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាន  និងការ 
បងាក រការរិបងរងបនលាំពនធពារ់ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់ 
ច្បាំណូល 
 ៣.រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះងៅស្៊ាុលត្ង់ និង

១៧/១១/២០១៧ នស្/ រម/១២១៧/០២២ 

ច្ប ុះនងៃទី៩/១២/២០១៧ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

ោ៉ែងឌី្ងពើរតួ្ន ននម្របងទស្ម្រពុយងណដ្ឋរូសាឡឹម 
ស្តីពីការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាន  និងការ
បងាក រការរិបងរងបនលាំពនធពារ់ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់ 
ច្បាំណូល 
 ៤.រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររនថ្ 
ស្តីពីការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាន  និងការ
បងាក រការរិបងរងបនលាំពនធពារ់ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់ 
ច្បាំណូល 

៩១ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 
ពាណិជ្ជរមមងស្វារមមងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររប-
ខណឌ ស្តីពីរិច្បចស្ហម្របតិ្បត្តិការងស្ ឋរិច្បចម្ររប់ម្រជ្ុង 
ងម្រជាយ រវាងស្ារមម្របជាជ្តិ្អាសីុ្អាងរនយ៍ និង
សាធារណរ ឋឥោឌ  

១២/១/២០១៨ នស្/ រម/០២១៨/០០១ 

ច្ប ុះនងៃទី១៦/២/២០១៨ 

៩២ ច្បាប់ធមមនុញ្ញស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៣៤ថ្មី 
ាម្រា៤២ ាម្រា៤៩ ាម្រា៥៣ និងាម្រា១១៨
ថ្មី ននរ ឋធមមនុញ្ញននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា។ 

 នស្/ រម/០២១៨/០០២ 

ច្ប ុះនងៃទី២៧/២/២០១៨ 
 

៩៣ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមម្ររមម្រពហមទណឌ   នស្/ រម/០២១៨/០០៣ 

ច្ប ុះនងៃទី២៧/២/២០១៨ 
៩៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 

ស្តីពីការជ្ាំរុញនិងស្ម្រមួលពាណិជ្ជរមមត្ាំបន់ម្រតី្-
ងកាណអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា-ឡាវ-ងវៀត្ោម 

 

១៤/២/២០១៨ 
 

នស្/ រម/០៣១៨/០០៤ 

ច្ប ុះនងៃទី៦/៣/២០១៨ 
 

៩៥ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា២៦ ាម្រា២៧ថ្មី 
ាម្រា ២៨ ាម្រា៣១ និងាម្រា៣២ននច្បាប់ស្តីពី 
ការងរៀបច្បាំនិងការម្របម្រពឹត្តងៅននម្ររុមម្របឹរាធមមនុញ្ញ 

 

១៤/២/២០១៨ នស្/ រម/០៣១៨/០០៥ 

ច្ប ុះនងៃទី១០/៣/២០១៨ 
 

៩៦ ច្បាប់ស្តី ពីអាជាា បណណបញ្ញជ ស្ម្រាប់ស្ុខភាព
សាធារណៈ  

៩/៤/២០១៨ នស្/ រម/០៤១៨/០០៦ 

ច្ប ុះនងៃទី២៧/៤/២០១៨ 
៩៧ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង 

ស្តីពីការបងងកើត្អងគការស្ហម្របតិ្បត្តិការនម្រពង ើ
អាសីុ្ 

៣១/៥/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០០៧ 

ច្ប ុះនងៃទី២១/៦/២០១៨ 
 

៩៨ ច្បាប់ស្តីពីស្ញ្ញជ តិ្ ៣១/៥/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០០៨ 

ច្ប ុះនងៃទី២១/៦/២០១៨ 
៩៩ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា២៣ ាម្រា 

៣០ ាម្រា៣៣ ាម្រា៣៤ ាម្រា៣៥ ាម្រា
៣៦ ាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា៣៩ និងាម្រា
៤០ននច្បាប់ស្តីពីការម្ររប់ម្ររងនិងការងធវើអាជី្វរមម
ររ ៉ែ រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ 
នស្/ររម/០៧០១/០៩ចុ្បោះនថ្ៃទី១៣រខររកដ្ឋ២០០១ 

៣១/៥/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០០៩ 

ច្ប ុះនងៃទី២១/៦/២០១៨ 
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីា គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី 

១០០ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៨៧ ច្បាំណងងជ្ើង
ច្បាំណុច្ប”រ” រផ្នរទី៣ននជ្ាំពូរទី៤ ាម្រា៨៩ ាម្រា 
៩០ ាម្រា៩១ ាម្រា៩៤ ាម្រា១១០ ាម្រា
១២០ និងាម្រា១២២ននច្បាប់ស្តីពីការងាររ លម្រត្ូវ 
ម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខជ្ស្/ររម/ 
០៣៩៧/០១ ចុ្បោះនថ្ៃទី១៣ រខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

៧/៦/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០១០ 

ច្ប ុះនងៃទី២៦/៦/២០១៨ 
 

១០១ ច្បាប់ស្តីពីវងិសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា៦៧ ាម្រា 
៨៩ ាម្រា១១ ាម្រា១២ ច្បាំណងងជ្ើងជ្ាំពូរទី៤ 
ាម្រា១៦ ាម្រា១៩ាម្រា២៦ ាម្រា៥០ ាម្រា
៥១ ាម្រា៥២ ាម្រា៥៣ ាម្រា៥៤ ាម្រា៥៥ 
ាម្រា៥៦ ាម្រា៥៧ ាម្រា៥៨ ាម្រា៥៩ 
ាម្រា៦៥ ាម្រា៦៦ ាម្រា៦៧ និងាម្រា៦៨នន
ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដ្ឋរមពុជា រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើ
ងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ នស្/ររម/០៦០៧/០១៣
ចុ្បោះនថ្ៃទី២៤ រខមិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០០៧ 

៧/៦/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០១១ 

ច្ប ុះនងៃទី២៦/៦/២០១៨ 
 

១០២ ច្បាប់ស្តីពីការងរៀបច្បាំនិងម្របម្រពឹត្តងៅននរណៈរ ឋមន្តនតី ៣១/៥/២០១៨ នស្/ រម/០៦១៨/០១២ 

ច្ប ុះនងៃទី២៨/៦/២០១៨ 
១០៣ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត់្ 

របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ 
ម្ររុមហ៊ាុន ងស្នងថ្រ ខូ អិលធីឌី្ 

១៩/៦/២០១៨ នស្/ រម/០៧១៨/០១៣ 
ច្ប ុះនងៃទី៦/៧/២០១៨ 
 

១០៤ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត់្ 
របស់្រាជ្រដ្ឋឋ ភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ 
ម្ររុមហ៊ាុនងខមបូឌាអិុនងធើរងណស្យូណលអីុនងវស្ 
រមន ម្ររុប 

១៩/៦/២០១៨ នស្/ រម/០៧១៨/០១៤ 
ច្ប ុះនងៃទី៦/៧/២០១៨ 
 

១០៥ ច្បាប់ស្តីពីម្របរ់ នួលអបបរា ៧/៦/២០១៨ នស្/ រម/០៧១៨/០១៥ 
ច្ប ុះនងៃទី៦/៧/២០១៨ 

 
បញ្ច ប់ក្រឹមរេខរ ៀង ១០៥។ 

rys 
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ររៀបររៀងរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្ដកីារគ្ណៈរដ្ាមន្ដនដី 

 

នីតិកាលទី១ នីតិកាលទី២ នីតិកាលទី៣ នីតិកាលទី៤ នីតិកាលទី៥
នីតិកាលទី៥ ១០៥
នីតិកាលទី៤ ៩០
នីតិកាលទី៣ ១៤០
នីតិកាលទី២ ៨៤
នីតិកាលទី១ ៨៨

៨៨ ៨៤

១៤០

៩០
១០៥

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

១២០

១៤០

១៦០

ដ្យាក្រាមបញ្ជកី្ររះរាជក្ររមក្របាសឱយយបក្របើច្យាប់ 
រីនីតិាលទី១ ដ្លន់ីតិាលទី៥ ននរដ្ឋសភា 

 

សរុបក្ររះរាជក្ររមក្របាសឱយយបក្របើច្យាប់ 
ទាំង៥នីតិាលននរដ្ឋសភា 

 មានច្ាំននួ៥០៧ 
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