'

&
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ុ
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អារម្ភកថា
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលបានបញ្ចប់ សង្គ្រាមសុ៊ីវ ិលទាំងស្សុងយៅកមពុជាចាប់ តាំងព៊ី ឆ្នាំ១៩៩៨

រហូតមកែល់បច្ចុបបនន យ្វើឱ្យប្បយេសជាតិ មានសុខសនតិភាព ការយោរពសិេិ ម
ធ នុ សស លេធិប្បជា្ិបយតយយ
ការអភិ វឌ្ឍយសែឋកិច្ច-សងាម ការពប្ងឹ ងន៊ី តិរែឋ និ ងសនដិសុខគតិ យុតដ។ យែើ មប៊ីសយប្មច្បាននូ វការពប្ងឹ ង
ន៊ី តិរែឋ និ ងសនដិសុខគតិ យុតដ ប្កសួ ង-ស្ថាប័ នជាយប្ច្ើ នប្តូ វបានបយងកើត យ
អនកច្ាប់ ដែលប្តូវបានបយងកើតតាំងព៊ី ឆ្នាំ១៩៩៤ បានរួមច្ាំ ដែកបាំ យពញតួ

ើ ង កនុងយ

ះក៏ មានប្កុម ប្បឹ កា

េ៊ីោ៉ាងសកមម និ ងយពញយលញ

ប ា ប់ព៊ីប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា េេួ លបានសនដិភាពយពញយលញតមរយៈនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ របស់
សយមដច្អគាមហាយស

បត៊ីយតយជា ហន
ុ ដសន

ប្កុមប្បឹកាអនកច្ាប់ ប្តូវបានបយងកើតយ

យករែឋមង្គ្ន៊ី ដ ននប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពជា។
ុ

ើងតមអនុប្កឹតយយលខ១៣

អនប្ក

ច្ុ ះនងៃេ៊ី១០

ដខម៊ី

ឆ្នាំ១៩៩៤ និ ងប ា ប់មកប្តូវបានដកសប្មួលយោយអនុ ប្កឹ តយយលខ៣២ អនប្ក.បក ច្ុ ះនងៃេ៊ី២៨ ដខកកកោ
ឆ្នាំ២០០៤ ។
ប្កុមប្បឹកាអនកច្ាប់មានភារកិច្ែ
ច ូច្តយៅ៖
-សិកាស្ស្ថវប្ជាវយោយសហការជាមួ យប្កសួងស្ថាប័ នពាក់ ព័នធ អងាការយប្ៅរោឋភិ បាលនិ ងដននក
ឯកជន យែើ មប៊ីយលើកគយប្មាងកស្ថងច្ាប់ឬលិខិតបេោឋនគតិ យុតង
ត ៊ី ៗ
ម ដែលមានការចាាំបាច្់ សប្មាប់ បយប្មើ
សកមមភាពរាជរោឋភិ បាល
-សិកានិងតមោនអតាបេច្ាប់និងលិខិតបេោឋនគតិយុតតទាំងឡាយដែលប្តូវបានប្បកាសឱ្យយប្បើ

ដែលដលងសមស្សបនឹ ងសភាពការែ៍ជាក់ ដសតង យែើ មប៊ីយលើកយោបល់ជូនរាជរោឋភិ បាលយ្វើវ ិយស្ថ្នកមម
ឱ្យទន់យពលយវលានិ ងស្សបតមស្ថានភាពវ ិវតតន៍ននប្បយេសជាតិ

-សិកានិងនតល់យោបល់ជូនប្កសួង ស្ថាប័ន និងគែៈរែឋមង្គ្ន៊ី ត អាំព៊ីយសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់និងលិខិត
បេោឋនគតិ យុតត

សនធិសញ្ញា

អនុ សញ្ញា

និ ងកិច្ប្ច ពមយប្ពៀងទាំងឡាយជាមួយអនតរជាតិ ដែលបណា
ត

ប្កសួងស្ថាប័ នយនញើមកសុាំការសយប្មច្ព៊ី គែៈរែឋមង្គ្ន៊ី ត
-ជួ យេ៊ី ស៊ី កា
ត រគែៈរែឋម ង្គ្ន៊ី តកុនងការចាត់ ដច្ងយនញើ យសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់ ជូន ស្ថាប័ នន៊ី តិបបញ្ា តិ តពិនិតយ

និ ងអនុ ម័ត និ ងសប្មបសប្មួលឱ្យមានតាំ ណាងរាជរោឋភិ បាលយៅការពារយសច្កត៊ីប្ពាងច្ាប់ យៅស្ថាប័ ន
ន៊ី តិបបញ្ាតិ ត
-ជួ យេ៊ី ស៊ីកា
ត រគែៈរែឋមង្គ្ន៊ីក
ត ុងការយរៀបច្ាំ
ន
ដបបបបេថ្វវយប្ពះមហាកសប្តសូមឡាយប្ពះហសាយលខា

យលើប្ពះរាជប្កមប្បកាសឱ្យយប្បើច្ាប់

-ជួ យេ៊ី ស៊ីកា
ត រគែៈរែឋមង្គ្ន៊ី យត ោយសហការជាមួ យប្កសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័នធយែើ មប៊ីយរៀបច្ាំ យសច្កត៊ីប្ពាង
ច្យមលើយរបស់សយមតច្យតយជា

យករែឋមង្គ្ន៊ី ត តបនឹ ងសាំ ែួររបស់ តាំណាងរាស្តសត ស្សបតមមាប្ត៩៦នន

រែឋ្មមនុញ្ា
-តមោន ឃ្លាំយមើ លយលើការអនុ វតតនិងនសពវនាយច្ាប់ លិខិតបេោឋនគតិ យុតត។

ិ ័ យ យុ តិ ត ្ ម៌
ជារួ ម សកមម ភា ពការរររបស់ ប្កុ ម ប្បឹ កាអន ក ច្ាប់ បានច្ូ ល រួ ម ច្ាំ ដែកយលើ វ ស
ឱ្យបានលអប្បយសើ រ កនុ ងែាំ យែើ រការពប្ងឹ ង ន៊ី តិ រ ែឋ ស្សបតមយុ េធ ស្ថ ស្តសតច្ តុ យកាែរបស់ រា ជរោឋភិ បា ល
សាំយៅយ្វើោ៉ាងណាឱ្យមានសងាតិភាពគតិ យុតក
ត ុងប្ពះរាជាណាច្ប្កកមព
ន
ុជា។

3
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ការបង្កើតក្រុមក្បឹរសាអ្នរច្សាប់

1
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

អនុក្រឹតយ្ លេខ ១៣ អនក្រ ចុុះថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្្ាំ១៩៩៤
ស្ដីពីការបល្កត
ើ ក្រុមក្បឹរ្ាអនរច្ាប់

2
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

អនុក្រឹតយ្ លេខ ៣២ អនក្រ.បរ ចុុះថ្ងៃទី២៨ ខខមីនា ឆ្្ាំ២០០៤
ស្ដីពីការបល្កត
ើ ក្រុមក្បឹរ្ាអនរច្ាប់

5
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមក្រឹរសាអ្នរច្សារ់

9
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

សមាសភាពក្រុមក្រឹរសាអ្នរច្សារ់ឆ១
្សាំ ៩៩៤
(សូមមមើលមាក្ា១ នៃអ្ៃុក្រឹតយស មលខ ១៣ អ្ៃក្រ ច្ុុះនងៃទី១០ ខខមីនា
ឆ្១
សាំ ៩៩៤ សដីពីការរម្កើតក្រុមក្រឹរសាអ្នរច្សារ់)

10
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ព្រះរាជព្រឹតយ្ លេខ នស/ររត/០៨០៤/១៨៧ ចះថ្ងៃទី០៩ ខខសីហា ឆ្២
្ាំ ០០៤
សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រមព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ់

11
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ព្រះរាជព្រឹតយ្ លេខ នស/ររត/០២០៩/១៥១ ចះថ្ងៃទី០៧ ខខរម្ភៈ ឆ្២
្ាំ ០០៩
សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រម្ព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ់

14
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ព្រះរាជព្រឹតយ្ លេខ នស/ររត/១១១៨/១២៣៧ ចះថ្ងៃទី១២ ខខវិចឆិកា ឆ្២
្ាំ ០១៨
សដីរីការខតងតាំងសមាសភារព្រមព្រឹរ្ាអ្នរច្ារ់

18
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ
ពង្រឹរនីតរិ ដ្ឋ និរសនដិសុខគតិយុតដ

22
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី១ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៨

23
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី១ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៨

កាលបរ ិបច្បេទ

ព្រះរាជព្រម

ល.រ

ប្មះច្បាប់

១

ដ្ាធមមនុញ្ញននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា (និ ងវ ិរោធនរមម

២១/០៩/១៩៩៣

ចុះថ្ងៃទី២៤/០៩/១៩៩៣

២

ច្បាប់ ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតថវ ិកា បស្់ ដ្ាស្ភាននក្រះរាជា-

២៤/១១/១៩៩៣

១៩៩៣

៣

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីក្បរ័នធហិ ញ្ញ វតថុ

២៨/១១/១៩៩៣

១៩៩៣

២៨/១២/១៩៩៣

១៩៩៣

២៨/១២/១៩៩៣

នស/រកម/០១៩៤/០១ក

៤
៥

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ច្បំនួន៨រេើរ)

ណាច្បក្ររមពុជាក្បចំឆ្នំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ ឆ្នំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ផ្តេ់ស្ចាប័ន

រេើរិច្បាក្រមរក្រៀងអំរី

ឥណទានអភិ វឌ្ឍន៍ ស្ក្ាប់ ឆ្នំ១៩៩៤ ដដ្េបានសស្ុះ

ចុះថ្ងៃទី០៩/០១/១៩៩៤

សស្ួេគ្នន រៅនថៃទី០៥ ដែវ ិច្បឆិកា ឆ្នំ១៩៩៣ វាងក្រះ៦
៧
៨

រាជាណាច្បក្ររមពុជា និងស្ាគ្ម អភិ វឌ្ឍន៍អនត ជាតិ

ព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា រ ៀបច្បំទឹរដ្ីនគ្ ប
ូ នីយរមមនិងស្ំណង់

២៣/០៦/១៩៩៤

១៩៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ោរ់ក្រុមរមពុជាក្បជាធិបរតយយឱ្យរៅ

០៧/០៧/១៩៩៤

០១/នស/៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា រ ៀបច្បំ និងកា ក្បក្រឹតតរៅននគ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី

២៩/០៧/១៩៩៤

រក្ៅច្បាប់

ចុះថ្ងៃទី១៥/០៧/១៩៩៤
ចុះថ្ងៃទី២០/០៨/១៩៩៤

៩

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីវ ិនិរោគ្ននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា

០៤/០៨/១៩៩៤

១០

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីអរតតក្បរវស្ន៍

២៦/១២/១៩៩៤

១៩៩៤

១១

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ស្ហេរខនិរ
ត ៈមន្ដនតីរាជកា ស្ុីវ ិេននក្រះរាជា-

២១/១០/១៩៩៤

០៦/សន/៩៤

ចុះថ្ងៃទី០៥/០៨/១៩៩៤

ណាច្បក្ររមពុជា

ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/១៩៩៤

១២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីរោធននិវតតន៍និងរោធនបាត់បង់ស្មតថភារ

១៣
១៤
១៥

២៨/១២/១៩៩៤

១៩៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ដរតក្មូវច្បាប់ ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ ឆ្នំ១៩៩៤

២២/១១/១៩៩៤

០៨/នស/៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា រ ៀបច្បំ និងកា ក្បក្រឹតតរៅននឧតតមក្រុម-

២២/១២/១៩៩៤

កា ងា ច្បំ រ

ះរោធិនននរងរោធរេរែម ភូមិនទ

ក្បឹរាននអងគរៅក្រម

ចុះថ្ងៃទី៣០/១១/១៩៩៤
០៩/នស/៩៤
ចុះថ្ងៃទី២២/១២/១៩៩៤
២៨/១២/១៩៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីថវ ិកា បស្់ ដ្ាស្ភាក្បចំឆ្នំ១៩៩៥

១០/នស/៩៤
ចុះថ្ងៃទី២៨/១២/១៩៩៤

១៦
១៧

១៩៩៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៥
ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ផ្តេ់ស្ចាប័នរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ច្បុះនថៃទី១៦ ដែធនូ ឆ្នំ១៩៩៤ វាងក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និងស្ហគ្មអភិវឌ្ឍន៍អនត ជាតិ

២១/០២/១៩៩៥

24
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស/រកម/០៣៩៥/០១
ចុះថ្ងៃទី១៣/០៣/១៩៩៥

១៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ផ្តេ់ស្ចាប័នរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងឥណ-

១៩

ណាច្បក្ររមពុជា និងធតគ្ន អភិវឌ្ឍន៍ អាស្ុី
ច្បាប់ស្ីរ
ត ី វ ិធាន ណិជជរមម និងបញ្ជី ណិជជរមម

២០

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ស្ភា

២១

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី េរខនិរ
ត ៈរមធាវ ី

២២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ផ្តេ់ស្ចាប័ នរេើស្នធិស្ញ្ញញមិតតភារនិ ង

២៣

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី បបោ រ័ត៌ាន

២៤

ទាន ច្បុះនថៃទី០៣ ដែមីត ឆ្នំ១៩៩៥ វាងក្រះរាជា-

២២/០៤/១៩៩៥

នស/រកម/០៦៩៥/០២

០៣/០៦/១៩៩៥

នស/រកម/០៦៩៥/០៤

១៦/០៦/១៩៩៥

ណិជជរមម

ចុះថ្ងៃទី០៨/០៦/១៩៩៥

ចុះថ្ងៃទី២៦/០៦/១៩៩៥
ចុះថ្ងៃទី២២/០៦/១៩៩៥

១៥/០៦/១៩៩៥

នស/រកម/០៨៩៥/០៦

៣០/០៦/១៩៩៥

០៩/ជស/៩៥

១៨/០៧/១៩៩៥

នស/រកម/០៨៩៥/០៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ដរតក្មូវច្បាប់ ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ក្គ្ប់ ក្គ្ង

៣០/០៨/១៩៩៥

ជស/រកម/០៩៩៥/០១

២៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ទូ ទាត់ថវ ិកា ដ្ាស្ក្ាប់ឆ្នំ១៩៩៤

០១/០៩/១៩៩៥

ជស/រកម/១០៩៥/០១

២៦

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតទី ស្ីកា
ត
គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី

២៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងមហានផ្ទ

២៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងកា

២៩

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងស្ុខាភិ បាេ

៣០

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីកា បរងកើតក្រស្ួងឧស្ាហរមម ដ ៉ែ និងថាមរេ

៣១

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងយុតិតធម៌

៣២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងវបបធម៌ និងវ ិច្បិក្តស្ិេបៈ

៣៣

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងអប់ ំ យុវជន និងរីឡា

៣៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងកា ប រទស្ និងស្ហក្បតិ -

៣៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងោធា ណកា និ ងដ្ឹរជញ្ូជ ន

ស្ហក្បតិបតតិកា រៅអាស្ុីអារគ្នយ៍

ឆ្នំ១៩៩៥

ចុះថ្ងៃទី២២/០៨/១៩៩៥
ចុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៥
ចុះថ្ងៃទី០១/០៩/១៩៩៥
ចុះថ្ងៃទី០១/០៩/១៩៩៥
ចុះថ្ងៃទី១៧/១០/១៩៩៥
នស/រកម/០១៩៦/០៩

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០៨

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០៧

ជាតិ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០៦

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០៥

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០៤

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០២

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/០១

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
បតតិកា អនត ជាតិ

នស/រកម/០១៩៦/១០

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
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ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស/រកម/០១៩៦/០៣

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦

៣៦

នស/រកម/០១៩៦/១១

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងដផ្នកា

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៣៧

នស/រកម/០១៩៦/១៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងរ័ ត៌ាន

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៣៨

នស/រកម/០១៩៦/១២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៣៩

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួង

នស/រកម/០១៩៦/១៦

ណិជជរមម

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៤០
៤១
៤២

នស/រកម/០១៩៦/១៣

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងរស្ិរមម កា
ុ ខ ក្បាញ់ និង
រនោទ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងរស្ដ្ារិច្បា និងហិ ញ្ញ វតថុ

នស/រកម/០១៩៦/១៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងប ិោថន

នស/រកម/០១៩៦/២១

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦

៤៣

នស/រកម/០១៩៦/១៩

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងធមមកា និងោស្ត

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៤៤
៤៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងស្ងគមរិច្បា កា ងា

នស/រកម/០១៩៦/១៧

និង

អតីតយុទធជន

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/១៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងរទស្ច្ប ណ៍

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៤៦
៤៧

នស/រកម/០១៩៦/២០

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីកា បរងកើតក្រស្ួងនក្បស្ណីយ៍និងទូ គ្មតគ្មន៍

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/២២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតក្រស្ួងរិ ច្បាកា ត ី

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
៤៨
៤៩
៥០
៥១

នស/រកម/០១៩៦/២៤

ច្បាប់ ស្ីរ
ត ី កា បរងកើត ដ្ារេខាធិ កា ោានមុ ែងា ោធា ណៈ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/២៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើត ដ្ារេខាធិកា ោានទំ តរ់ទំនង
ជាមួយ ដ្ាស្ភា

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
នស/រកម/០១៩៦/២៣

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើត ដ្ារេខាធិកា ោានអាកាស្ច្ប ស្ុីវ ិេ
ច្បាប់ស្ីរ
ត ីរិច្បាកា កា

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦
របតិ រភ័ណឌវបបធម៌
ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/១៩៩៦

៥២
៥៣

២៨/១២/១៩៩៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៦

នស/រកម/១២៩៥/០៧
ចុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីកា រ ៀបច្បំនិងកា ក្បក្រឹតតរៅននធតគ្ន ជាតិ
រមពុជា

នស/រកម/០១៩៦/២៧
ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/១៩៩៦
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៥៤

នស/រកម/០១៩៦/២៩

ច្បាប់ ស្ីតរីកា ផ្តេ់ស្ចាប័ នរេើ រិច្បាក្រមរក្រៀង ស្តីរី
រិច្បាស្ហក្បតិបតតិកា រស្ដ្ារិច្បានិងបរច្បាររទស្ ច្បុះនថៃ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦

ទី ១ ៧/០១/៩៤

វាងក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា និ ង
ោធា ណ ដ្ាក្បជាានិតច្បិន
៥៥

០៩/០១/១៩៩៦

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បន្ដងាកបដេបងស្ុីស្ង

នស/រកម/០១៩៦/២៨
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៦

៥៦

ច្បាប់ ស្ីតរីកា បន្ដងាកបអំ ររើ រក្ងត់ និ ងេរ់ ដ្ូ មនុ ស្ស

៥៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្ស្ថ

និងអំររើរធវើអាជី វរមមរេើមនុ ស្ស

១៦/០១/១៩៩៦

ជស/រកម/០២៩៦/០១

០៩/០៦/១៩៩៦

ជស/រកម/០៦៩៦/០២
ចុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៦

៥៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី េរខនិតរៈទូ រៅននស្ហក្គ្នស្ោធា ណៈ

២២/០៦/១៩៩៦

ជស/រកម/០៦៩៦/០៣
ចុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៦

៥៩

២០/១០/១៩៩៦

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ស្ញ្ញ
ជ តិ

នស/រកម/១០៩៦/៣០
ចុះថ្ងៃទី០៩/១០/១៩៩៦

៦០

ច្បាប់ ស្ីតរី កា អនុ ម័ ត យេ់ ក្រមរេើ អ នុ ស្ ញ្ញញ ស្តី រី
តំបន់ដ្ីរស្ើមានោ ៈស្ំខាន់ ជាអនត ជាតិ ជារិ រស្ស្

២២/១០/១៩៩៦

ចុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦

ជាជក្មរស្តវោាបទឹរ
៦១
៦២

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីកា អនុម័តយេ់ក្រមរេើអនុស្ញ្ញញក្របែ័ណឌ
ននស្ហក្បជាជាតិ ស្តីរីកា ផ្លាស្់បូត អាកាស្ធាតុ

២៤/១០/១៩៩៦

វាងរាជ ោាភិ បាេននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និ ង

២៥/១០/១៩៩៦

វ ិនិរោគ្

ច្បាប់ ស្ីត រី កា អនុ ម័ ត យេ់ ក្រមរេើ រិ ច្បា ក្រមរក្រៀង
វាងរាជ ោា ភិ បា េននក្រះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា និ ង

២៨/១០/១៩៩៦

៦៤
៦៥
៦៦

នស/រកម/១២៩៦/៣៣
ចុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦

ោាភិ បាេននក្បរទស្ា៉ែ រឡស្ុី រដ្ើមបីជំ ុញ និងកា
កា

នស/រកម/១២៩៦/៣២
ចុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦

រាជ ោា ភិ បា េននក្រះរាជាណាច្បក្រនថឡង់ ដ្៍ រដ្ើ មបី
៦៣

នស/រកម/១២៩៦/៣៥
ចុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦

ច្បាប់ ស្ីត រី កា អនុ ម័ ត យេ់ ក្រមរេើ រិ ច្បា ក្រមរក្រៀង

ជំ ញ
ុ និងកា កា

នស/រកម/១២៩៦/៣៤

វ ិនិរោគ្

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីរិច្បាកា

ប ិោថន និងកា ក្គ្ប់ក្គ្ងធនធាន

ធមមជាតិ

១៨/១១/១៩៩៦

នស/រកម/១២៩៦/៣៦
ចុះថ្ងៃទី២៤/១២/១៩៩៦

ច្បាប់ ស្ីរ
ត ី កា អនុ ម័តយេ់ក្រមឱ្យក្រះរាជាណាច្បក្រ
រមពុជាច្បូេជាស្ាជិរននោជីវរមមហិ ញ្ញ វតថុអនត ជាតិ

១៩/១១/១៩៩៦

ចុះថ្ងៃទី២០/១២/១៩៩៦
០៩/១២/១៩៩៦

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ក្តួតរិនិតយរក្គ្ឿងរញៀន

នស/រកម/១២៩៦/៣១
នស/រកម/០១៩៧/០១
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧

៦៧
៦៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៧

៣០/១២/១៩៩៦

នស/រកម/១២៩៦/៣៧
ចុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៦
នស/រកម/០២៩៧/២៤

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីោ ររើរនធ

ចុះថ្ងៃទី២៤/០២/១៩៩៧
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៦៩

១០/០១/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ងា

នស/រកម/០៣៩៧/០១
ចុះថ្ងៃទី១៣/០៣/១៩៩៧

៧០
៧១
៧២

៧៣
៧៤
៧៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា អនុម័តយេ់ក្រមរេើដផ្នកា អភិ វឌ្ឍន៍
រស្ដ្ារិច្បា-ស្ងគមរិច្បា ៥ឆ្នំ រេើរទី ១ ឆ្នំ១៩៩៦-២០០០
ច្បាប់ ស្ីរ
ត ី កា ទូ ទាត់ ថវ ិកាទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់ កា
ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៥

១៤/០៤/១៩៩៧

នស/រកម/០៤៩៧/០២
ចុះថ្ងៃទី២៥/០៤/១៩៩៧

១៥/០១/១៩៩៧

នស/រកម/០២៩៧/០៤
ចុះថ្ងៃទី២៤/០២/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា អនុម័តយេ់ក្រមរេើរិច្បាក្រមរក្រៀងស្តីរី

កា រេើរទឹ រច្បិតតវ ិនិ រោគ្ វាង ោាភិ បាេននស្ហ ដ្ា
អារម ិរ និងរាជ ោាភិបាេរមពុជា

ច្បាប់ ស្ីតរីកា អនុ ម័តយេ់ ក្រមរេើ ស្នធិស្ញ្ញញ ស្តីរី
តំបន់អាស្ុីអារគ្នយ៍គ្នមនអាវុធនុយររាដអ៊ែ

១៧/០១/១៩៩៨

នស/រកម/០១៩៧/០៥
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧

១៧/០១/១៩៩៨

នស/រកម/០១៩៧/០២
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ក្គ្ប់ក្គ្ងកា បតូ ក្បារ់

០៥/០៨/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា អនុម័តយេ់ក្រមរេើស្នធិស្ញ្ញញមិតតភារ

០៨/០៨/១៩៩៧

នស/រកម/០១៩៧/០២
ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/១៩៩៧

និងឧបតថមភគ្ននរៅវ ិញរៅមរ វាងរាជ ោាភិបាេរមពុជា

នស/រកម/០៨៩៧/០៤
ចុះថ្ងៃទី២២/០៨/១៩៩៧

និង ោាភិ បាេននោធា ណ ដ្ាក្បជាធិបរតយយក្បជា
ានិតឡាវ
៧៦
៧៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីេរខនិរ
ត ៈទូ រៅច្បំ រ

ះរោធិនននរងរោធ-

រេរែម ភូមិនទ

១៥/០៩/១៩៩៧

ជស/រកម/១១៩៧/០៥
ចុះថ្ងៃទី០៦/១១/១៩៩៧

០៦/១០/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ំេូតរូន

ជស/រកម/១១៩៧/០៦
ចុះថ្ងៃទី១២/១១/១៩៩៧

៧៨

២៨/១០/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ីគ្ណបរសនរោបាយ

ជស/រកម/១១៩៧/០៧
ចុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៧

៧៩

១៩/១២/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា របាះរឆ្នតរក្ជើ ស្តំងតំ ណាងរាស្រស្ត

នស/រកម/១២៩៧/០៦
ចុះថ្ងៃទី២៦/១២/១៩៩៧

៨០
៨១
៨២
៨៣
៨៤
៨៥

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា ទូ ទាត់ថវ ិកាទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់ កា

២៣/១២/១៩៩៧

ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៦

ជស/រកម/០១៩៨/០២
ចុះថ្ងៃទី២៨/០១/១៩៩៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី ហិ ញ្ញ វតថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នំ១៩៩៨

៣១/១២/១៩៩៧

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា បរងកើតគ្ណនីរិរស្ស្ បស្់ តតគ្ន -

១១/០៣/១៩៩៨

ជស/រកម/១២៩៧/០១
ចុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៧

ជាតិស្ក្ាប់កា របាះរឆ្នតរក្ជើស្តំងតំ ណាងរាស្រស្ត
ច្បាប់ស្ីរ
ត ី កា រ ៀបច្បំ និងកា ក្បក្រឹតតរៅននក្រុមក្បឹរា
ធមមនុញ្ញ

ជស/រកម/០៣៩៨/០៤
ចុះថ្ងៃទី២០/០៣/១៩៩៨

១៩/០៣/១៩៩៨

ជស/រកម/០៤៩៨/០៦
ចុះថ្ងៃទី០៨/០៤/១៩៩៨

ច្បាប់ ប ដនថ ម រៅរេើ ច្បាប់ ស្តី រី កា របាះរឆ្ន តរក្ជើ ស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត

៣១/០៣/១៩៩៨

ជស/រកម/០៤៩៨/០៥
ចុះថ្ងៃទី០៨/០៤/១៩៩៨

ច្បាប់ ប ដនថ ម រៅរេើ ច្បាប់ ស្តី រី កា របាះរឆ្ន តរក្ជើ ស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត រេើរទី ២

០៥/០៦/១៩៩៨

នស/រកម/០៦៩៨/០១
ចុះថ្ងៃទី១៨/០៦/១៩៩៨
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៨៦
៨៧
៨៨

ច្បាប់ ប ដនថ ម រៅរេើ ច្បាប់ ស្តី រី កា របាះរឆ្ន តរក្ជើ ស្
តំងតំណាងរាស្រស្ត រេើរទី ៣

០៨/០៦/១៩៩៨

ចុះថ្ងៃទី១៨/០៦/១៩៩៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី បបហិ ញ្ញ វតថុ និងក្ទរយស្មបតតិ បស្់រែតត-

១០/០២/១៩៩៨

ច្បាប់ស្ីរ
ត ី អា

១៧/០៧/១៩៨៩

ក្រុង

ហ៍រិ

នស/រកម/០៦៩៨/០២

ហ៍ និ ងក្គ្ួោ

ជស/រកម/០២៩៨/០៣
ចុះថ្ងៃទី២៥/០២/១៩៩៨
៥៦ ក្ក.
ចុះថ្ងៃទី២៦/០៧/១៩៨៩

បញ្ាប់ក្តឹមរេែរ ៀង ៨៨។
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៣

30
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី២ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៣
ល.រ
១
២

៣

៤
៥
៦
៧
៨
៩

កាលបរ ិបច្បេទ

ប្មះច្បាប់

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៩

៣១/១២/១៩៩៨

ច្បាប់ ធមមនុញ្ញស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា១១.១២.១៣.

១៨.២២.២៤.២៦.២៨.៣០.៣៤.៥១.៩០.៩១.៩៣ និង
ាម្រាទាំងឡាយកនុជាំពូក៨ ដល់១៤ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

ស្ហម្របត្ិ បត្ដិការរវាងរាជរដ្ឋឋភិបាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជានិងស្ហរមន៍អឺរុប

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រហាមសម្របើ ម្របាស្់ ម្រាប់ មី ន ម្ររប់ ម្របសភទ
ម្របឆ្ាំងមនុ ស្ស

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងសរៀបច្បាំដដនដី នររូបនី យកមម
និងស្ាំណង់

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការបសងកើត្ម្រកស្ួងធនធានទឹក និងឧត្ុនិយម

០៤/០៣/១៩៩៩

២៧/០៤/១៩៩៩

២៨/០៤/១៩៩៩
០៦/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញស្ដីពីការ
ហាមសម្របើ ម្របាស្់ រកាទុក ការផលិត្និងការសផេរម្រាប់

១០/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ អ នុ ស្ ញ្ញញ សលខ

៨៧.៨៨.១០៥.១១១ និ ង១៣៨ ថ្នអងគការអនតរជាត្ិ
ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញសលខ

១៧/០៥/១៩៩៩

នស្/រកម/០៦៩៩/០៥
នស្/រកម/០៦៩៩/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

១៨/០៥/១៩៩៩

នស្/រកម/០៦៩៩/០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

០៣/០៦/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩
ជស្/រកម/០៧៩៩/០១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ការងារ
១៣

នស្/រកម/០៦៩៩/០៦

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

០៣/០៦/១៩៩៩

១៥០ស្ដីពីរដឋបាលការងារថ្នអងគការអនតរជាត្ិខាង

នស្/រកម/០៦៩៩/០៨

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៦/១៩៩៩

ការងារ
១២

នស្/រកម/០៦៩៩/០៩

ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

មីនម្របឆ្ាំងមនុស្សសហើយនឹងការបាំ ផ្លាញម្រាប់មីន
១១

នស្/រកម/០៥៩៩/០៣

ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៦/១៩៩៩

ពហុភារី
១០

នស្/រកម/០៥៩៩/០២

ច្បុុះថ្ងៃទី២៨/០៥/១៩៩៩

១៤/០៥/១៩៩៩

កមពុជាច្បូលជាស្ាជិកថ្នទីភានក់ងារធានាការវ ិនិ សោរ

នស្/រកម/០៣៩៩/០១

ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៥/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងទាំ នាក់ទាំនជាមួ យរដឋស្ភា
ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

នរ/រកម/០១៩៩/០១

ច្បុុះថ្ងៃទី៨/០៣/១៩៩៩

១២/០៥/១៩៩៩

ម្រពឹទធស្ភា និងអធិការកិច្បច

ព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/១២/១៩៩៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការបសងកើត្ម្រកស្ួងស្ងគមកិច្បច ការងារបណុដ ុះ
បណា
ដ លវ ិជាាជីវៈ និងយុវនីត្ិស្មបទ

ព្រះរាជព្រម

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៤/០៦/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋម្របជាានិត្ច្បិនស្ដីពីការ
ជាំរញ
ុ និងការការពារវ ិនិ សោរ
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

១៤

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៤/០៦/១៩៩៩

ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ស្ហព័នធស្ីស្
វ ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវ ិនិ សោរ
១៥

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និង

០៧/០៦/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិបាលស្ឹងហបុរ ីស្ដីពីការជាំ រុញនិងការការពារវ ិនិ សោរ
១៦

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៤

០៧/០៦/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋកូសរស្ដីពីការជាំរុញ និងការ
ការពារវ ិនិសោរ
១៧
១៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិការទូសៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៧

ច្បាប់ ស្ីដពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមសលើ ស្នធិស្ញ្ញញស្ដីពី

បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និងម្រពុះរាជា-

១៦/០៦/១៩៩៩

ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩
១៦/០៦/១៩៩៩

២០
២១
២២
២៣

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៧/១៩៩៩

ណាច្បម្រកថ្ងឡង់ដ៏
១៩

ជស្/រកម/០៧៩៩/០៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីរយៈសពលថ្នការឃុាំខួនបសណា
ា
ដ ុះអាស្នន

១២/០៨/១៩៩៩

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា របសងកើ ត្ ម្រកស្ួ ង កិ ច្បច កា រនារ ន
ី ិ ង អត្ី ត្

១៣/០៨/១៩៩៩

ជស្/រកម/០៨៩៩/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៨/១៩៩៩

យុ ទធ ជ ន

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការសធវើវ ិសោធនកមមាម្រា៥១ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ី
ស្ហលកខនិក
ត ៈមន្តនតីរាជការស្ុីវ ិល

នស្/រកម/០៩៩៩/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩

១៧/០៨/១៩៩៩

នស្/រកម/០៩៩៩/១១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/០៩/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្ររឹុះោថនធនាារនិ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

១៩/១០/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមាម្រា១០.១១.១៤.១៦.១៧.

០៣/១១/១៩៩៩

២១.២២.២៥.២៦.២៨.២៩.៣០.៣១.៣២.៣៣.៣៤.

នស្/រកម/១១៩៩/១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩
នស្/រកម/១១៩៩/១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១៨/១១/១៩៩៩

៣៥.៣៦.៣៧.៣៨.៤០.៤២.៤៤.កនុងជាំពូកទី២ាម្រា

៥៤.៥៧.៥៨ កនុង ជាំពូកទី៤ និ ងាម្រា៥៩កនុងជាំពូកទី
៥ថ្នច្បាប់ ស្ីព
ដ ីវ ិធានពាណិជាកមមនិងបញ្ាីពាណិជាកមម
២៤
២៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ស្វនកមមថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

១២/០១/២០០០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការយល់ម្រពមសលើពីោរទី ២ វ ិសោធនកមម

១៨/១១/១៩៩៩

សលើស្នធិស្ញ្ញញមិត្តភាពនិងស្ហម្របត្ិ បត្តិការសៅអាស្ុី

ច្បុុះថ្ងៃទី០៣/០៣/២០០០

២៧

នស្/រកម/១១៩៩/១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៦/១១/១៩៩៩

អាសរនយ៍ទីម្រកុងានី លនាថ្ងៃទី២៥ដខកកកដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៨
២៦

ជស្/រកម/០៣០០/១០

ច្បាប់ ស្ីដពីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ ម្ររងឆ្នាំ២០០០

១៦/១២/១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការម្ររប់ ម្ររងរុណភាព ស្ុវត្ថិភាពសលើផលិត្

២៩/០៥/២០០០

នស្/រកម/១១៩៩/១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/១២/១៩៩៩

ផលទាំនិញ និងសស្វា

នស្/រកម/០៦០០/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០៦/២០០០
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

២៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើកិច្បចម្រពមសម្រពៀងសលើ

០២/០៦/២០០០

ពិធីោរ និងអនុ ស្ារណៈថ្នស្ហរមន៍ ម្របជាជាត្ិ អាស្ុី

នស្/រកម/០៧០០/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

អាសរនយ៍ សៅកាត្់អាោ៊ាន
២៩

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ ស្ នធិ ស្ ញ្ញញ ស្ដីពី

០៥/០៦/២០០០

បត្ាប័នរវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជានិងោធារណរដឋ

នស្/រកម/០៧០០/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

ម្របជាានិត្ច្បិន
៣០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការធានារាប់ រង

២០/០៦/២០០០

នស្/រកម/០៧០០/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៧/២០០០

៣១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិកាទូ សៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ

២៦/០៦/២០០០

ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៨
៣២

ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

២៩/០៦/២០០០

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា និ ងរដ្ឋឋភិ បាលឥណូឌ សនស្ុី
ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង
រវាងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា

នស្/រកម/០៧០០/០៦
៣០/០៧/២០០០

ស្ដីពីការជាំរុញនិងការការពារវ ិនិសោរ
៣៣

នស្/រកម/០៧០០/០៧

២៩/០៦/២០០០

និ ង ោធារណៈរដឋ

នស្/រកម/០៧០០/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៧/២០០០

ស្ហព័នធអាលាឺមង់ស្ីព
ដ ី ការជាំរុញ និងការការពារសៅ
វ ិញសៅមកនូវការវ ិនិសោរ
៣៤

ច្បាប់ ស្ីដពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមសលើ ពិធីោរសលើ ការ

១៧/០៧/២០០០

សធវើ វ សិ ោធនកមម សៅសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀងស្ដីពី រ សម្រាង
អនុសម្រាុះពនធរយ

នស្/រកម/១០០០/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/១០/២០០០

រួមស្ម្រាបត្ាំបន់ពណិជាកមមសស្រ ី

អាោ៊ាន (AFTA)
៣៥
៣៦

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា របដនថ ម សៅសលើ ច្បាប់ ស្ីដ ពី ស្ វនកមម ថ្ន
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

២៥/០៧/២០០០

នស្/រកម/១១០០/១១
ច្បុុះថ្ងៃទី២៤/១១/២០០០

ិ ា ជី វៈឯកជន
ច្បាប់ ស្ីដពីការម្ររប់ ម្ររងសលើការម្របកបវជា

ិ ័ យ សវជា ោ ស្រស្ត អមសវជា ោ ស្រស្ត និ ង ជាំ នួ យ
កនុ ងវ ស្

០២/០៨/២០០០

នស្/រកម/១១០០/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី០៣/១១/២០០០

សវជា ោ ស្រស្ត
៣៧

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រយល់ ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា

០៨/០៨/២០០០

ច្បូលរួមកនុងស្នធិស្ញ្ញញស្ដីពីការហាមឃាត្់ ជាទូសៅថ្ន

នស្/រកម/១០០០/០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៤/១០/២០០០

ការោកលបងអាវុធនុ យសកាដអ៊ារ
៣៨
៣៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីអរគិស្នីថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

០៦/១១/២០០០

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ កា រធានាទូ ទ ត្់

០៤/១២/២០០០

នស្/រកម/០២០១/០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី០២/០២/២០០១

របស្់ រា ជរដ្ឋឋ ភិ បា លកមពុ ជាឱ្យោជី វ កមម អា ហរ ណ
័

នស្/រកម/០១០១/០១
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០១

នីហរ ័ណ បសច្បចកវ ិទាថាមពលអរគិស្នី ច្បិន
៤០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០១

០៤/១២/២០០០

នស្/រកម/១២០០/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០០

33
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៤១
៤២

៤៣
៤៤
៤៥

ិ ទូ សៅរបស្់ រ ដឋ ស្ ម្រាប់ កា រ
ច្បាប់ ស្ីដ កា រទូ ទ ត្់ ង វ កា
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ១៩៩៩

ច្បាប់ស្ីកា
ដ របសងកើត្ឱ្យានអងគជាំនុាំជម្រមុះវ ិោមញ្ញ កុនង
ត្ុ លា ការកមពុ ជាសដើ មបី កា ត្់ សស្ច្បកដី ឧ ម្រកិ ដឋ ក មម ដដល
ម្របម្រពឹត្តសឡើងកនុងរយៈកាលថ្នកមពុជាម្របជាធិបសត្យយ
ច្បាប់ស្ីកា
ដ រម្ររប់ម្ររងរដឋបាលឃុាំ -ស្ងាកត្់

ច្បាប់ ស្ដី កា រសបាុះសឆ្ន ត្សម្រជើ ស្សរ ស្
ើ ម្រកុ មម្របឹ កា ឃុាំ ស្ ងាក ត្់

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

២៦/១២/២០០០

នស្/រកម/០១០១/០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០០១

០២/០១/២០០១

នស្/រកម/០៨០១/១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១០/០៨/២០០១

១២/០១/២០០១

នស្/រកម/០៣០១/០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១

១៨/០១/២០០១

នស្/រកម/០៣០១/០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី១៩/០៣/២០០១

០៣/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៦០១/០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រដ្ឋឋភិ បាលោធារណរដឋបា រាាំងសដើ មបីជាំរុញ និ ងការ
ការពារសៅវ ិញសៅមកនូ វការវ ិនិសោរ
៤៦

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

០៤/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៦០១/០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នោធារណរដឋហីវលី ពី ន ស្ដីពី ជាំ រុញ ការ
ការពារវ ិនិសោរ
៤៧

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ អ នុ ស្ ញ្ញញ ស្ដី ពី
ិ ទពាក់ ព័ នធ សៅនឹ ង ការវ ន
ិ ិ សោរ
ដាំ សណាុះស្រោយវ វា

០៩/០៥/២០០១

ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៦/២០០១

រវាងបណា
ដ រដឋសហើយនិងបុរគលថ្នរដឋដថ្ទ
៤៨

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រយល់ ម្រពម និ ង ការអនុ វ ត្ត អ នុ ស្ ញ្ញញ
អងគការស្ហម្របជាជាត្ិ ដច្បងអាំ ពីការទទួ លោគល់និង

១៥/០៥/២០០១

៥០
៥១

ច្បាប់ស្ីកា
ដ រម្ររប់ម្ររង និងការសធវើអាជី វកមមធនធានដរ
ច្បាប់រដឋធមមនុញ្ញស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា១៩ និង២៩
ថ្នរដឋធមមនុញ្ញ

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

នស្/រកម/០៧០១/១០
ច្បុុះថ្ងៃទី២៣/០៧/២០០១

ការម្របត្ិបត្តិសស្ច្បកដីស្សម្រមច្បមជឈត្តករបរសទស្
៤៩

នស្/រកម/០៦០១/០៨

៣០/០៥/២០០១

នស្/រកម/០៧០១/០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០៧/២០០១

០២/០៧/២០០១

នស្/រកម/០៧០១/០១១
ច្បុុះថ្ងៃទី២៨/០៧/២០០១

០២/០៧/២០០១

នស្/រកម/០៨០១/១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី១៦/០៨/២០០១

មូលនិធិអូបុិច្បស្ម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍអនតរជាត្ិ សដើមបីការ
សលើកទឹកច្បិ ត្តនិងការការពារវ ិនិសោរ
៥២
៥៣
៥៤

ច្បាប់ភូមិបាល

២០/០៧/២០០១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមាម្រា៣៦.៣៨.៩០ និងាម្រា
៩១ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីនីត្ិវ ិធីម្រពហមទណឌ

នស្/រកម/០៨០១/១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/០៨/២០០១

១៤/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី១០/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីោថនទមៃន់សទស្ថ្នបទឧម្រកិដឋ

១៩/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៥៥
៥៦
៥៧
៥៨
៥៩
៦០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើលកខនិក
ត ៈទីម្រកុងរម
ូ
ស្ដីពីត្ុលាការម្រពហមទណឌអនតរជាត្ិ

២៦/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០២
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី ៥ របស្់
អាោ៊ានស្ដីពីកាត្ពវកិច្បចធានារាប់រងោនយនត

ច្បាប់ ស្ីដពី ា កពាណិជា នា ម និ ង អាំ សពើ ថ្នការម្របកួ ត្
ម្របដជងមិនសោមុះម្រត្ង់

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការទូ ទត្់ងវ ិកាទូ សៅរបស្់រដឋស្ម្រាប់ ការ
ម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០០

២៧/១១/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

០៦/១២/២០០១

នស្/រកម/០២០២/០០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

១៣/១២/២០០១

នស្/រកម/០១០២/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០១/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០២

២១/១២/២០០១

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

២៤/១២/២០០១

នស្/រកម/១២០១/១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/១២/២០០១

រវាងរាជរដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុ ជា និ ង

នស្/រកម/០២០២/០០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋម្រកូអាស្ាស្ដីពីការជាំ រុញ
និងការការពារសៅវ ិញសៅមកនូវការវ ិនិ សោរ
៦១

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង

រវាងរាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា និ ង

២៤/១២/២០០១

នស្/រកម/០២០២/០០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៧/០២/២០០២

រដ្ឋឋភិ បាលថ្នោធារណរដឋ រូបាស្ដីពីការជាំ រុញ និ ង
ការការពារវ ិនិ សោរ
៦២

ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរជសម្រមើ ស្

ពីរ ដកស្រស្ង់ សច្បញពីអនុ ស្ញ្ញញស្ដីពីស្ិទិធកុារអាំពីការ

០២/០១/២០០២

នស្/រកម/០២០២/០១០
ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២

ច្បូ ល រួម របស្់ កុ ា រសៅកនុ ងជសាាុះម្របដ្ឋប់ អា វុធ និ ង

អាំ សពើ កា រជួ ញ ដូ រ កុ ា រ ការសធវើ សពស្ាកមម កុ ា រ និ ង
ការផសពវផាយរូបភាពអាស្អាភាស្កុ ារ
៦៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើអនុ ស្ញ្ញញអ៊ាុ យនី -

ម្រឌ្័ រស្ដីពីស្មបត្តិវបបធម៌ ដដលម្រត្ូវសរលួ ច្ប ឬម្រត្ូវ សរសធវើ

០៣/០១/២០០២

ច្បុុះថ្ងៃទី២១/០២/២០០២

នីហរណកមមខុស្ច្បាប់
៦៤
៦៥
៦៦
៦៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិស្័យថ្ម្របស្ណីយ៍

២១/០៥/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី រណសនយយស្ហម្រាស្ស្វនកមម រណសនយយ
ស្ហម្រាស្ និ ងវ ិជាាជីវៈរណសនយយ

នស្/រកម/០៧០២/០១២
ច្បុុះថ្ងៃទី១១/០៧/២០០២

២៤/០៥/២០០២

នស្/រកម/០៧០២/០១១
ច្បុុះថ្ងៃទី០៨/០៧/២០០២

ច្បាប់ ស្ីដពីការបងាករ និ ងការម្របយុ ទធទប់ ោកត្់ ការរក
ី
រាលដ្ឋលសមសរារសអដស្៍/ជាំងឺសអដស្៍

១៤/០៦/២០០២

នស្/រកម/០៧០២/០១៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមសលើ ដផនការអភិ វ ឌ្ឍ

សស្ដឋកិច្បចស្ងគមកិច្បច៥ឆ្នាំសលើកទី ២ របស្់រាជរដ្ឋឋភិបាល

១៧/០៦/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការកាំណត្់ច្បាំនួនអាស្នៈរដឋស្ភានីត្ិកាល

នស្/រកម/០៧០២/០១៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២៩/០៧/២០០២

២០០១-២០០៥
៦៨

នស្/រកម/០២០២/០០៩

២៣/០៧/២០០២

ទី៣

នស្/រកម/០៧០២/០១៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២៦/០៧/២០០២

35
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៦៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីថ្ម្រពស

ើ

៣០/០៧/២០០២

នស្/រកម/០៨០២/០១៦
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/០៨/២០០២

៧០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី របបស្នតិស្ុខស្ម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដដល

១៥/០៨/២០០២

ស្ថិត្សៅសម្រកាមបទបញ្ញ ត្ិតថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីការងារ
៧១

ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមច្បាប់ ស្ីព
ដ ីការសបាុះសឆ្នត្សម្រជើ ស្

២១/០៨/២០០២

ាាំងត្ាំណាងរាស្រស្ត
៧២

នស្/រកម/០៩០២/០១៨
នស្/រកម/០៩០២/០១៧
ច្បុុះថ្ងៃទី១៧/០៩/២០០២

ច្បាប់ស្ីកា
ដ រអនុម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរ ថ្នការអនុ វត្ត

២១/០៨/២០០២

កញ្ចប់ទីពីរថ្នកិច្បចស្នាកនុងវ ិស្័យសស្វាហិរញ្ញ វត្ថុដដល

នស្/រកម/០៩០២/១៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៥/០៩/២០០២

ស្ថិត្សៅសម្រកាមកិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌអាោ៊ានស្ដីពី
សស្វាកមម
៧៣
៧៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមាម្រា២៦ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្របព័នធ
ហិរញ្ញ វត្ថុ

២៥/១១/២០០២

ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីម្របកាស្នី យបម្រត្ត្កកកមម វ ិញ្ញញបនបម្រត្មូដដល

២៨/១១/២០០២

ានអត្ថម្របសោជន៍ និងរាំនូរឧស្ាហកមម
៧៥

នស្/រកម/០១០៣/០០៥
ច្បុុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ កិ ច្បច ម្រពមសម្រពៀង
រវាង

នស្/រកម/១២០២/០២០

២៩/១១/២០០២

និ ង កនុ ងរងវ ង់ រ ដ្ឋឋ ភិ បា លថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

នស្/រកម/០១០៣/០០២
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

កមពុជា ោធារណរដឋម្របជាធិ បសត្យយម្របជាានិត្ឡាវ
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកថ្ងឡងដ៏ និងោធារណរដឋស្ងគម
និ យ មសវៀត្ណាមស្ដីពី កា រស្ម្រមួ ល ថ្នការដឹ ក ជញ្ូា ន
ទាំនិញ និងពលរដឋឆ្ាងកាត្់ ម្រពាំ ដដន
៧៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមឱ្យម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

០៥/១២/២០០២

កមពុជាច្បូលរួមកនុងស្នធិស្ញ្ញញអនតរជាត្ិ ស្ីព
ដ ី ការសធវើឱ្យ

នស្/រកម/០១០៣/០០១
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ស្ុីច្បងាវក់ ានថ្នការកាំណត្់មុខទាំនិញនិងម្របព័នធសលខ
កូដ
៧៧

ច្បាប់ ស្ីដពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមសលើ ពិ ធី ោ រថ្នការ

០៥/១២/២០០២

សរៀបច្បាំពិសស្ស្ស្ម្រាប់ ផលិត្ផលសវទយិត្និងផលិត្

នស្/រកម/០១០៣/០០៣
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ផលសវទយិត្ខពស្់
៧៨
៧៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០០៣

១៦/១២/២០០២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ការអនុម័ត្យល់ឱ្យម្រពុះរាជាណាម្រកកមពុជា

១៧/១២/២០០២

នស្/រកម/១២០២/០២១
ច្បុុះថ្ងៃទី៣០/១២/២០០២

ច្បូលរួមកនុអនុស្ញ្ញញស្ដីពីការបសងកើត្ម្រកុមម្របឹកាស្ហ-

នស្/រកម/០១០៣/០០៤
ច្បុុះថ្ងៃទី២០/០១/២០០៣

ម្របត្ិបត្តិការរយ
៨០

ច្បាប់ ស្ីព
ដ ី ការអនុ ម័ត្យល់ម្រពមសលើពិធីោរទី ៨ស្ដីពី

១៨/១២/២០០២

វ ិធានការអនាម័ យនិងភូត្ាមអនាម័យសដើមបីអនុវត្ត
កិច្បចម្រពមសម្រពៀងម្រកបខណឌអាោ៊ានអាំពីការស្ម្រមបស្ម្រមួល
ទាំនិញឆ្ាងកាត្់

36
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស្/រកម/០១០៣/០០៦
ច្បុុះថ្ងៃទី២២/០១/២០០៣

៨១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី លកខនិតកៈមន្តនតីរាជការថ្នម្រកុមនីត្ិបបញ្ញ ត្ិត

០៣/០១/២០០៣

នស្/រកម/០២០៣/០០៧
ច្បុុះថ្ងៃទី១៣/០១/២០០៣

៨២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ស្ិទិធអនកនិពនធនិងស្ិទិធម្របហាក់ម្របដហល

២១/០១/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០០៨
ច្បុុះថ្ងៃទី០៥/០៣/២០០៣

៨៣
៨៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី វ ិសោធនកមមច្បាប់ ស្ីព
ដ ីវ ិនិ សោរថ្នម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា

០៣/០២/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០០៩
ច្បុុះថ្ងៃទី២៤/០៣/២០០៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីវ ិសោធនកមមថ្នច្បាប់ស្ីព
ដ ីោរសពើពនធ

០៤/០២/២០០៣

នស្/រកម/០៣០៣/០១០
ច្បុុះថ្ងៃទី៣១/០៣/២០០៣

បញ្ចប់ក្រឹមរេខរ ៀង ៨៤ ។
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៣ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ២០០៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៨

38
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៣ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ២០០៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០០៨

ល.រ
១

ប្មះច្បាប់
ច្បាប់ ធ ម្ម នុ ញ្ញ ប ន្នែ ម្ សំ ដៅធានានូ វ ដំ ដ

ើ រការ

៣១/០៨/២០០៤

ច្បូ លរួម្របស់ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជារនុងអងគការ

នស/ររម្/០៧០៤/០០១
នស/ររម្/០៩០៤/០០២
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៩/២០០៤

ិ ជ្ជរម្មពិភពដោរ

ច្បាប់ សីដពី កា រដរៀបច្បំ និ ង ការប្បប្ពឹ តត ដៅននប្រុ ម្

០៨/១០/២០០៤

ប្បឹរារាជ្សម្បតតិ

នស/ររម្/១០០៤/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ១១/១០/២០០៤

០៤/១០/២០០៤

រវាងអងគការសហប្បជាជាតិនិងរាជ្ដ្ឋាភិបាលរម្ពុជា

នស/ររម្/១០០៤/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៤

ទារ់ទងនឹងការកាត់ ដសច្បរដីដៅដប្កាម្ច្បាប់រម្ពុជា
នូវឧប្រិដារម្មន្ដលប្បប្ពឹ តតដ
ននរម្ពុជាប្បជាធិបដតយយ

៥

ឱ្យបព្បើច្បាប់
ច្បុុះនងៃទី១៣/០៧/២០០៤

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
៤

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ប្បប្រតី ននស្ថែ ប័ ន ជាតិ

ពា
៣

ព្រះរាជព្រមព្បកាស

០៨/០៧/២០០៤

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរននការ
២

កាលបរ ិបច្បេទ

ើងដៅរនុងរយៈកាល

ច្បាប់សីព
ដ ីហិរញ្ញ វតែុសប្ាប់ ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៤

០៨/១០/២០០៤

ច្បាប់សីព
ដ ី វ ិដស្ថធនរម្មាប្ា២ ាប្ា៣ ាប្ា៩

០៥/១០/២០០៤

នស/ររម្/១០០៤/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៤

ាប្ា១០ ាប្ា១១ ាប្ា១៤ ាប្ត១៧ ាប្ា

នស/ររម្/១០០៤/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ២៧/១០/២០០៤

១៨ ាប្ា២០ ាប្ា២១ ាប្ា២២ ាប្ត២៣
ាប្ា២៤

ាប្ា២៧

ាប្ា២៩

ាប្ា៣១

ាប្ា៣៣ ាប្ា៣៤ ាប្ា៣៥ ាប្ា៣៦
៦

ាប្ា៣៧

ាប្ា៣៩

ាប្ា៤០

ាប្ា៤២

ាប្ា៤៣ ាប្ា៤៤ ាប្ា៤៥ ាប្ា ៤៦
ាប្ា៤៧ ននច្បាប់សីព
ដ ីការបដងកើតឱ្យានអងគជ្ំនុំ
ជ្ប្ម្ុះវ ិស្ថម្ញ្ញ រុងតិ
ន ោការរម្ពុជាដដើម្បីកាត់ដសច្បរដី
ឧប្រិដារម្មន្ដលប្បប្ពឹតតដ
ប្បជាធិបដតយយ

ើងរនងរយៈកាលននរម្ពុជា

ច្បាប់សីព
ដ ី ការដរៀបច្បំ ប្ពុះបរម្ងារនិ ងប្ពុះរាជ្បុពវសិទិធ
៧

២០/១០/២០០៤

ថ្វវ យអតី ត ប្ពុះម្ហារសប្ត និ ង ប្ពុះម្ដហសី នន

ច្បុុះនងៃទី ២៩/១០/២០០៤

ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា
៨

នស/ររម្/១០០៤/០០១

ច្បាប់សីព
ដ ី ហិរញ្ញ វតែុសប្ាប់ ការប្រប់ ប្រងឆ្នំ២០០៥

២២/១២/២០០៤

នស/ររម្/១២០៤/០០២
ច្បុុះនងៃទី ៣០/១២/២០០៤

39
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៩
១០
១១

១២

១៣

១៤

១៥
១៦

ច្បាប់សីព
ដ ីការបដងកើតប្រសួងសងគម្រិច្បច អតីតយុទធជ្ន

២៧/១០/២០០៤

និងយុវនីតិសម្បទា

ច្បុុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការបដងកើតប្រសួងរិ ច្បចការនារ ី

២៧/១០/២០០៤

ច្បាប់ សីដពី កា របដងកើត ប្រសួ ងការងារ និ ង ប

២៦/១០/២០០៤

ិ ទូ ដៅរបស់ រដាសប្ាប់
ច្បាប់ សីដពីការទូ ទាត់ ងវកា

០៨/០២/២០០៥

បណា
ដ លវ ិជាជជ្ីវៈ

ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០២

នស/ររម្/០១០៥/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើអនុ សញ្ញញសដីពី

០៨/០២/២០០៥

អាវុធរីម្ី

នស/ររម្/០៣០៥/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ីការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើសនធិសញ្ញញរវាង

០៩/០២/២០០៥

រដាប្បជា-

នស/ររម្/០៣០៥/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៣/២០០៥

ធិបដតយយប្បជាានិតឡាវសដីពីបតាប័ន

ច្បាប់សីព
ដ ីការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើអនុសញ្ញញទី ប្រុង

២៤/០២/២០០៥

វ ីន្យ៉ែនសដីពីទំនារ់ទំនងរុងសុល

នស/ររម្/០៤០៥/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើធម្មនុញ្ញអងគការ

២៤/០២/២០០៥

អនតរជាតិ ដទសនតរប្បដវសន៍

នស/ររម្/០៤០៥/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

២៥/០២/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញរបស់អងគកាសហ
ប្បជាជាតិប្បឆ្ំងនឹងការច្បរាច្បរដប្រឿងដ

នស/ររម្/០១០៥/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា១៧

នស/ររម្/០១០៥/០០២
ច្បុុះនងៃទី ១៧/០១/២០០៥

ុដ ុះ-

ប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និងស្ថធារ

នស/ររម្/០១០៥/០០១

នស/ររម្/០៤០៥/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ៀនខុ ស

ច្បាប់ និ ង ស្ថរធាតុ ន្ដលដធវើ ឱ្យប៉ែុះ ពាល់ ប្បព័ នធ
សរនសប្បស្ថទឆ្នំ១៩៨៨

១៨

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៥/០២/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញសដីពីស្ថរធាតុន្ដល

ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ដធវើឱ្យប៉ែុះពាល់ប្បព័នធសរនសប្បស្ថទឆ្នំ១៩៧១

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា១៩

២០

២៥/០២/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញដទាលសដីពីដប្រឿង
ដ

នស/ររម្/០៤០៥/០១១
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ៀនឆ្នំ១៩៦១

ិ ទូ ដៅរបស់ រដាសប្ាប់
ច្បាប់ សីដពីការទូ ទាត់ ងវកា

១៥/០២/២០០៥

ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០១

នស/ររម្/០៤០៥/០១២
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ច្បាប់ សីដ ពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ពិ ធី ស្ថ រដធវើ
២១

នស/ររម្/០៤០៥/០១០

២៤/០២/២០០៥

វ ដិ ស្ថធនរម្ម ដលើ រិ ច្បច ប្ពម្ដប្ពៀងម្ូ ល ដ្ឋា នសដី ពី

នស/ររម្/០៤០៥/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៤/២០០៥

ិ ី ស ហប្បតិ ប តតិ កា រដលើ វ ស
ិ ័ យ ឧសាហរម្ម
រម្ម វ ធ
អាស្ថន (AICO)

២២

ច្បាប់ សីដពីវដិ ស្ថធនរម្មច្បាប់ សីដពីការប្តួតពិ និតយ
ដប្រឿងដ

១៧/០៣/២០០៥

ៀន

នស/ររម្/០៥០៥/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៥/២០០៥

40
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

២៣
២៤

២៥

ច្បាប់សីព
ដ ី សិត
ែ ិ

១៤/០៣/២០០៥

នស/ររម្/០៥០៥/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៥/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការប្តួតពិនិតយដប្រឿងផ្ុុះនិងប្ាប់រ ំដសវ

២៦/០៤/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង

១៨/០៥/២០០៥

នស/ររម្/០៦០៥/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ០១/០៦/២០០៥

រវាងរាជ្រដ្ឋាភិ បាលរម្ពុជានិងរដ្ឋាភិ បាលសហរដា

នស/ររម្/០៦០៥/០១៧
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥

អាដម្រ រ
ិ សដី ពី ការម្ិ នប្បរល់ ខួល នជ្ូ នតុ ោការ
ឧប្រិដារម្មអនតរជាតិ

២៦
២៧
២៨

២៩

៣០

ច្បាប់ ធ ម្ម នុ ញ្ញ សីដ ពី វ ដិ ស្ថធនរម្ម ា ប្ា៨៨ និ ង

១៨/០៥/២០០៥

ាប្ា១១១ងមី ននរដាធម្មនុញ្ញ
ច្បាប់សីព
ដ ី សហប្ាសពា

ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥

ិ ជ្ជរម្ម

១៧/០៥/២០០៥

នស/ររម្/០៦០៥/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៥

ច្បាប់ សដី ពី ការដបាុះដឆ្ន តដប្ជ្ើ សាំ ងសាជ្ិ រ

១៩/០៥/២០០៥

ប្ពឹទធសភា

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
អនតររដ្ឋាភិ បាលសដីពីពា

២៧/០៦/២០០៥

ិ ជ្ជរម្មថ្វម្ពលអរគិសនី

នស/ររម្/០៦០៥/០២១
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៦/២០០៥

តំបន់ដៅរនុងម្ហាអនុតំបន់ ដម្រងគ
ច្បាប់សីព
ដ ីប

នស/ររម្/០៦០៥/០២០
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៥

ណ ស្ថរ

២៥/០៨/២០០៥

នស/ររម្/១០៦៥/០២២
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣១

នស/ររម្/០៦០៥/០១៨

២៥/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលជាសាជ្ិរននអនុសញ្ញញសដីពីការ
រំ

នស/ររម្/១០៦៥/០២៣
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

ត់ ស ាគ ល់ ននដប្រឿងផ្ុុះបាល ស្ិរ ជារម្ម វ តែុ នន

ការស្រស្ថវប្ជាវររ

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣២

២៩/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុ ជាច្បូ ល ជាសាជ្ិ រ ននពិ ធីស្ថ រសដីពី កា រ

នស/ររម្/១០០៥/០២៤
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

បង្ក្ងាកបអំ ដពើខុសច្បាប់ដៅនឹងសុវតែិភាពននទីាំង
អច្បិនង្ក្នតយ៍ន្ដលសែិតដៅតំបន់ ខពង់រាបបាតសម្ុប្ទ
ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

៣៣

២៦/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ សីព
ដ ី

នស/ររម្/១០០៥/០២៥
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

ការទប់ស្ថកត់និងការដ្ឋរ់ដទាសដៅដលើឧប្រិដារម្ម

ទាំងឡាយប្បឆ្ំងនឹងបុរគល ន្ដលប្តូវការពារជា
អនតរជាតិ រម្
ួ ទាំងភានរ់ ងារការទូត

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣៤

២៩/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលជាសាជ្ិរននអនុសញ្ញញសដីពីការ

ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

បង្ក្ងាកបអំ ដពើខុសច្បាប់ដៅនឹងសុវតែិភាពននការដធវើ
នាវាច្បរ

នស/ររម្/១០០៥/០២៦

៍ ាម្ន្ដនសម្ុប្ទ
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣៥

២៥/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ សីព
ដ ី

ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

ការបង្ក្ងាកបការដ្ឋរ់ ប្ាប់ន្បរផ្ុុះរបស់ដភរវររ

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣៦

នស/ររម្/១០៦៥/០២៧

២៦/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាសាជ្ិរននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ

នស/ររម្/១០៦៥/០២៨
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

ប្បឆ្ំងនឹងការចាប់ ជាច្បំ ណាប់ខ្មំង

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៣៧

២៩/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាសាជ្ិរននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ

នស/ររម្/១០៦៥/០២៩
ច្បុុះនងៃទី ១៣/១០/២០០៥

សដីពីការការពាររូបកាយពីស្ថរធាតុនុយដរលន្អរ
៣៨
៣៩

៤០

ច្បាប់សីព
ដ ី ឧបររ

៍ អាច្បជ្ួ

ដូ របាននិងប្បតិបតតិការ

១៩/០៩/២០០៥

ទូទាត់សងប្បារ់

នស/ររម្/១០០៥/០៣០
ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការទប់ស្ថកត់ អំដពើ ហិងារនុងប្រួស្ថរនិង

១៦/០៩/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើអនុ សញ្ញញរបស់

៣០/០៨/២០០៥

រិច្បចការពារជ្នរងដប្ាុះ

នស/ររម្/១០០៥/០៣១
ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

អងគការអនតរជាតិខ្ងការងារដលខ១៨២ សដីពីការ

នស/ររម្/១០០៥/០៣២
ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

ហាម្ប្បាម្និងសរម្មភាពបនា្ន់សប្ាប់ការលុប
បំបាត់ទប្ម្ង់ធៃន់ធៃរបំផុតននពលរម្មរុារ
ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើពិធីស្ថរននការ

៤១

ដធវើវ ិដស្ថធនរម្មដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងប្របខ

០៥/០៩/២០០៥

ឌ សដីពី

នស/ររម្/១០០៥/០៣៣
ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

តំបន់វ ិនិដោរអាស្ថន
ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
៤២

០៥/០៩/២០០៥

រវាងរាជ្រដ្ឋាភិ បាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជានិង
រដ្ឋាភិ បាលននស្ថធារ
សដីពីការជ្ំរុ

ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្

និងការការពារវ ិនិដោរ

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
៤៣

សដីពីការជ្ំ រុ

និ ការការពារដៅវ ិ

០៥/០៩/២០០៥

ដៅម្រនូ វការ

នស/ររម្/១០០៥/០៣៥
ច្បុុះនងៃទី ២៤/១០/២០០៥

វ ិនិដោររវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជានិងប្ពុះរាជាណាច្បប្រន្នតធី ដ

ន

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៤៤

នស/ររម្/១០០៥/០៣៤

០២/០៩/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ សីព
ដ ី

នស/ររម្/១១០៥/០៣៦
ច្បុុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥

ការលុបបំ បាត់ដចាលនូ វការផដល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់
អំដពើដភរវរម្ម

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៤៥

៣១/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលជាភារី ននពិធីស្ថរសដីពីកាប្បឆ្ំង

ច្បុុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥

ការរត់ ព នធ ជ្ នអដនាត ប្បដវសន៍ ដៅាម្ន្ដនដារ
ន្ដនសម្ុ ប្ទ និងន្ដនអាកាសន្ដលបំ ដព

នស/ររម្/១១០៥/០៣៧

បន្នែម្

42
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ដលើ អ នុ ស ញ្ញញ របស់ អ ងគ កា រសហប្បជាជាតិ សីដពី
ការប្បឆ្ំងបទឧប្រិដារម្មឆ្លងន្ដនន្ដលានអងគការ
ចាត់ាំង
ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៤៦

៣១/០៨/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលជាភារី ននអនុ សញ្ញញរបស់អងគការ

នស/ររម្/១១០៥/០៣៨
ច្បុុះនងៃទី ១៤/១១/២០០៥

សហប្បជាជាតិ សីព
ដ ីការប្បឆ្ំងបទឧប្រិដារម្មឆ្លង
ន្ដនន្ដលានអងគការចាត់ាំង
ច្បាប់ សីដ ពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ស នធិ ស ញ្ញញ

៤៧

បំ ដព
ស្ថធារ

បន្នែ ម្ រវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា និ ង

៤៩

ច្បុុះនងៃទី ៣០/១១/២០០៥

ត់ ប្ពំន្ដនរដាឆ្នំ១៩៨៥

ច្បាប់ហិរញ្ញ វតែុសប្ាប់ ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៦

២៣/១២/២០០៥

ច្បាប់សីព
ដ ី ការទូ ទាត់ងវ ិការទូដៅរបស់រដាសប្ាប់

២៥/១១/២០០៥

នស/ររម្/១២០៥/០៤០
ច្បុុះនងៃទី ៣០/១២/២០០៥

ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៣

នស/ររម្/០១០៦/០០១
ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៥០

នស/ររម្/១១០៥/០៣៩

រដាសងគម្និ យម្ដវៀតណាម្ដៅដលើសនធិ

សញ្ញញរំ
៤៨

១១/១១/២០០៥

១១/១១/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញសដីពីការប្តួតពិនិតយ

នស/ររម្/០១០៦/០០២
ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦

ថ្វនំជ្រ់
៥១

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើអនុ សញ្ញញសដីពី
ការការពារដបតិរភ

២៥/១១/២០០៥

ឌ វបបធម្៌អរូបី

ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៥/១១/២០០៥

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននពិធីស្ថរសដីពីការទប់ស្ថកត់
បង្ក្ងាកប និ ងការដ្ឋរ់ ទ
៥២

នស/ររម្/០១០៦/០០៣

ឌ រម្មការជ្ួ

ដូ រម្នុ សស

ជាពិដសសស្តសតី និងរុ ារន្ដលបំដព

បន្នែម្ដលើ

នស/ររម្/០១០៦/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦

អនុ ស ញ្ញញ របស់ អ ងគ កា រសហប្បជាជាតិ សីដពី កា រ
ប្បឆ្ំ ងបទឧប្រិ ដារម្មឆ្លងន្ដន ន្ដលានអងគការ
ចាត់ាំង
៥៣

ច្បាប់ សីដពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ពិ ធី ស្ថ រទី ៩
សដីពីទំនិ

២៤/១១/២០០៥

ដប្ាុះថ្វនរ់

ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៦

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញសីព
ដ ីវ ិដស្ថធនរម្មាប្ា៨២,៨៨ងមី,
៥៤

០២/០៣/២០០៦

៩០ងមី,៩៨,១០៦ងមី,១១១ងមី(១),១១៤ងមីននរដាធម្មនុញ្ញ

នស/ររម្/០៣០៦/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៣/២០០៦

និងាប្ា៦ ននច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្នែម្សំដៅធានានូវ
ដំដ

ើ រការជាប្បប្រតី ននស្ថែប័ នជាតិ

ច្បាប់ សដី ពី ការអនុ ម្័ តយល់ ប្ពម្ដលើ អ នុ សញ្ញញ
៥៥

នស/ររម្/០១០៦/០០៥

០៦/០៣/២០០៦

រុ ង សុ ល រវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា និ ង ស្ថធារ

នស/ររម្/០៤០៦/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ០៧/០៤/២០០៦

រដា សងគម្និ យម្ដវៀតណាម្

43
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៥៦

ច្បាប់ សីដ ពី វ ដិ ស្ថធនរម្ម ច្បាប់ សីដ ពី រ បបដស្ថធន

០១/០៣/២០០៦

និ វ តត ន៍ និ ង ដស្ថធនបាត់ ប ង់ ស ម្តែ ភា ពការងារ

ច្បុុះនងៃទី ០៧/០៤២០០៦

ច្បំ ដពាុះដោធិនននរងដោធពលដខម្រភូម្ិន្

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
៥៧

៥៨
៥៩
៦០

៦១

០៦/០៣/២០០៦

សហប្បតិ បតតិការរនុងតំ បន់សីព
ដ ីការប្បយុទធប្បឆ្ំង

ច្បាប់សីព
ដ ីម្ជ្ឈតដការន្ផនរពា

ិ ជ្ជរម្ម

០៦/០៣/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ីជ្លផល

៣០/០៣/២០០៦

៦៣

២៥/០៤/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្រនុងអនុ សញ្ញញសដីពីជ្ីវច្បប្ម្ុុះ

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៤/០៤២០០៦

ច្បប្ររម្ពុ ជាច្បូ ល រួ ម្ រនុ ងអនុ ស ញ្ញញ សតុ រខូ ម្ សដី ពី
ស្ថរធាតុបំពុលសិរ ីរាងគម្ិនងាយបំន្បរធាតុ

នស/ររម្/០៦០៦/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦

២៥/០៤/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញបាន្សលសដីពីការ
ប្តួ ត ពិ និ តយច្បលនាដឹ រ ជ្ញ្ូជ ន និ ង ដបាុះបង់ កា រ

នស/ររម្/០៦០៦/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦

ល់ដប្ាុះថ្វនរ់ ឆ្លងន្ដន

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៤/០៤/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងអាស្ថនសដីពី
ការបំពុលដដ្ឋយន្ផសងអ័ព្ឆ្លងកាត់ប្ពំ ន្ដន
សដីពីប្បព័នធតុោការប្ពហមទ
ទ

នស/ររម្/០៦០៦/០១២
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦

នស/ររម្/០៦០៦/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ១៦/០៦/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ី វ ិដស្ថធនរម្មដលើាប្ា៦៣ននបទបបញ្ញ តិត
៦៤

នស/ររម្/០៥០៦/០១១
ច្បុុះនងៃទី ២១/០៥/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

សំ

នស/ររម្/០៥០៦/០១០
ច្បុុះនងៃទី ០៥/០៥/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៦២

នស/ររម្/០៤០៦/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ០៧/០៤/២០០៦

នឹងអំដពើបលន់នាវានិងអំដពើបលន់ប្បដ្ឋប់អាវុធរនុងន្ដន
សម្ុប្ទអាសុី

នស/ររម្/០៤០៦/០០៨

២៦/០៥/២០០៦

ឌ និងនីតិវ ិធីប្ពហម-

នស/ររម្/០៦០៦/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦

ឌ សប្ាប់អនុវតតដៅប្បដទសរម្ពុជារនុងសម្័ យ

អនតរកាល
៦៥
៦៦

៦៧

៦៨
៦៩

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើន្ផនការយុទធ-

០៩/០៥/២០០៦

ស្ថស្តសតអភិ វឌ្ឍជាតិ ឆ្នំ២០០៦-២០១០

ច្បុុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ី ការប្រប់ប្រងដរាងច្បប្រនិងសិបបរម្ម

០២/០៥/២០០៦

នស/ររម្/០៦០៦/០១៨
ច្បុុះនងៃទី ២៣/០៦/២០០៦

ច្បាប់ សីដពី វ ដិ ស្ថធនរម្ម ា ប្ា១៣ ននច្បាប់ សីដពី

២៥/០៥/២០០៦

វ ិដស្ថធនរម្មច្បាប់សីព
ដ ី ការដបាុះដឆ្នតដប្ជ្ើសាំង

នស/ររម្/០៦០៦/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ២៧/០៦/២០០៦

តំណាងរាស្តសត

ច្បាប់ សីដពីវដិ ស្ថធនរម្មច្បាប់ សីដពីការដបាុះដឆ្នត

២៥/០៥/២០០៦

ដប្ជ្ើ សដរ ើសប្រុម្ប្បឹរាឃុំ-សងាកត់
ច្បាប់សីព
ដ ីប្រម្នីតិវ ិធី រដាបបដវ

នស/ររម្/០៦០៦/០១៧

នស/ររម្/០៦០៦/០២០
ច្បុុះនងៃទី ២៧/០៦/២០០៦

ី

២៦/០៥/២០០៦
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស/ររម្/០៧០៦/០២១
ច្បុុះនងៃទី ០៦/០៧/២០០៦

៧០

៧១

៧២
៧៣
៧៤

៧៥

ច្បាប់សីព
ដ ីវ ិដស្ថធនរម្មាប្ា២ និងាប្ា១៥ នន
ច្បាប់សីព
ដ ី សភាពា

២៧/០៧/២០០៦

ិ ជ្ជរម្ម

ច្បុុះនងៃទី ២៣/០៨/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ីការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់

២៦/០៧/២០០៦

របស់ រា ជ្រដ្ឋា ភិ បា លននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា
ឱ្យប្រុម្ហុនសុី

នស/ររម្/០៧០៦/០២២
នស/ររម្/០៨០៦/០២៣
ច្បុុះនងៃទី ២៣/០៨/២០០៦

ូ ហាយប្ដួខបផូដរហសិនលីម្ីធីត

ច្បាប់ សីដ ពី វ ដិ ស្ថធនរម្ម ា ប្ា១៨ ននច្បាប់ សីដ ពី

២៧/០៧/២០០៦

សវនរម្មននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា

នស/ររម្/០៨០៦/០២៤
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៨/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ី លរខនិតរៈតំ ណាងរាស្តសត

៣១/០៨/២០០៦

នស/ររម្/១០០៦/០២៥
ច្បុុះនងៃទី ២១/១០/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ីឯរពនធភាព

០១/០៩/២០០៦

នស/ររម្/១០០៦/០២៦
ច្បុុះនងៃទី ២១/១០/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

១៦/១០/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ សីព
ដ ី
ការជ្ួ យានដៅវ ិ ដៅម្ររនុងរិច្បចការរដាបាលរយ

នស/ររម្/១២០៦/០២៧
ច្បុុះនងៃទី ០២/១២/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី១

១៧/១០/២០០៦

ទី២ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា ទី១៣ដប

នស/ររម្/១២០៦/០២៨
ច្បុុះនងៃទី ០២/១២/២០០៦

ទី១៥ ទី១៦វ ិដស្ថធនរម្មាប្ាទី១៧និងពិធីស្ថរ
ទី១ សប្ាប់អនុ វតតរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀងរវាង និងរនុង
៧៦

រងវង់រដ្ឋាភិ បាលននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថធារ

រដាប្បជាានិតច្បិ ន ស្ថធារ

រដាប្បជាានិត

ឡាវ សហភាពម្ីោ៉ែន់ា៉ែ ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង
ង់ដ៍ និងស្ថធារ

រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្

សដីពីការសប្ម្ួលការដឹ រជ្ញ្ូជ នទំនិ
ឆ្លងកាត់ប្ពំ ន្ដន
៧៧

៧៨

៧៩

៨០

និងពលរដា

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៦/១០/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្ដលើពិធីស្ថរកាាដហសណាសដីពី
ជ្ីវសុវតែិភាព

ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦

ច្បាប់សីព
ដ ី កាតពវរិច្បចដោធា

២៥/១០/២០០៦

នស/ររម្/១២០៦/០៣០
ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៦/១០/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្ដលើវ ិដស្ថធនរម្មច្បំនួនបួនននពិធី
ស្ថរម្៉ែុងដរអាល់សីព
ដ ីស្ថរធាតុបំផ្លល ស្រសទាប់អូហសូន

នស/ររម្/១២០៦/០៣១
ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៦/១០/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លរួម្រនុងអនុ សញ្ញញទីប្រុងវ ីន្យ៉ែនសដីពី
រិច្បចការពារស្រសទាប់អូហសូន

នស/ររម្/១២០៦/០៣២
ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៨១

នស/ររម្/១២០៦/០២៩

២៦/១០/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្ដលើពិធីស្ថររយូតូ ននអនុសញ្ញញ
ប្របខ ឌ អងគការសហប្បជាជាតិសីព
ដ ី ការន្ប្បប្បួល

នស/ររម្/១២០៦/០៣៣
ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០០៦

អាកាសធាតុ
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៨២

ច្បប្ររម្ពុ ជាច្បូ ល រួ ម្ ដលើ ពិ ធី ស្ថ រម្៉ែុ ង ដរអាល់ សីដ ពី
ស្ថរធាតុបំផ្លល

៨៣

៨៤

២៦/១០/២០០៦

ច្បុុះនងៃទី ២៦/១២/២០០៦

ស្រសទាប់អូហសូន

ច្បាប់សីព
ដ ី ហិរញ្ញ វតែុសប្ាប់ ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៧

១៤/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីវដិ ស្ថធនរម្មាប្ា១៤ និ ងាប្ា៥៧

១៧/១០/២០០៦

ននច្បាប់សីព
ដ ី ការដរៀបច្បំ និងការប្បប្ពឹតតដៅននធនាារ
ច្បាប់សីព
ដ ីម្ូលបប្តរដា

៣០/១១/២០០៦
២៩/១១/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារី ននពិ ធីស្ថរបន្នែម្ ននអនុ សញ្ញញសដីពីការប្បឆ្ំងការដធវើទារុ
ទ

រម្មអំដពើដោរ

ឬ

ឌ រម្ម
២៩/១១/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលជាភារី ននអនុ សញ្ញញ

ប្រុងឡាដអសដីពីការការពាររុ ារនិងសហ
ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា-

២៧/១១/២០០៦

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្រនុងអនុ សញ្ញញអនតរជាតិប្បឆ្ំង

៩១
៩២

ច្បាប់ សីដពីវដិ ស្ថធនរម្មច្បាប់ សីដពីការដរៀបច្បំ និ ង

២៧/១១/២០០៦

ការប្បប្ពឹតតដៅននប្រុម្ប្បឹរាធម្មនុញ្ញ
១៥/១២/២០០៦

រាស្តសត
៍ ផលូវដារ

២០/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ល រខ និត រៈនន

២១/១២/២០០៦

នស/ររម្/០២០៧/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧

សហរម្ន៍ ទូររម្នារម្ន៍ អាសុីបា៉ែសុីហិរ
វ APT

នស/ររម្/០២០៧/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧

២០/១២/២០០៦

របស់អាស្ថនសដីពីប្បដភទោនយនតនិងបរ ិា

នស/ររម្/០២០៧/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧

ោនយនតផូលវដារ

ច្បាប់ សីដពី កា រអនុ ម្័ត យល់ ប្ពម្ដលើ ពិ ធី ស្ថ រទី ៤
៩៤

នស/ររម្/០១០៧/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០១/០៧

ច្បាប់ សីដពី កា រអនុ ម្័ត យល់ ប្ពម្ដលើ ពិ ធី ស្ថ រទី ៣
៩៣

នស/ររម្/០១០៧/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០១/២០០៧

ច្បាប់ សីដពីវដិ ស្ថធនរម្មច្បាប់ ដប្ជ្ើ ស ាំ ងតំ ណាង
ច្បាប់សីព
ដ ីច្បរាច្បរ

នស/ររម្/០១០៧/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ២២/០១/២០០៧

នឹងការដប្បើ ប្បាស់ស្ថរធាតុដូបា៉ែរនុងវ ិស័យរីឡា

៩០

នស/ររម្/០១០៧/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ២២/០១/២០០៧

ប្បតិបតតិការទារ់ទងដៅនិងសមុំរូនអនតរប្បដទស

៨៩

នស/ររម្/០១០៧/០០២
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា

៨៨

នស/ររម្/០១០៧/០០១
ច្បុុះនងៃទី ១០/០១/២០០៧

ដៅ អំ ដពើ អ ម្នុ សសធម្៌ អំ ដពើ ដធវើ ទុ រខ បុ រ ដម្ន

៨៧

នស/ររម្/១២០៦/០៣៦
ច្បុុះនងៃទី ២៩/១២/២០០៦

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា៨៦

នស/ររម្/១២០៦/០៣៥
ច្បុុះនងៃទី ២៩/១២/២០០៦

ជាតិរម្ពុជា
៨៥

នស/ររម្/១២០៦/០៣៤

២១/១២/២០០៦

របស់អាស្ថនសដីពីតប្ម្ូវការន្ផនរបដច្បចរដទសរបស់

នស/ររម្/០២០៧/០១០
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០២/២០០៧

ោនយនត
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៩៥
៩៦
៩៧
៩៨
៩៩
១០០
១០១
១០២

ិ ទូ ដៅរបស់ រដាសប្ាប់
ច្បាប់ សីដពីការទូ ទាត់ ងវកា

១០/០៤/២០០៧

ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៤

ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីប្បតិបតតិការានរិ ច្បចធានា

០៦/០៤/២០០៧

នស/ររម្/០៥០៧/០១២
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី សង
ត ់ដ្ឋររម្ពុជា

២៥/០៤/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការប្បឆ្ំងការសំអាតប្បារ់ និងហិរញ្ញ -

៣០/០៤/២០០៧

នស/ររម្/០៦០៧/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧

ប្បទានដភរវរម្ម

នស/ររម្/០៦០៧/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី វ ិដស្ថធនរម្មាប្ា៩ ននច្បាប់សីព
ដ ីអរគិ-

២៧/០៤/២០០៧

សនីននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា

នស/ររម្/០៦០៧/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៦/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីកាប្រប់ប្រងធនធានទឹរដៅរនុងប្ពុះរាជា-

២២/០៥/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី រយ

២២/០៦/២០០៧

ណាច្បប្ររម្ពុជា

នស/ររម្/០៦០៧/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ២៩/០៦/២០០៧
នស/ររម្/០៧០៧/០១៧
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការប្បឆ្ំងនឹ ងដភរវរម្ម

២៦/០៦/២០០៧

នស/ររម្/០៧០៧/០១៨
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា១០៣

នស/ររម្/០៥០៧/០១១

០៨/០៦/២០០៧

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអងគការសហ-

នស/ររម្/០៧០៧/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ប្បជាជាតិ សីដពី កា រការពារ និ ង ដលើ រ ស្ួ យភាព
ដផសងៗានននវ ិញ្ញ តិវត បបធម្៌

១០៤

ច្បាប់សីព
ដ ីវ ិដស្ថធនរម្មាប្ា១៣៩ និងាប្ត១៤៤

០៨/០៦/២០០៧

ននច្បាប់សីព
ដ ីការងារ

ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់

២២/០៦/២០០៧

របស់រាជ្រដ្ឋាភិបាលរម្ពុជាឱ្យ៖
១០៥

សិន

ដភើដរសិន និង

ល តិច្ប

ូ -ដអរូ

ូ ម្ិច្ប ខូអុប

(២)-ប្រុម្ហុនយូណានដស្ថអុី ស-ដអស្ថ ដអរូ
ន្អន តិច្ប

ូ

ូ ម្ី

ូជ្ីអុិនដវសដម្ន អុិនដ្ឋសស្តស្ថ្ល

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា១០៦

ដប្កាម្ទឹរ
១០៧
១០៨

០៨/០៦/២០០៧

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូ លជាភារីននអនុ សញ្ញញអងគការសហប្បជាជាតិ សីព
ដ ីរិច្បចការការពារដបតិរភ
ច្បាប់ សដី ពី កា ររំ

ប្រម្នីតិវ ិធី ប្ពហមទ

នស/ររម្/០៧០៧/០២២
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ឌ វបបធម្៌

ត់ ច្បំ នួ ន អា សនៈ រដា ស ភា

នីតិកាលទី ៤

នស/ររម្/០៧០៧/០២១
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

(១)-ប្រុម្ហុនឆ្យណា យូណាន ខបផដរសិន ហវ
អុិនដធើដ

នស/ររម្/០៧០៧/០២០

២៥/០៦/២០០៧

នស/ររម្/០៧០៧/០២៣
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០០៧

ឌ

០៧/០៦/២០០៧
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស/ររម្/០៨០៧/០២៤
ច្បុុះនងៃទី ១០/០៨/២០០៧

ច្បាប់ សីដពីការអនុ ម្័តយល់ ប្ពម្ឱ្យប្ពុះរាជាណា១០៩

០៥/០៩/២០០៧

ច្បប្ររម្ពុជាច្បូលរួម្រនុងពិធីស្ថរឆ្នំ១៩៧២ន្ដលបាន
ដធវើវ ិដស្ថធនរម្មអនុ សញ្ញញដទាសសដីពីដប្រឿងដ
ឆ្នំ១៩៦១

ច្បុុះនងៃទី ១២/១០/២០០៧

ៀន

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
១១០

សដីពីការជ្ំរុ
១១១
១១២

០៦/០៩/២០០៧

រវាងរាជ្រដ្ឋា ភិ បា លននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា
និងរដ្ឋាភិ បាលននស្ថធារ

រដាអុីស្ថលម្បា៉ែ រីស្ថែន

និងការការពារវ ិនិដោរ

ច្បាប់សីព
ដ ី សម្បទាន

១០/០៩/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការដបាុះផាយនិងការជ្ួ
ម្ហាជ្ន

ដូ រម្ូ លបប្ត

១២/០៩/២០០៧

ណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថធារ
ធារ

០៣/០៥/២០០៧

ច្បុុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧

រដាប្បជាានិតច្បិន ស្ថ-

ភាពម្ីោ៉ែន់ ា៉ែ ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង

ប្ពំន្ដន

១១៨

១១៩
១២០

ប្រម្រដាបបដវ

ង់ ដ៍ និង

រដាសងគម្និយម្ដវៀតណាម្សដីពីការ

សប្ម្ួលការដឹរជ្ញ្ូជ នទំនិ

១១៧

នស/ររម្/១០០៧/០២៩

រដាប្បជាធិបដតយយប្បជាានិតឡាវ សហ-

ស្ថធាធារ

១១៦

នស/ររម្/១០០៧/០២៨
ច្បុុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧

ដប្ពៀង រវាង និងរនុងរងវង់រដ្ឋាភិបាលននប្ពុះរាជា-

១១៥

នស/ររម្/១០០៧/០២៧
ច្បុុះនងៃទី ១៩/១០/២០០៧

ទី៥ ទី ១០ និងពិ ធីស្ថរទី ២ សប្ាប់អនុ វតតរិច្បចប្ពម្

១១៤

នស/ររម្/១០០៧/០២៦
ច្បុុះនងៃទី ១២/១០/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី៣

១១៣

នស/ររម្/១០០៧/០២៥

និងពលរដាឆ្លងកាត់

ី

០៥/១០/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីរស័យធន

១៦/១០/២០០៧

នស/ររម្/១២០៧/០៣០
ច្បុុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧
នស/ររម្/១២០៧/០៣១
ច្បុុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអប់ រ ំ

១៩/១០/២០០៧

នស/ររម្/១២០៧/០៣២
ច្បុុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
ប្របខ

ឌ និងពិធីស្ថរសប្ាប់តំបន់ពា

ដសរ ីអាស្ថន-ច្បិន

១២/១១/២០០៧

ិ ជ្ជរម្ម

ច្បុុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
ប្របខ
រូដរ ៉ែ

ឌ សប្ាប់តំបន់ ពា

នស/ររម្/១២០៧/០៣៣

១២/១១/២០០៧

ិ ជ្ជរម្មដសរ ីអាស្ថន-

នស/ររម្/១២០៧/០៣៤
ច្បុុះនងៃទី ០៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីហិរញ្ញ វតែុសប្ាប់ ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៨

៣០/១១/២០០៧

ិ ទូ ដៅរបស់ រដាសប្ាប់
ច្បាប់ សីដពីការទូ ទាត់ ងវកា

០៣/១២/២០០៧

នស/ររម្/១២០៧/០៣៥
ច្បុុះនងៃទី ២១/១២/២០០៧

ការប្រប់ប្រងឆ្នំ២០០៥

នស/ររម្/១២០៧/០៣៦
ច្បុុះនងៃទី ២១/១២/២០០៧
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

១២១
១២២
១២៣
១២៤

ច្បាប់ សីដ ពី វ ដិ ស្ថធនរម្ម ច្បាប់ សីដ ពី កា រប្រប់ ប្រង

០៣/១២/២០០៧

ឱ្សង

ច្បុុះនងៃទី ២៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ី លរខនិតរៈសាជ្ិរប្ពឹទធសភា

០៦/១២/២០០៧

នស/ររម្/០១០៨/០០១
ច្បុុះនងៃទី ១៨/០១/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
ប្របខ

០៧/១២/២០០៧

ឌ អាស្ថនសដីពីការដឹ រជ្ញ្ូជ នពហុរប
ូ ភាព

ច្បាប់សីព
ដ ី អាកាសច្បរសុីវ ិលននប្ពុះរាជាណាច្បប្រ

០៥/១២/២០០៧

រម្ពុជា
ប្របខ

នស/ររម្/០១០៨/០០២
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៨
នស/ររម្/០១០៨/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០១/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង
១២៥

នស/ររម្/១២០៧/០៣៧

១៧/១២/២០០៧

ឌ អាស្ថនសដីពីការប្រប់ប្រងដប្ាុះម្ហនត-

នស/ររម្/០២០៨/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨

រាយ និងការដឆ្លើយតបសដង្ក្ងាគុះបនា្ន់
១២៦
១២៧
១២៨

ច្បាប់សីព
ដ ី ការបង្ក្ងាកបអំ ដពើជ្ួ

ដូរម្នុ សសនិងអំដពើ

២០/១២/២០០៧

ដធវើអាជ្ី វរម្មផូលវដភទ

ច្បុុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ីជ្ីវសុវតែិភាព

២៨/១២/២០០៧

ច្បាប់សីព
ដ ីតំបន់ ការពារធម្មជាតិ

១៧/១២/២០០៧
១៥/០១/២០០៨

ាប្ា១៤៦ងមីននរដាធម្មនុញ្ញននប្ពុះរាជាណាច្បប្រ

របស់អាស្ថនសដីពីការរំ

១៦/០១/២០០៨

ត់ ផូវល និងម្ដធាបាយ

ទំនិ

ច្បុុះនងៃទី ២៧/០២/២០០៨

ឌ អាស្ថ នសដី ពី កា រសប្ម្ួ ល

ឆ្លងកាត់

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើរិច្បចប្ពម្ដប្ពៀង

១៦/០១/២០០៨

រវាងប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា និងជ្ប៉ែុនសដីពីដសរ ីភាវូបនី យរម្ម ការជ្ំរុ

១៣៣

នស/ររម្/០២០៨/០១០
ច្បុុះនងៃទី ២៧/០២/២០០៨

និងការការពារវ ិនិ ដោរ

ច្បាប់សីព
ដ ីនីតិវ ិធីននការពិន័យសុីវ ិល

២៧/០២/២០០៨

នស/ររម្/០៣០៨/០១១
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨

ច្បាប់ សីដ ពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ធ ម្ម នុ ញ្ញ នន

២៦/០២/២០០៨

សារម្ប្បជាជាតិ អាសុីអាដរនយ៍
២៧/០២/២០០៨

ទី ៨ ទី ១៤ និ ងពិ ធីស្ថរទី ៣សប្ាប់ អនុ វតតរិច្បច

នស/ររម្/០៣០៨/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨

ប្ពម្ដប្ពៀងរវាង និ ង រនុងរងវ ង់រ ដ្ឋា ភិ បា លននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុជា ស្ថធារ

នស/ររម្/០៣០៨/០១២
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៣/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើឧបសម្ព័នធទី៦
១៣៤

នស/ររម្/០២០៨/០០៩

បំពារ់ ដលើផូលវដឹរជ្ញ្ូជ នឆ្លងកាត់សប្ាប់អនុ វតតរិច្បច
ប្ពម្ដប្ពៀងប្របខ

១៣២

នស/ររម្/០២០៨/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨

ច្បាប់ សីដពី កា រអនុ ម្័ ត យល់ ប្ពម្ដលើ ពិ ធី ស្ថ រទី ១

១៣១

នស/ររម្/០២០៨/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨

រម្ពុជា

១៣០

នស/ររម្/០២០៨/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ១៥/០២/២០០៨

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញសីព
ដ ីវ ិដស្ថធនរម្មាប្ា១៤៥ងមីនិង
១២៩

នស/ររម្/០២០៨/០០៥

រដាប្បជាានិតច្បិន
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ស្ថធារ

រដា ប្បជាធិ ប ដតយយប្បជាានិ ត ឡាវ

សហភាពម្ីោ៉ែន់ ា៉ែ ប្ពុះរាជាណាច្បប្រនង
និងស្ថធាធារ

ង់ ដ៍

រដាសងគម្និ យម្ដវៀតណាម្សដីពី

ការសប្ម្ួលការដឹរជ្ញ្ូជ នទំនិ

និងពលរដាឆ្លង

កាត់ប្ពំ ន្ដន

ច្បាប់សីព
ដ ី ការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់
១៣៥

របស់ រា ជ្រដ្ឋា ភិ បា លននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា
ឱ្យប្រុម្ហុនដសតិរអុិនដងើ ណាសិន
ប្ដូដផ្លវុ ៉ឺ ឌ្ីដវ

១៣៦
១៣៧
១៣៨

០៤/០៤/២០០៨

ច្បុុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨

ល ហាយ

ុបដម្ន

ច្បាប់ សីដពី កា រប្រប់ ប្រងពូ ជ្ ដំ ណាំ និ ង សិ ទិធ អន រ

០៨/០៤/២០០៨

បដងកើតពូជ្ដំ ណាំ
ៈ

០៤/០៤/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ី ការប្រប់ប្រងរដាបាលរាជ្ធានី ដខតតប្រុង

០១/០៤/២០០៨

ឌ
០២/០៤/២០០៨

នស/ររម្/០៥០៨/០១៨
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៨

ឌ

ច្បាប់សីព
ដ ីការអនុម្័តយល់ប្ពម្ដលើការធានាទូទាត់
១៤០

នស/ររម្/០៥០៨/០១៧
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០០៨

រាជ្ធានីប្រុម្ប្បឹរាដខតតប្រុម្ប្បឹរាប្រុងប្រុម្ប្បឹរា
ស្រសុរប្រុម្ប្បឹរាខ

នស/ររម្/០៥០៨/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨

ច្បាប់ សីដ ពី កា រដបាុះដឆ្ន តដប្ជ្ើ ស ដរ ស
ើ ប្រុ ម្ ប្បឹ រា
១៣៩

នស/ររម្/០៥០៨/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ១៣/០៥/២០០៨

ច្បាប់សីព
ដ ីប្បព័នធហិរញ្ញ វតែុស្ថធារ

ស្រសុរខ

នស/ររម្/០៥០៨/០១៤

០៨/០៦/២០០៨

របស់ រា ជ្រដ្ឋា ភិ បា លននប្ពុះរាជាណាច្បប្ររម្ពុ ជា
ឱ្យ ប្រុម្ហុន ដផ្លវុ ៉ឺ សុី

នស/ររម្/០៦០៨/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៦/២០០៨

ឹ ជ្ី ខបដភើដរសិន

បញ្ចប់ក្រឹមរេខរ ៀង ១៤០ ។
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៤ននរដ្ឋសភា
ចាប់រីឆ្ន ាំ ២០០៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៣
កាលបរ ិបច្បេទ

ព្រះរាជព្រមព្បកាស

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ឱ្យបព្បើច្បាប់

ល.រ

ប្មះច្បាប់

១

ច្បាប់ ស្ីព
ដ ីហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៩

២៨/០៥/២០០៩

២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត្់

៣០/១២/២០០៨

នស្/ រម/១២០៨/០២០
ច្បុុះនងៃទី ២៧/១២/២០០៨

បស្់រាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ

នស្/ រម/០១០៩/០០១
ច្បុុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩

ក្រុមហុនមី សស្េ ខបរភើរ ស្ិន
៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា ទូទាត្់ ងវ ិកាទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់ កា

៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត្់

២៩/១២/២០០៨

ក្គ្ប់ ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៦

នស្/ រម/០១០៩/០០២
ច្បុុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩

៣០/១២/២០០៨

បស្់ រា ជ ោាភិ បា េននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា

នស្/ រម/០១០៩/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ២៦/០១/២០០៩

ឱ្យក្រុមហុនឆ្យណារណស្ិនណេរហវ ី ា៉ា ស្ុីន
ណឹ ី ខបរភើ រ ស្ិន
៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

០១/០៤/២០០៩

នស្/ រម/០៥០៩/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៥/២០០៩

ស្ដីពីស្ហក្បត្ិ បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បច និងបរច្បចររទស្
វាងរាជ ោា ភិ បា េននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា

និង ោាភិ បាេនន ដ្ាគ្ូសវ ៉ាត្
៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

០១/០៤/២០០៩

នស្/ រម/០៥០៩/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៦/២០០៩

វាង ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង ោា

ភិបាេននសាធា ណ ដ្ាសែរស្ដីពីកា ជាំ ុញនិ ងកា
កា ពា រៅវ ិញរៅមរនូ វកា វ ិនិរោគ្
៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

០១/០៤/២០០៩

នស្/ រម/០៥០៩/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ១៩/០៥/២០០៩

វាង ោាភិ បាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង ោា

ភិបាេនន ដ្ាគ្ូសវ ៉ាត្ស្ដីពីកា ជាំ ុញ និងកា កា ពា
រៅវ ិញរៅមរនូ វកា វ ិនិ រោគ្
៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី រទស្ច្ប ណ៍

៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ភត្ិ ស្នាហិ ញ្ញ វត្ថុ

២៧/០៥/២០០៩

១០

ច្បាប់ ស្ីដ ពី កា សរត្ក្មូ វ ននច្បាប់ ស្ីដ ពី ហិ ញ្ញ វត្ថុ

២៨/០៥/២០០៩

១១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីរិច្បចកា ពា និងរេើររមពស្់ស្ិទិធជនពិកា

២៩/០៥/២០០៩

១២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

២៩/០៤/២០០៩

នស្/ រម/០៦០៩/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ១០/០៦/២០០៩
នស្/ រម/០៦០៩/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៩
នស្/ រម/០៦០៩/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៦/២០០៩

ស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៩

នស្/ រម/០៧០៩/០១០
ច្បុុះនងៃទី ០៣/០៧/២០០៩

២៩/០៥/២០០៩

នស្/ រម/០៧០៩/០១១
ច្បុុះនងៃទី ០៣/០៧/២០០៩

វាងរាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជានិង

52
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ោាភិ បាេននសាធា ណៈ ដ្ាក្បជាធិបរត្យយក្បជា
ានិ ត្ឡាវស្ដីពីកា ជាំ ុញ និងកា កា ពា វ ិនិ រោគ្
១៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

២២/០៦/២០០៩

វាងរាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជានិង

នស្/ រម/០៨០៩/០១២
ច្បុុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩

ោាភិ បាេននសាធា ណ ដ្ាក្បជាានិ ត្ក្បជាធិ បរត្យយរូរ ៉ាស្ដីពីកា ជាំ ុញនិងកា កា ពា វ ិនិរោគ្
១៤

ច្បាប់ ស្ីដពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមរេើ ពិធីសា តាម

៣០/០៦/២០០៩

ជរក្មើ ស្ននអនុ ស្ញ្ញញស្ដីពីកា េុបបាំ បាត្់ រាេ់ទក្មង់

នស្/ រម/០៨០៩/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩

ននកា រ ើស្រអើ ងក្បឆ្ាំងនឹងនា ីរភទ
១៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

៣០/០៦/២០០៩

វាងរាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង

នស្/ រម/០៨០៩/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩

ោាភិ បាេននសាធា ណ ដ្ាឥណា
ា ស្ដីពីកា រទេ ទណិា ត្
១៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុ ស្ស ណៈនន

២២/០៦/២០០៩

កា រោគ្យេ់គ្ននស្ដីពីវ ិស្័យផ្លាស្់បូដ ហត្ថពេរមម

នស្/ រម/០៨០៩/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩

វាងរាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង
ោាភិ បាេនន ដ្ាគ្ូសវ ៉ាត្

១៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ាក្តាសាស្ដស្ដរមពុជា

២៣/០៦/២០០៩

១៨

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

១៨/០៨/២០០៩

១៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

នស្/ រម/០៨០៩/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ១១/០៨/២០០៩
នស្/ រម/០៨០៩/០១៧
ច្បុុះនងៃទី ២៩/០៨/២០០៩

ស្ដីពីពាណិជជរមមទាំនិញអាសាន
១៦/១០/២០០៩

នស្/ រម/១០០៩/០១៨
ច្បុុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩

ស្ដីពីពាណិជជរមមរស្វារមមននរិ ច្បចក្ពមរក្ពៀងក្រប
ខណាស្ដីពីស្ហក្បត្ិបត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ
វាងស្ាគ្មក្បជាជាត្ិ អា ស្ុី អា រគ្ន យ៍ និ ង សាធា ណ ដ្ាក្បជាានិ ត្ច្បិ ន

២០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

១៥/១០/២០០៩

នស្/ រម/១០០៩/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩

ស្ដីពីភាពជានដ្គ្ូរស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាង ដ្ាជា
ស្ាជិ រ ស្ាគ្មក្បជាជាត្ិ អា ស្ុី អា រគ្ន យ៍ និ ង
ជប៉ាុន

២១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

២២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

១៥/១០/២០០៩

នស្/ រម/១០០៩/០២០
ច្បុុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩

វ ិនិរោគ្ទូេាំទូលាយអាសាន
១៦/១០/២០០៩

នស្/ រម/១០០៩/០២១
ច្បុុះនងៃទី ២២/១០/២០០៩

ស្ដីពី ពា ណិ ជជ រ មម រស្វារមម រក្កាមរិ ច្បច ក្ពមរក្ពៀង
ក្របខណា ស្ដី ពី ស្ ហក្បត្ិ ប ត្ដិ កា រស្ដ្ា រិ ច្បច ទូ េាំ
ទូលាយ វាង ោាភិបាេននក្បរទស្ស្ាជិរស្ាគ្ម
ក្បជាជាត្ិ អាស្ុីអារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា

២៣

ក្រមក្ពហមទណា

១២/១០/២០០៩

នស្/ រម/១១០៩/០២២
ច្បុុះនងៃទី ៣០/១១/២០០៩

53
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

២៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា ហាមឃាត្់អាវុធគ្ីមី អាវុធនុ យររាសអ

២៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី ស្ាំុរ
ម ូ នអនដ ក្បរទស្

២៣/១០/២០០៩

២៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា រធវើបាត្ុ រមមរោយស្នដិវ ិធី

២១/១០/២០០៩

២៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០១០

០១/១២/២០០៩

២៨

ិ ទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់
ច្បាប់ ស្ីដពីកា ទូ ទាត្់ ងវកា

៣០/១២/២០០៩

២៩

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើស្នធិស្ញ្ញញស្ដីពី

១៤/១០/២០០៩

ច្បុុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩

អាវុធជី វសាស្ដស្ដ និងអាវុធវ ិទយុស្រមម

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៧

ិ រៅមរសទន រ ច្បាប់ រុន ងវ ស្
ិ ័យ
កា ជួ យ គ្នន រៅវ ញ

៣១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា ក្បឆ្ាំងនឹ ងអាំរពើ ពុរ េួយ

៣២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា ទដេ់ស្ិទិធរមមស្ិទិធរេើច្បាំសណរឯរជន

៣៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណាច្បក្រ

៣៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីនីត្ិវ ិធី បណឹត ងទារ់ ទងនឹ ងឋានៈបុគ្គេ

៣៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

៣៦

ច្បាប់ ស្តី ពី កា អនុ ម័ យយេ់ ក្ពមរេើ អ នុ ស្ញ្ញញ

ច្បុុះនងៃទី ១៦/១២/២០០៩

៣០/១២/២០០៩

នស្/ រម/០១១០/០០២

នស្/ រម/០១១០/០០១
ច្បុុះនងៃទី ២៦/០១/២០១០

២៩/១២/២០០៩

នស្/ រម/០២១០/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ២៦/០២/២០១០

១១/០៣/២០១០

នស្/ រម/០៤១០/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៧/០៤/២០១០

០៥/០៤/២០១០

ននអគ្ន ស្ហរមមស្ិទិធដ្េ់ជនប រទស្

នស្/ រម/០៥១០/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០១០

រមពុ ជាច្បូ េ ជាភាគ្ី ននអនុ ស្ ញ្ញញ អាសា នស្ដីពី កា
ក្បឆ្ាំងអាំ រពើ រភ វរមម

០៥/០៤/២០១០

នស្/ រម/០៥១០/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ២៤/០៥/២០១០

២៦/០៤/២០១០

នស្/ រម/០៦១០/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០៦/២០១០

ពហុនីយរមមគ្ាំនិត្ទតួច្បរទតើមរ

ៀងនម៉ា

២៧/០៤/២០១០

នស្/ រម/០៦១០/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ០៨/០៦/២០១០

រុ ង ស្ុ េ វាងក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា និ ង សាធា ណ ដ្ា ក្បជាានិ ត្ ច្បិ ន
ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូ ទាត្់

បស្់រាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ

០៧/០៥/២០១០

ច្បាប់ ស្ីព
ត ី កា អនុ ម័ត្ យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

វាងរាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និ ង

២៧/០៥/២០១០

ិ ី រ ឿងរតី ដ្ា បបរវណី សដ្េមិ ន សមន
ច្បាប់ ស្ីដពី នី ត្ិ វ ធ
ជាបណឹត ង

នស្/ រម/០៦១០/០១០
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០

០៧/០៥/២០១០

នស្/ រម/០៦១០/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០

ោាភិ បាេននសាធា ណ ដ្ាស្ងគមនិយមរវៀត្ណាម

ស្ដីពីកា ដ្ឹរជញ្ូជ នតាមទាូវទឹ រ

នស្/ រម/០៦១០/០១១
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០

រៅក្រុមហុនរខមបូ ឌាន សក្ទនមីស្ិន េីមីធីត្

៤០

នស្/ រម/១២០៩/០២៦

ច្បុុះនងៃទី ២៦/០១/២០១០

ច្បាប់់ស្ីព
ដ ី អស្ាមិ រ ណ៍

៣៩

នស្/ រម/១២០៩/០២៥
ច្បុុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩

៣០

៣៨

នស្/ រម/១២០៩/០២៤
ច្បុុះនងៃទី ០៣/១២/២០០៩

ក្ពហមទណា

៣៧

នស្/ រម/១២០៩/០២៣

០៩/០៦/២០១០

នស្/ រម/០៧១០/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ១០/០៧/២០១០

ច្បាប់ ស្ីដពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមរេើ សទនកា យុ ទធ -

សាស្ដស្តអភិវឌ្ឍន៍ ជាត្ិបច្បចុបបននរមម ២០០៩-២០១៣

៣១/០៥/២០១០

54
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស្/ រម/០៦១០/០១២
ច្បុុះនងៃទី ៣០/០៦/២០១០

៤១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង
វ ិនិ រោគ្រក្កាមរិ ច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខណាស្ដីពីរិច្បច

០១/០៧/២០១០

នស្/ រម/០៨១០/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៨/២០១០

ស្ហក្បត្ិ បត្ដិកា រស្ដ្ារិច្បច ទូេាំទូលាយ វាង ោាភិបាេនន ដ្ាជាស្ាជិ រស្ាគ្មក្បជាជាត្ិ អាស្ុី
អារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា
៤២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

០១/០៧/២០១០

នស្/ រម/០៨១០/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ០២/០៨/២០១០

ិ ិ រោគ្រក្កាមរិ ច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខណាស្ដីពីរិច្បច
វន
ស្ ហ ក្ប ត្ិ ប ត្ដិ កា រស្ ដ្ា រិ ច្បច ទូ េាំ ទូ លា យ វា ង
ស្ាគ្មក្បជាជាត្ិអាស្ុីអារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ា
ក្បជាានិត្ច្បិន

៤៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

០១/១០/២០១០

នស្/ រម/១០១០/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ២៩/១០/២០១០

បរងកើ ត្ ត្ាំ ប ន់ ពា ណិ ជជ រ មម រស្ អា
ី សា ន-អូ ស្ដសាត េី ណូសវ ៉ាេរហសឡង់

៤៤

ច្បាប់ស្ីព
ដ ីហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ ក្គ្ងឆ្នាំ២០១១

២៦/១១/២០១០

៤៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

២៦/១១/២០១០

៤៦
៤៧

នស្/ រម/១២១០/០១៧
ច្បុុះនងៃទី ២២/១២/២០១០
នស្/ រម/០១១១/០០១
ច្បុុះនងៃទី ០៦/០១/២០១១

បត្ាប័ន វាងរាជ ោាភិ បាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្រ
រមពុជា និង ោាភិបាេននសាធា ណ ដ្ារូរ ៉ា

ច្បាប់សរត្ក្មូវស្តីពីហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ ក្គ្ង

២៧/១២/២០១០

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

២៧/១២/២០១០

នស្/ រម/០២១១/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១

ឆ្នាំ២០១០

នស្/ រម/០២១១/០០២
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១

ពហុ ភា គ្ី អា សា នស្តី ពី រស្ ភា
ី វូ ប នី យ រមម រពញ
រេញននរស្វារមមដ្ឹរជញ្ូជ នទាំនិញតាមទាូវអាកាស្
ម
ួ ទាាំងពិធីសា ច្បាំនួន២និងរិច្បចក្ពមរក្ពៀងពហុភាគ្ី

អាសានស្តីពី រស្វារមមដ្ឹរជញ្ូជ នអនរដ្ាំ រណើ តាម
៤៨

ទាូវអាកាស្ ម
ួ ទាាំងពិធីសា ច្បាំ នួន៦

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ ក្ពមរេើ៖

២៨/១២/២០១០

នស្/ រម/០២១១/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០២/២០១១

១.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ណាស្តីពីរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាស្ាគ្មក្បជា
ជាត្ិអាស្ុីអារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ា០ឥណា
ា
២.រិ ច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តីពីពាណិជជរមមទាំនិញរៅ
រក្កាមរិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ ណាស្តីពីរិច្បចស្ហក្បត្ិបត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាងស្ាគ្មក្បជា
ជាត្ិអាស្ុីអារគ្នយ៍ និងសាធា ណ ដ្ាឥណា
ា
៣.រិ ច្បច ក្ពមរក្ពៀងស្តី ពី យ នត កា រោុះស្រសាយ
ជរាាុះរក្កាមរិ ច្បច ក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ ណា ស្តី ពី រិ ច្បច
ស្ហក្បត្ិបត្តិកា រស្ដ្ារិច្បចទូេាំទូលាយ វាងស្ាគ្ម
ក្បជាជាត្ិ អាស្ុីអារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ាឥណា
ា
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៤៩

ិ ទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់
ច្បាប់ ស្ីតពីកា ទូ ទាត្់ ងវកា

៥០

ិ ទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់
ច្បាប់ ស្ីតពីកា ទូ ទាត្់ ងវកា

៥១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុ វត្តក្រម ដ្ាបបរវណី

៥២

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត្់

០៧/០៤/២០១១

ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៨
០៧/០៤/២០១១

នស្/ រម/០៥១១/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០០៩
០៦/០៤/២០១១

នស្/ រម/០៥១១/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១

០៧/០៤/២០១១

បស្់រាជ ោាភិបាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យ

នស្/ រម/០៦១១/០១០
ច្បុុះនងៃទី ០៣/០៦/២០១១

ក្រុមហុនអគ្គិស្នី រវៀត្ណាម
៥៣

នស្/ រម/០៥១១/០០៦

ច្បាប់ ស្ីដពី កា អនុ ម័ត្ យេ់ ក្ពមរេើ ពិ ធី សា ទី ២

០៧/០៤/២០១១

រដ្ើ មបី រធវើ វ រិ សា ធ ន រមម រេើ រិ ច្បច ក្ព មរក្ពៀង ស្តី ពី

នស្/ រម/០៥១១/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ៣១/០៥/២០១១

ពាណិជចរមមទាំនិននរិ ច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ ណាស្តីពី
រិ ច្បចស្ហក្បត្ិ បត្តិកា រស្ដ្ារិច្បច ទូេាំទូលាយ វាង
ស្ាគ្មក្បជាជាត្ិ អាស្ុីអារគ្នយ៍និងសាធា ណ ដ្ា
ក្បជាានិត្ច្បិន
៥៤

ច្បាប់ ស្ីដពី វ រិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា របាុះរឆ្ន ត្

៥៥

ច្បាប់ ស្ីដពី វ រិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា របាុះរឆ្ន ត្

៥៦

ច្បាប់ ស្ីតពី បបហិ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង កា ក្គ្ប់ ក្គ្ងក្ទពយ

១១/០៥/២០១១

៥៧

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត្់

១៦/០៦/២០១១

៥៨

១១/០៥/២០១១

រក្ជើ ស្តាាំងត្ាំណាងរាស្ដស្ត

ច្បុុះនងៃទី ០៤/០៧/២០១១
១១/០៥/២០១១

រក្ជើ ស្រ ើស្ក្រុមក្បឹរាឃុាំ-ស្ង្កកត្់

នស្/ រម/០៧១១/០១២
ច្បុុះនងៃទី ០៤/០៧/២០១១

ស្មបត្តិ បស្់ ដ្ាបាេថ្ននរ់រក្កាមជាត្ិ

នស្/ រម/០៦១១/០១១
ច្បុុះនងៃទី ១៧/០៦/២០១១

បស្់ រា ជ ោាភិ បា េននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា

ឱ្យក្រុមហុនរខមបូឌា អុិនរធើ រណស្យូណេ អុិន
រវស្តសមន ឌ្ីរវ ើឡុបសមន ក្គ្ុប
ច្បាប់ ស្ីដពី កា អនុ ម័ត្ យេ់ ក្ពមរេើ ពិ ធី សា ទី ៣

រធវើវ ិរសាធនរមមរេើស្នធិស្ញ្ញញមិត្តភាព និ ងស្ហច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុ ស្ញ្ញញ វាង

នស្/ រម/០៧១១/០១៦
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១

១៦/០៦/២០១១

នស្/ រម/០៧១១/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១

ក្បត្ិបត្តិកា រៅអាស្ុីអារគ្នយ៍
៥៩

នស្/ រម/០៧១១/០១៣

១៦/០៦/២០១១

ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា សាធា ណ ដ្ាក្បជាានិត្
ឡាវ និ ងសាធា ណៈ ដ្ាស្ងគមនិយមរវៀត្ណាមស្តីពី

នស្/ រម/០៧១១/០១៥
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៧/២០១១

កា រាំ ណត្់ ច្បាំណុច្បក្បស្ពវននសខសក្ពាំ សដ្នក្បរទស្
ទាាំងបី
៦០

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិរសាធនរមមច្បាប់ស្ីព
ត ីកា ក្បឆ្ាំងអាំរពើ

៦១

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើកា ធានាទូទាត្់

៦២

១៦/០៦/២០១១

ពុរ េួយ

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

១៧/១០/២០១១

បស្់ រា ជ ោា ភិ បា េននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុ ជា

នស្/ រម/១១១១/០១៨
ច្បុុះនងៃទី ៣០/១១/២០១១

ឱ្យក្រុមហុន រខមបូ ឌា អុិនរធើ រណស្យូណេ អុិន
រវស្តសមន ឌ្ីរវ ើឡុបសមន ក្គ្ុប
ច្បាប់ស្ីព
ត ី ហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ ក្គ្ងឆ្នាំ២០១២

២៤/១១/២០១១

នស្/ រម/១២១១/០១៩
ច្បុុះនងៃទី ១៥/១២/២០១១
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

៦៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងអាស្ុីដ្ខាាាំង

៦៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ីពនធនាគ្ន

៦៥

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា ក្ត្ួត្ពិនិត្យរក្គ្ឿងរញៀន

៦៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើអនុស្ញ្ញញ ស្តីពី

០៤/១១/២០១១

ច្បុុះនងៃទី ២១/១២/២០១១
០៧/១១/២០១១

នស្/ រម/១២១១/០២១
ច្បុុះនងៃទី ២១/១២/២០១១

២៥/១១/២០១១

នស្/ រម/០១១២/០០១
ច្បុុះនងៃទី ០១/០១/២០១២

២៥/១១/២០១១

ពាណិជជរមមអនត ជាត្ិរេើក្បរភទស្ត្វ និង រ
ុ ខជាត្ិ

៦៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា រាំណត្់ច្បាំនួនអាស្នៈ ដ្ាស្ភាស្ក្ាប់

៦៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ីកា ក្គ្ប់ក្គ្ងថ្ននាំរស្ិរមម និងជីរស្ិរមម

៦៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ីេទធរមមសាធា ណៈ

៧០

ិ ទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់
ច្បាប់ ស្ីតពីកា ទូ ទាត្់ ងវកា

៧១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើរិច្បចក្ពមរក្ពៀង

នស្/ រម/០១១២/០០២
ច្បុុះនងៃទី ០២/០១/២០១២

នក្ពសដ្េរាំ ពុង ងរក្គ្នុះថ្ននរ់

២១/១២/២០១១

នីត្ិកាេទី៥

នស្/ រម/០១១២/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២

២១/១២/២០១១

នស្/ រម/០១១២/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២

០៣/០១/២០១២

នស្/ រម/០១១២/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ១៤/០១/២០១២

១២/០៣/២០១២

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០១០

នស្/ រម/០៥១២/០០៦
ច្បុុះនងៃទី ២២/០៥/២០១២

វាងរាជ ោាភិ បាេននក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា និង

១០/០៨/២០១២
នស្/ រម/០៩១២/០០៨

ោា ភិ បា េនន ដ្ា កា តាស្តីពី កា ក្គ្ប់ ក្គ្ងកា រក្បើ

ច្បុុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២

ក្បាស្់ហត្ថពេរមមរៅ ដ្ាកាតា
៧២

នស្/ រម/១២១១/០២០

ច្បាប់ ស្ីដពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-

១០/០៨/២០១២

ច្បក្ររមពុជាច្បូេ ម
ួ រនុងអនុ ស្ញ្ញញ ង
៉ាូ ឺោមស្តីពីនីត្ិិ ី ននកា យេ់ ក្ពមទត េ់ ព័ ត្៌ ានជាមុ ន ច្បាំ រពាុះ
វធ

នស្/ រម/០៩១២/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២

សា ធាត្ុគ្ីមីនិងថ្ននាំរស្ិរមមរក្គ្នុះថ្ននរ់រុនងពាណិជជរមមអនត ជាត្ិ
៧៣

ច្បាប់ស្ីព
ដ ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-

៧៤

រស្ច្បរដីក្ពាងច្បាប់ ស្ីព
ត ីកា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើ៖

១០/០៨/២០១២

ច្បក្ររមពុ ជាច្បូ េ ជាភាគ្ី ននអនុ ស្ញ្ញញអងគកា ស្ហ
ក្បជាជាត្ិ ស្ីព
ត ីស្ិទិធជនពិកា

នស្/ រម/០៩១២/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ២០/០៩/២០១២

១.រិច្បចក្ពមរក្ពៀងពហុភាគ្ីអាសានស្តីពីរស្ ីភា

១៤/០៩/២០១២

វូបនី យរមមរពញរេញននរស្វារមមដ្ឹរជញ្ូជ ន
អនរដ្ាំរណើ តាមទាូវអាកាស្ ម
ួ ទាាំងពិធីសា
ច្បាំនួន២

២.ពិធីសា អនុ វត្តរញ្ចប់រិច្បចស្នាទី ៦ននរស្វា
រមមដ្ឹរជញ្ូជ នតាមទាូវអាកាស្រក្កាមរិច្បចក្ពម
រក្ពៀងក្របខ័ណាអាសានស្តីពីរស្វារមម

៣.អនុ ស្ស ណៈរោគ្យេ់ស្ីព
ត ីរិច្បចស្នារស្វា
រមមទូវអាកាស្
ា
បស្់ស្ាគ្មក្បជាជាត្ិអាស្ុី
អារគ្នយ៍ជាមួយភាគ្ីនដ្គ្ូ
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ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

នស្/ រម/១២១២/០១២
ច្បុុះនងៃទី២៦/១២/២០១២

៧៥

ច្បាប់ ស្ីតពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-

៧៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ហិ ញ្ញ វត្ថុស្ក្ាប់ កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០១៣

០៦/១២/២០១២

៧៧

ច្បាប់ ស្ីតពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-

០៦/១២/២០១២

៧៨

ច្បាប់ ស្ីដពីកា អនុ ម័ត្យេ់ ក្ពមឱ្យក្ពុះរាជាណា-

១៤/០៩/២០១២

ច្បក្ររមពុជាច្បូ េជាស្ាជិ រននរិច្បចក្ពមរក្ពៀងស្តីពី
កា បរងកើត្វ ិទាសាថនអភិវឌ្ឍន៍ នបត្ងស្រេ

នស្/ រម/១២១២/០១១
ច្បុុះនងៃទី ២៦/១២/២០១២
នស្/ រម/១២១២/០១០
ច្បុុះនងៃទី ២៦/១២/២០១២

ច្បក្ររមពុជាច្បូ េជាស្ាជិរននអនុ ស្ញ្ញញអនត ជាត្ិ
ស្តីពីនិយត្រមមននកា រនសាទបាសឡននិងពិធីសា

នស្/ រម/១២១២/០១៣
ច្បុុះនងៃទី ២៩/១២/២០១២

១៤/០៩/២០១២

នស្/ រម/០១១៣/០០១
ច្បុុះនងៃទី ១២/០១/២០១៣

ច្បក្ររមពុជាច្បូ េជាភាគ្ី ននអនុ ស្ញ្ញញ ស្តីពីកា ជូ ន
ដ្ាំ ណឹ ងជាបនាេ ន់ ពី រក្គ្នុះមហនត រា យនុ យ ររា សអ
និងអនុស្ញ្ញញស្តីពីស្ុវត្ថិភាពនុយររាសអ

៧៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា ទូ ទាត្់ងវ ិកាទូ រៅ បស្់ ដ្ាស្ក្ាប់

៨០

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា ធានាទូ ទាត្់ បស្់រាជ ោាភិ បាេនន

៨១

៨២

២៥/០១/២០១៣

ច្បុុះនងៃទី ០៦/០៣/២០១៣

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្នាំ២០១១
១៥/០២/២០១៣

ឡូរវ ើ រស្សានត២

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា រធវើវ ិរសាធនរមមាក្តា៩និ ងាក្តា១០

១៥/០២/២០១៣

ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជា

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា រ ៀបច្បាំ និងកា ក្បក្ពឹត្តរៅ បស្់ឧត្តម

២៤/០១/២០១៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ហគ្មន៍រស្ិរមម

៨៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើ៖

នស្/ រម/០៣១៣/០០៥
ច្បុុះនងៃទី ២១/០៣/២០១៣

ក្រុមក្បឹរាកា ពា ជាត្ិ

៨៤

នស្/ រម/០៣១៣/០០៤
ច្បុុះនងៃទី ២១/០៣/២០១៣

ននច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ហេរខនិរ
ត ៈមន្ដនតីរាជកា ស្ុីវ ិេនន

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា បង្កក និងកា ពនាត្់អគ្គីភ័យ

នស្/ រម/០៣១៣/០០៣
ច្បុុះនងៃទី ១៣/០៣/២០១៣

ក្ពុះរាជាណាច្បក្ររមពុជាឱ្យក្រុមហុន ហាយក្ដ្ូរៅវ ័

៨៣

នស្/ រម/០៣១៣/០០២

០៧/០៥/២០១៣

នស្/ រម/០៦១៣/០០៧
ច្បុុះនងៃទី ០៣/០៦/២០១៣

០៩/០៥/២០១៣

នស្/ រម/០៦១៣/០០៨
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣

១០/០៥/២០១៣

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

- រិ ច្បចក្ពមរក្ពៀង វាង ោាភិ បា េននក្បរទស្
ជាស្ាជិ រស្ាគ្មក្បជាជាត្ិ អាស្ុីអារគ្នយ៍
និង ោាភិ បាេននសាធា ណ ដ្ាក្បជាានិ ត្
ច្បិនស្តីពីកា ដ្ឹរជញ្ូជ នតាមទាូវស្មុក្ទ

- រិច្បចក្ពមរក្ពៀងក្របខ័ ណាអាសានស្តីពីកា
ស្ក្មួេកា ដ្ឹរជញ្ូជ នអនត ដ្ា

- ពិធីសា ទី៦ស្តីពីសាថនីយក្ពាំសដ្នទាូវសដ្រនិង
៨៦

សាថនីយ៍បូត សខស ងរភាើង

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិរសាធនរមមាក្តា២៤៧ ាក្តា៣៦៨

១០/០៥/២០១៣

នស្/ រម/០៦១៣/០០៩
ច្បុុះនងៃទី ០៩/០៦/២០១៣

ិ ី
ាក្តា៣៧២ និ ង ាក្តា៣៨២ ននក្រមនី ត្ិ វ ធ
ក្ពហមទណា
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៨៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី កា អនុម័ត្យេ់ក្ពមរេើពិធីសា បសនថម

១០/០៥/២០១៣

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

ណារហាគោ៉ា -រូឡាឡាំពួ ស្តីពីកា ទទួ េខុ ស្ក្ត្ូវ
សទនរច្បាប់និងស្ាំណងកា ខូច្បខាត្រៅនឹងពិធីសា
កា តារហសណាស្តីពីជីវស្ុវត្ថិភាព

៨៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ីពីវរិ សាធនរមមាក្តា៣ ាក្តា២៩ និ ង

០៧/០៥/២០១៣

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

ាក្តា៣០ ននច្បាប់ ស្ីព
ត ី កា ក្បឆ្ាំងកា ស្ាាត្ក្បារ់
និងហិ ញ្ញ បបទានរភ វរមម

៨៩

ច្បាប់ ស្ីតពី វ រិ សាធនរមម ា ក្តា២៨ ននច្បាប់ ស្ីត ពី

៩០

ច្បាប់ ស្ីតពី កា អនុ ម័ត្ យេ់ ក្ពមរេើ ពិ ធី សា ទី ២

០៧/០៥/២០១៣

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

កា រ ៀបច្បាំនិងកា ក្បក្ពឹត្តរៅននគ្ណៈ ដ្ាមន្ដនតី
១៧/០៦/២០១៣

ឆ្នាំ១៩៩៩ ននអនុ ស្ញ្ញញទី ក្រុងឡារអ ឆ្នាំ១៩៥៤

នស្/ រម/០៦១៣/០១៤
ច្បុុះនងៃទី ២៥/០៦/២០១៣

ស្តីពីកា កា ពា ស្មបត្តិវបបធម៌ រុងក្គ្នានជរា
ន
ា ុះ
ក្បោប់ អាវុធ

បញ្ចប់ក្ត្ឹមរេខរ ៀង ៩០ ។
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៨

60
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៨
ល.រ

ប្មះច្បាប់

១

ច្បាប់ស្ីព
ត ីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៤

២

កាលបរ ិបច្បេទ

ព្រះរាជព្រម

រដ្ឋសភាអនុម័ត

ព្រកាសឱ្យបព្រើច្្ារ់

១២/១១/២០១៣

នស្/ រម/១១១៣/០១៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការបងងកើត្ម្ររស្ួងមុ ខងារសាធារណៈ

១២/១១/២០១៣

នស្/ រម/១២១៣/០១៦

៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការបងងកើត្ម្ររស្ួងររ ៉ែ និងថាមពល

១២/១១/២០១៣

នស្/ រម/១២១៣/០១៧

៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការបងងកើត្ម្ររស្ួងឧស្ាហរមមនិងស្ិបបរមម

១២/១១/២០១៣

នស្/ រម/១២១៣/០១៨

៥

ច្បាប់ ស្ីតពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមងលើ ពិធីសារ និ ង

២០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤/០០១

២០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤/០០២

២០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤ /០០៣

ពិធីសារទី២ ង ើមបីងធវើវ ិងសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

ច្បុះនងៃទី២៨/១១/២០១៣
ច្បុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣
ច្បុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣
ច្បុះនងៃទី០៦/១២/២០១៣
ច្បុះនងៃទី០៦/១/២០១៤

ស្តីពីពាណិជ្ជរមមទាំនិញងម្រកាមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ ស្តី ពី ស្ ហ ម្រប ត្ិ បត្តិ កា រទូ លាំ ទូ លា យរនុ ង

ច្បាំងោមម្របងទស្ស្ាជ្ិរននស្ារមម្របជាជាត្ិ
អាស្ុីអាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋរូងរ ៉ែ
៦

ច្បាប់ ស្ីតពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមងលើ ពិធីសារទី ៣
ននការងធវើ វ ងិ សាធនរមម រិច្បច ម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ

ច្បុះនងៃទី០៦/១/២០១៤

ស្តីពីស្ហម្របត្ិ បត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយរវាង
ស្ារមម្របជាជាត្ិ អាស្ុីអាងរនយ៍និងសាធារណ-

ិ នការ
រ ឋម្របជាានិ ត្ច្បិ ន និ ងពិ ធីសារបញ្ូច លវធា
អនាម័ យនិ ងភូត្គាមអានាម័ យនិងរបាំងបងច្បចរងទស្

ពាណិ ជ្ជ រ មម ងៅរនុ ងរិ ច្បច ម្រពមងម្រពៀងពាណិ ជ្ជ រ មម
ទាំនិញននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌស្តីពីស្ហម្របត្ិបត្តិការងស្ ឋរិច្បចទូលាំទូលាយរវាងស្ារមម្របជាជាត្ិអាស្ុីអាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ច្បិន
៧

ច្បាប់ ស្ីតពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមងលើ ពិធីសារស្តីពី

ការងធវើវ ិងសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងងស្ ឋរិច្បចអាសា៊ាន

ច្បុះនងៃទី០៦/១/២០១៤

មួយច្បាំនួនរ លពារ់ព័នធនឹងពាណិជ្ជរមមទាំនិញ
៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

២០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤ /០០៤

៩

ច្បាប់ ស្ីតពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមងលើ លិ ខិ ត្ ធានា

២០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤ /០០៥

អាសា៊ានស្តីពីបាំលាស្់ទីរប
ូ វ ័នតបុរគល

របស្់រាជ្រដ្ឋឋភិបលច្បាំងពាោះម្ររស្ួងឧស្សហរមមររ ៉ែ

និងថាមពល និងអរគិស្នីរមពុជាឱ្យងៅម្ររុមហ៊ាុន

Alex Corporation Co.,Ltd ស្ម្រាប់ការវ ិនិងោរ
៉ែុ ភនាំ ងពញរខសបោ
ត ញបញ្ូជ នអរគិ ស្ នី ២ ៣០វ ល
ម្រពោះស្ីហនុ
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បុះនងៃទី០៦/១/២០១៤

ច្បុះនងៃទី០៦/១/២០១៤

១០

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ា៉ែរស្ាគល់ភូមិសាស្តស្តទាំនិញ

១១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀងរវាងរាជ្

៣០/១២/២០១៣

នស្/ រម/០១១៤ /០០៦

៣/៤/២០១៤

នស្/ រម/០៥១៤ /០០៧

រដ្ឋឋ ភិ ប លននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុ ជា និ ង រដ្ឋឋ -

ច្បុះនងៃទី២០/១/២០១៤
ច្បុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤

ភិ បលននសាធារណរ ឋស្ងគមនិ យមងវៀត្ោម
ស្តីពីការជ្ាំរុញនិងការការពារវ ិនិងោរ
១២

ច្បាប់ស្ីព
ត ីផ្ូលវថ្នល់

៣/៤/២០១៤

នស្/ រម/០៥១៤ /០០៨

១៣

ិ ទូ ងៅរបស្់ រ ឋស្ម្រាប់
ច្បាប់ ស្ីតពីការទូ ទាត្់ ថ្វកា

១/៤/២០១៤

នស្/ រម/០៥១៤ /០០៩

១៤

ច្បាប់ ស្ីត ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមងលើ ពិ ធី សា រនន

២០/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៦១៤ /០១០

១៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

២០/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៦១៤ /០១១

១៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការស្នាទូ ទាត្់

២១/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៦១៤ /០១២

ការម្ររប់ ម្ររងឆ្នាំ២០១២

ធមមនុញ្ញអាសា៊ានស្តីពីយនតការងដ្ឋោះស្រសាយជ្ងាលោះ
ស្តីពីបុពវស្ិទធនិងអភ័យឯរស្ិទធរបស្់អាសា៊ាន

របស្់រាជ្រដ្ឋឋភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ

ច្បុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤
ច្បុះនងៃទី០៤/៥/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤

ងៅម្ររុមហ៊ាុនស្ុីធីលុមងអស្ងអ
១៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

២០/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៦១៤ /០១៣

១៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើ ការស្ុាំច្បូលរួម

២០/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៦១៤ /០១៤

អាសា៊ានស្តីពីរយ

ជាភារី ហ ត្ថងលខី រ បស្់ ម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុ ជា

ច្បុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៤/៦/២០១៤

ងៅរនុ ងពិ ធី សារននវ ងិ សាធនរមម ងលើ អ នុ ស្ញ្ញញ
អនត រ ជាត្ិ ស្ីត ពី សា មញ្ញ រ មម និ ង ស្ុ ខ ុ ម នី យ រមម
នីត្ិវ ិធីរយ។
១៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការងរៀបច្បាំអងគការត្ុ លាការ។

២២/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០១៥

២០

ច្បាប់ស្ីព
ត ី លរខនិតរៈននងៅម្ររម និងម្រពោះរាជ្អាជាា

២៣/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០១៦

២១

ច្បាប់ ស្ីតពីការងរៀបច្បាំ និ ងការម្របម្រពឹ ត្តងៅននឧត្តម

២៣/៥/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០១៧

២២

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

២៦/៦/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០១៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរផ្នការយុទធ-

២៦/៦/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០១៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើស្នធិស្ញ្ញញស្តីពី

២៦/៦/២០១៤

នស្/ រម/០៧១៤ /០២០

ម្ររុមម្របឹ រាននអងគងៅម្ររម

ិ ងៅមររផ្ន រ យុ ត្ិត ធ ម៌ រុន ង
ស្តីពី កា រជ្ួ យ គាន ងៅវ ញ

ច្បុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤
ច្បុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤
ច្បុះនងៃទី១៦/៧/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤

វ ិស្័យរ ឋបបងវណីរវាងម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង
សាធារណរ ឋស្ងគមនិ យមងវៀត្ោម
២៣

សាស្តស្តអភិ វឌ្ឍជាត្ិ២០១៤-២០១៨
២៤

បត្ាប័នរវាងម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិងសាធារណ
រ ឋស្ងគមនិ យមងវៀត្ោម
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤

ច្បុះនងៃទី១៧/៧/២០១៤

២៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការធានារា៉ែ ប់ រង

២៧/៦/២០១៤

នស្/ រម/០៨១៤ /០២១

២៦

ច្បាប់ធមមនុញ្ញស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមមាម្រា៧៦និងាម្រា

១/១០/២០១៤

នស្/ រម/១០១៤ /០២២

២/១០/២០១៤

នស្/ រម/១០១៤ /០២៣

១/១០/២០១៤

នស្/ រម/១០១៤ /០២៤

២/១០/២០១៤

នស្/ រម/១០១៤ /០២៥

២៨/១១/២០១៤

នស្/ រម/១២១៤ /០២៦

ទាាំ ង ឡាយពី ជ្ាំ ពូ រ ទី ១ ៥ថ្មី
២៧

ល់ ជ្ាំ ពូ រ ទី ១ ៦ថ្មី នន

រ ឋធមមនុញ្ញននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង
ស្តីពីស្ហម្របត្ិ បត្តិការវបបធម៌ រវាងរដ្ឋឋភិ បលនន

ច្បុះនងៃទី៤/៨/២០១៤
ច្បុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤

ច្បុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤

រ ឋជាស្ាជ្ិរននស្ារមម្របជាជាត្ិ អាស្ុីអាងរនយ៍
និងរដ្ឋឋភិ បលននស្ហព័នធរុស្សី
២៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារោហគូោ៉ែ ស្តីពី ស្ិ ទធ ទ ទួ ល ផ្លពី ធ នធានងស្ងនទិ រ

ច្បុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤

និ ងការរបងរច្បរផ្លម្របងោជ្ន៍ ពីការងម្របើ ម្របស្់

ធនធានងស្ងនទិ រងដ្ឋយងស្មើភាពនិ ងស្មធម៌ នន
អនុស្ញ្ញញស្ហម្របជាជាត្ិ ស្ីព
ត ិជ្ីវៈច្បម្រមុោះ
២៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមម ាម្រា១ ាម្រា៤ ាម្រា៧
ាម្រា៨ ាម្រា៩ ាម្រា១១ ាម្រា១៣ ាម្រា១៤
ាម្រា១៥

ាម្រា១៧

ាម្រា១៨

ាម្រា១៩

ាម្រា២០

ាម្រា២១

ាម្រា២២

ាម្រា២២

ច្បុះនងៃទី២៣/១០/២០១៤

ាម្រា២៣ ាម្រា២៤ ាម្រា៣០ ាម្រា៣៤
ាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា៣៩ ាម្រា៤០
ាម្រា៤១

ាម្រា៤២

ាម្រា៤៣

ាម្រា៤៥

ាម្រា៤៦ ាម្រា៤៩ ាម្រា៥៥ និងាម្រា៥៦នន
ច្បាប់ស្ីព
ត ីការម្ររប់ ម្ររងងរាងច្បម្ររនិងស្ិបបរមមរ ល
ម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/
០៦០៦/១០៨ ច្បុោះនថ្ៃទី២៣រខមិថ្ុនា ឆ្នាំ២០០៦
៣០

ច្បាប់ស្ីព
ត ីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៥

៣១

ច្បាប់ស្ីព
ត ីច្បរាច្បរផ្លូវងគារ

៥/១២/២០១៤

នស្/ រម/០១១៥ /០០១

៣២

ច្បាប់ស្ីព
ត ីការងរៀបច្បាំ និងម្របម្រពឹ ត្តងៅននរណៈរាម-

២៣/៣/២០១៥

នស្/ រម/០១១៥ /០០២

ធិការជាត្ិងរៀបច្បាំការងបោះងឆ្នត្

ច្បុះនងៃទី១៨/១២/២០១៤
ច្បុះនងៃទី០៩/០១/២០១៥
ច្បុះនងៃទី២៦/៣/២០១៥

៣៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការងបោះងឆ្នត្ងម្រជ្ើ ស្ាាំងត្ាំ ោងរាស្តស្ត

២៣/៣/២០១៥

នស្/ រម/០១១៥ /០០៣

៣៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការម្រត្ួត្ពិនិត្យផ្លិត្ផ្លថានាំជ្រ់

០៨/៤/២០១៥

នស្/ រម/០៥១៥ /០០៤
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បុះនងៃទី២៦/៣/២០១៥

ច្បុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥

៣៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា៤ ាម្រា

០៨/៤/២០១៥

នស្/ រម/០៥១៥ /០០៥

០៧/៤/២០១៥

នស្/ រម/០៥១៥ /០០៦

៨/៦/២០១៥

នស្/ រម/០៧១៥/០០៧

៣០/៦/២០១៥

នស្/ រម/០៧១៥/០០៨

៦/៧/២០១៥

នស្/ រម/០៧១៥/០០៩

៥,២៦,២៧,២៨,៤២ និងាម្រា៧៤ ននច្បាប់ ស្ីព
ត ី

ច្បុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥

អរគិស្នីននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជារ លម្រត្ូវម្របកាស្

ឱ្យងម្របើ ងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០២០១/០៣
ច្បុោះនថ្ៃទី០២ រខរុមភៈ ឆ្នាំ២០០១ និងច្បាប់ ស្ីព
ត ី
វ ិងសាធនរមមច្បាប់ ស្ីព
ត ី អរគិស្នី ននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជារ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររម

ងលខនស្/ររម/០៦០៧/០១៥ច្បុោះនថ្ៃទី២២រខមិថ្ុនា
ឆ្នាំ២០០៧
៣៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា២៣

ននច្បាប់ ស្ីព
ត ី

លរខនិរ
ត ៈត្ាំ ោងរាស្តស្តរ លម្របកាស្ឱ្យងម្របើ ងដ្ឋយ

ច្បុះនងៃទី១៨/៥/២០១៥

ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ នស្/ររម/១០០៦/០២៥ ច្បុោះនថ្ៃ
ទី២១ រខត្ុ លា ឆ្នាំ២០០៦
៣៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការម្ររប់ម្ររងងម្រគាោះមហនតរាយ

៣៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការទូ ទាត្់ថ្វ ិកាទូ ងៅរបស្់រ ឋស្ម្រាប់
ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៣

ច្បុះនងៃទី១០/៧/២០១៥
ច្បុះនងៃទី២៩/៧/២០១៥

៣៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ីភត្ិ ស្នាពិងស្ស្

៤០

ច្បាប់ ស្ីព
ត ីស្ារមនិងអងគការមិនរមនរដ្ឋឋភិ បល

១៣/៧/២០១៥

នស្/ រម/០៨១៥/០១០

៤១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង

២០/១០/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១១

២៦/១០/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១២

២៦/១០/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៣

២៦/១០/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៤

៣០/១០/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៥

ស្ដីពីរិច្បចស្ហម្របត្ិបត្តិការពាណិជ្ជរមមនិងងស្ ឋរិច្បច

ច្បុះនងៃទី២៩/៧/២០១៥
ច្បុះនងៃទី១២/៨/២០១៥

ច្បុះនងៃទី១៦/១១/២០១៥

រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង
រដ្ឋឋភិ បលននសាធារណរ ឋងបឡារុស្
៤២

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ា ម្រា២១ ននច្បាប់ ស្ីតពី
ស្ហលរខនិតរៈស្ាជ្ិរម្រពឹទធស្ភា

៤៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង
រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង

ច្បុះនងៃទី១១/១២/២០១៥
ច្បុះនងៃទី១១/១២/២០១៥

រដ្ឋឋ ភិ ប លស្ហព័ នធ រុស្សុី ស្ីត ពី កា រជ្ាំ រុ ញ និ ង ការ
ការពារងៅវ ិញងៅមរននវ ិនិ ងោរ
៤៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងពៀង
រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង

ច្បុះនងៃទី១១/១២/២០១៥

រដ្ឋឋ ភិ ប លននសាធារណរ ឋ ងបឡារុ ស្ ស្តី ពី កា រ
ជ្ាំ រុញ និ ងការការពារងៅវ ិញងៅមរននវ ិនិ ងោរ
៤៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការងបោះងឆ្នត្ងម្រជ្ើ ស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរា
ឃុាំ-ស្ងាកត្់
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
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ច្បុះនងៃទី១១/១២/២០១៥

៤៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៦

៣០/១១/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៦

៤៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ីទូររមនារមន៍

៣០/១១/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៧

៤៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ិត្
ថ ិ

៣០/១១/២០១៥

នស្/ រម/១១១៥/០១៨

៤៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារស្ម្រាប់

១៦/១២/២០១៥

នស្/ រម/០១១៦/០០១

១៦/១២/២០១៥

នស្/ រម/០១១៦/០០២

១៦/១២/២០១៥

នស្/ រម/០១១៦/០០៣

១៣/១/២០១៦

នស្/ រម/០២១៦/០០៤

១៣/១/២០១៦

នស្/ រម/០២១៦/០០៥

១៤/១/២០១៦

នស្/ រម/០៤១៦/០០៦

៤/៤/២០១៦

នស្/ រម/០៥១៦/០០៧

៣០/៥/២០១៦

នស្/ រម/០៧១៦/០០៨

៣០/៥/២០១៦

នស្/ រម/០៧១៦/០០៩

៣០/៦/២០១៦

នស្/ រម/០៨១៦/០១០

ងធវើវ ិងសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងា៉ែ រា៉ែ ងរស្ស្តីពីការ

បងងកើត្អងគការពាណិជ្ជរមមពិភពងលារង ើ មបីបញ្ូច ល

ច្បុះនងៃទី១៧/១២/២០១៥
ច្បុះនងៃទី១៧/១២/២០១៥
ច្បុះនងៃទី២៤/១២/២០១៥
ច្បុះនងៃទី១៤/១/២០១៦

រិច្បចម្រពមងម្រពៀងស្តីពីរិច្បចស្ម្រមួលពាណិជ្ជរមមងៅរនុង
ឧបស្មព័នធ១រ ននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងា៉ែ រា៉ែ ងរស្
៥០

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

៥១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ុខភាពស្ត្វនិងផ្លិត្រមមស្ត្វ

៥២

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យងលើម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

ស្តីពីការបងងកើត្មជ្ឈមណឌលជ្ីវច្បម្រមុោះអាសា៊ាន(ACB)

ស្តីពីការបងងកើត្ធនាគារវ ិនិងោរងហដ្ឋឋរច្បនាស្មព័នធ
អាស្ុី(AIIB)

៥៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការទូ ទាត្់ថ្វ ិការទូងៅរបស្់រ ឋស្ម្រាប់

៥៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ីរណងនយយនិងស្វនរមម

៥៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ហជ្ីព

៥៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៤

រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជានិង
រដ្ឋឋ ភិ ប លហុ ង ម្ររី ស្ីតពី កា រជ្ាំ រុញ និ ង ការការពារ

ច្បុះនងៃទី១៤/១/២០១៦
ច្បុះនងៃទី២៨/១/២០១៦
ច្បុះនងៃទី៥/២/២០១៦

ច្បុះនងៃទី៥/២/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១១/៤/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១៧/៥/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១៤/៧/២០១៦

ងៅវ ិញងៅមរននវ ិនិងោរ
៥៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី យុត្ិតធម៌អនីត្ិជ្ន

៥៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើ៖

១.រិច្បចម្រពមងម្រពៀង ឹរជ្ញ្ូជ នាមផ្លូវអាកាស្

រវាងរដ្ឋឋភិ បលននរ ឋស្ាជ្ិរស្ារមម្របជាជាត្ិ
អាស្ុីអាងរនយ៌និងរដ្ឋឋភិ បលសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ច្បិន

២.ពិធីសារទី១ស្តីពីការមិនរាំ ណត្់ស្ិទធង

ោះ

ងហើរទី៣និងទី៤ រវាងច្បាំណុច្បោមូយងៅរនុងទឹរ ីប
ោ
ត ភារីច្បុោះរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

៣.ពិធីសារទី ២ស្តីពីស្ិទធង

ភារីច្បុោះរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

ោះងហើរទី ៥រវាង
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ច្បុះនងៃទី១៤/៧/២០១៦
ច្បុះនងៃទី៩/៨/២០១៦

៥៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារវ ិងសាធ

៦០

ច្បាប់ស្ីព
ត ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារអនុវត្ត

នរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងវ ិនិ ងោរទូលាំទូលាយអាសា៊ាន
រញ្ចប់រិច្បចស្នាទី៧និងទី៨ននងស្វារមម ឹរជ្ញ្ូជ ន

៣០/៦/២០១៦

នស្/ រម/០៨១៦/០១១

៣០/៦/២០១៦

នស្/ រម/០៨១៦/០១២

៣០/៦/២០១៦

នស្/ រម/០៨១៦/០១៣

៧/១០/២០១៦

នស្/ រម/១១១៦/០១៤

៧/១០/២០១៦

នស្/ រម/១១១៦/០១៥

៧/១០/២០១៦

នស្/ រម/១១១៦/០១៦

៧/១០/២០១៦

នស្/ រម/១១១៦/០១៧

៧/១០/២០១៦

នស្/ រម/១១១៦/០១៨

ាមផ្លូ វអាកាស្ងម្រកាមរិ ច្បច ម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ

ច្បុះនងៃទី៩/៨/២០១៦
ច្បុះនងៃទី៩/៨/២០១៦

អាសា៊ានស្តីពីងស្វារមម
៦១

ច្បាប់ ស្ីតពី កា រម្ររប់ ម្ររងងលើ កា របរ ច្ច
ិ ច រ ការផ្ាាំ

៦២

ិ ជ ជ្ី វៈវ ស្
ិ ័យ
ច្បាប់ ស្ីតពី កា រម្ររប់ ម្ររងអន រ ម្របរបវ ជា

៦៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើ៖

ងកាស្ិកា ជាលិកា និងស្រ ីរាងគមនុស្ស
ស្ុខាភិ បល

១.រិច្បចម្រពមងម្រពៀងស្តីពីការបងងកើត្និងការអនុ វត្ត

បញ្ជរត្មួ យអាសា៊ាន

ច្បុះនងៃទី៩/៨/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦

២.ពិ ធីសារស្តីពីការបងងកើត្និ ងការអនុ វត្តបញ្ជ

រត្មួយអាសា៊ាន

៣.ពិធីសារស្តីពីម្ររបខ័ណឌច្បាប់ស្ម្រាប់អនុវត្ត

បញ្ជរត្មួ យអាសា៊ាន
៦៤

ច្បាប់ ស្ីតពី កា រអនុ ម័ត្ យល់ ម្រពមងលើ ពិ ធី សា រទី ៧

ស្តីពីម្របព័នធឆ្លងកាត្់ រយននរិច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ
អាសា៊ា នស្តីពី រិ ច្បចស្ ម្រមួ ល ការ ឹ រ ជ្ញ្ូជ នឆ្ល ង កាត្់

ច្បុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦

ទាំ និ ញ
៦៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើពិធីសារង ើមបី

អនុ វ ត្ត រ ញ្ច ប់ ទី ៦ ននការងបត ជាា ងបើ រ ច្បាំ ហ រងស្វា

ហិរញ្ញ វត្ថុងៅងម្រកាមរិច្បជម្រពមងម្រពៀងម្ររបខ័ណឌអាសា៊ាន

ច្បុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦

ស្តីពីងស្វា
៦៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង
ស្តីពីការបងងកើត្អងគភាពស្រសាវម្រជាវា៉ែ ម្ររូងស្ ឋរិច្បច
អាសា៊ាន

ច្បុះនងៃទី១៩/១១/២០១៦

៦៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៧

២២/១១/២០១៦

នស្/ រម/១២១៦/០១៩

៦៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

២២/១១/២០១៦

នស្/ រម/១២១៦/០២០

៦៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការទូ ទាត្់ថ្វ ិកាទូ ងៅរបស្់រ ឋស្ម្រាប់

៧/១២/២០១៦

នស្/ រម/០១១៧/០០១

៧០

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា៨ ាម្រា៤០ ៤១

២៦/១២/២០១៦

នស្/ រម/០១១៧/០០២

ស្តីពីការរម្របម្របួលអាកាស្ធាត្ុ
ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៥

៤៧ ៤៨ ៧៥ ៧៧ ៨២ និងាម្រា៩០ ននច្បាប់ស្ីព
ត ី
ច្បរារណ៍ផ្លូវងគារ

រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើ ងដ្ឋយ

ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០១១៥/០០១ ច្បុោះនថ្ៃ
ទី៩ រខមររា ឆ្នាំ២០១៥
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ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បុះនងៃទី១៤/១២/២០១៦
ច្បុះនងៃទី១៩/១២/២០១៦
ច្បុះនងៃទី៣/១/២០១៧
ច្បុះនងៃទី២៦/១/២០១៧

៧១

ច្បាប់ស្ីព
ត ីច្បាប់វ ិងសាធនរមមរណបរសនងោបយ

២០/២/២០១៧

នស្/ រម/០៣១៧/០០៣

៧២

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី ល រខ និត រៈមន្តនតី

៧/៤/២០១៧

នស្/ រម/០៤១៧/០០៤

៧/៤/២០១៧

នស្/ រម/០៥១៧/០០៥

២០/៦/២០១៧

នស្/ រម/០៧១៧/០០៦

១០/៧/២០១៧

នស្/ រម/០៧១៧/០០៧

១០/៧/២០១៧

នស្/ រម/០៧១៧/០០៨

១០/៧/២០១៧

នស្/ រម/០៧១៧/០០៩

១៦/១០/២០១៧

នស្/ រម/១០១៧/០១០

រាជ្ការននម្ររុមនីត្ិបបញ្ញ ត្ិត
៧៣

ច្បាប់ ស្ីតពីការអនុ ម័ត្យល់ ម្រពមងលើ ពិធីសារទី ៣

ងធវើវ ិងសាធនរមមរិច្បចម្រពមងម្រពៀងពាណិជ្ជរមមទាំនិញ

ច្បុះនងៃទី៧/៣/២០១៧
ច្បុះនងៃទី២៨/៤/២០១៧
ច្បុះនងៃទី១១/៥/២០១៧

ងៅងម្រកាមរិ ច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររបខ័ណឌស្តីពីរិច្បចស្ហម្របត្ិ ប ត្តិ កា រងស្ ឋ រិ ច្បចទូ លាំ ទូលា យរនុ ងច្បាំ ងោម

រដ្ឋឋភិ បលននម្របងទស្ស្ារមន៍ម្របជាជាត្ិ អាស្ុី
អាងរនយ៍និងសាធារណរ ឋរូងរ ៉ែ
៧៤

ច្បាប់ ស្តី ពី កា រ ងបោះ ងឆ្ន ត្ ងម្រជ្ើ ស្ ាាំ ង ស្ ាជ្ិ រ
ម្រពឹទធស្ភា

៧៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមច្បាប់ ស្ីព
ត ីរណបរសនងោ-

បយ និងច្បាប់ ស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមមច្បាប់ ស្ីព
ត ីរណ-

ច្បុះនងៃទី២១/៧/២០១៧
ច្បុះនងៃទី២៨/៧/២០១៧

បរសនងោបយ។
៧៦

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត្់
របស្់ រា ជ្រដ្ឋឋ ភិ ប លននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុ ជា

ច្បុះនងៃទី២៩/៧/២០១៧

ឱ្យម្ររុមហ៊ាុន អាឡិច្ប ខបងភើ ងរស្ិន
៧៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត្់
របស្់ រា ជ្រដ្ឋឋ ភិ ប លននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុ ជា

ច្បុះនងៃទី២៩/៧/២០១៧

ឱ្យម្ររុមហ៊ាុនងខមបូ ឌាន ងអនឺជ្ីII ឯ.ឧ
៧៨

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា រងបោះងឆ្ន ត្

ច្បុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧

ងម្រជ្ើ ស្ាាំងត្ាំោងរាស្តស្ត
៧៩

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា រងបោះងឆ្ន ត្

១៦/១០/២០១៧

ច្បុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧

ងម្រជ្ើ ស្ាាំងស្ាជ្ិរម្រពឹ ទធស្ភា
៨០

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា រងបោះងឆ្ន ត្

១៦/១០/២០១៧

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ច្បាប់ ស្ីតពី កា រងបោះងឆ្ន ត្
ងម្រជ្ើ ស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរារាជ្ធានី

នស្/ រម/១០១៧/០១២
ច្បុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧

ងម្រជ្ើ ស្ងរ ើស្ម្ររុមម្របឹរា ឃុាំ ស្ងាកត្់
៨១

នស្/ រម/១០១៧/០១១

១៦/១០/២០១៧

នស្/ រម/១០១៧/០១៣
ច្បុះនងៃទី២៥/១០/២០១៧

ម្ររុមម្របឹរាងខត្ត

ម្ររុមម្របឹរាម្ររុង ម្ររុមម្របឹរាស្រស្ុរ ម្ររុមម្របឹរាខណឌ
៨២

ច្បាប់ស្ីព
ត ីឧបស្រស្័យពាណិជ្ជរមម

៨៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា៦ ាម្រា៤១ ាម្រា

១២/១០/២០១៧

នស្/ រម/១១១៧/០១៤

១៦/១០/២០១៧

នស្/ រម/១១១៧/០១៥

៤២ ាម្រា៤៣ និងាម្រា៩៥ ននច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ីព
ត ី
ជ្លផ្ល រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររម
ងលខនស្/ររម/០៥០៦/០១១ច្បុោះនថ្ៃទី២១/៥/២០០៦
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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ច្បុះនងៃទី១៧/១១/២០១៧
ច្បុះនងៃទី២២/១១/២០១៧

៨៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមមាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា
១០៩ និងាម្រា១៣៦ ននច្បាប់ស្ីព
ត ីម្របកាស្នីយ បម្រត្

១៦/១០/២០១៧

នស្/ រម/១១១៧/០១៦

១៦/១០/២០១៧

នស្/ រម/១១១៧/០១៧

១២/១០/២០១៧

នស្/ រម/១១១៧/០១៨

ច្បុះនងៃទី២២/១១/២០១៧

ត្រករមមវ ិញ្ញញបនបម្រត្ម៉ែូរ លានអត្ថម្របងោជ្ន៍និង
រាំ នូរឧស្ាហរមមរ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើ ងដ្ឋយ
ម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខនស្/ររម/០១០៣/០០៥ច្បុោះនថ្ៃ
ទី២២/១/២០០៣
៨៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង
ស្តីពីការទទួ លសាគល់ស្ុពលភាពននម្របកាស្នី យ

ច្បុះនងៃទី២២/១១/២០១៧

បម្រត្ត្រករមមអុឺរប
៉ែុ រវាងរាជ្រ ឋភិបលននម្រពោះរាជាោ៨៦

ច្បម្រររមពុជានិងសាថប័នម្របកាស្នីយបម្រត្ត្រករមមអុឺរប
៉ែុ
ច្បាប់ ស្ីត ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមងលើ ពិ ធី សា រងធវើ

ច្បុះនងៃទី២២/១១/២០១៧

វ ងិ សាធនរមម រិ ច្បច ម្រពមងម្រពៀងម្ររបខណឌ ស្តី ពី រិ ច្បច
ស្ហម្របត្ិ ប ត្តិ កា រងស្ ឋ រិ ច្បច ទូលាំ ទូ លា យនិ ង រិ ច្បច
ម្រពមងម្រពៀងមួ យច្បាំ នួនងទៀត្ងម្រកាមរិ ច្បចម្រពមងម្រពៀង
ម្ររបខ័ ណឌងនោះរវាងស្ារមម្របជាជាត្ិ អាស្ុីអាងរនយ៍
និងសាធារណរ ឋម្របជាានិត្ច្បិន
៨៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ីហិរញ្ញ វត្ថុស្ម្រាប់ ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៨

១៧/១១/២០១៧

៨៨

ច្បាប់ ស្ីត ពី កា រអនុ ម័ ត្ យល់ ម្រពមងលើ ធ មម នុ ញ្ញ នន

១៧/១១/២០១៧

នស្/ រម/១២១៧/០២០

១៧/១១/២០១៧

នស្/ រម/១២១៧/០២១

នស្/ រម/១២១៧/០១៩
ច្បុះនងៃទី៩/១២/២០១៧

មជ្ឈមណឌ លងម្រត្ៀមបងាក រងម្រគាោះមហនត រា យអាស្ុី

ច្បុះនងៃទី៩/១២/២០១៧

ADPC។
៨៩

ិ ទូ ងៅរបស្់ រ ឋស្ម្រាប់
ច្បាប់ ស្ីតពីការទូ ទាត្់ ថ្វកា

ច្បុះនងៃទី៩/១២/២០១៧

ការម្ររប់ម្ររងឆ្នាំ២០១៦
៩០

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

១៧/១១/២០១៧

នស្/ រម/១២១៧/០២២
ច្បុះនងៃទី៩/១២/២០១៧

ច្បាំនួន៤៖
១.រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរដ្ឋឋភិ បលននសាធារណរ ឋស្ងហបុរ ីស្តីពី

ការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាននិងកាបងាករការ
រិបងរងបនលាំពនធពារ់ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់ ច្បាំណូល
២.រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរដ្ឋឋភិ បលននសាធារណរ ឋម្របជាានិ ត្

ច្បិន ស្តីពីការងច្បៀស្វាងការយរពនធម្រត្ួត្គាន និងការ
បងាករការរិបងរងបនលាំពនធពារ់ ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់
ច្បាំណូល
៣.រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះងៅស្៊ាុលត្ង់ និ ង

68
រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

ោ៉ែ ងឌ្ី ងពើ រត្ួ ន ននម្របងទស្ម្រពុយងណដ្ឋរូសាឡឹម
ស្តីពី កា រងច្បៀស្វាងការយរពនធ ម្រត្ួ ត្ គាន និ ង ការ
បងាករការរិ បងរងបនលាំពនធពារ់ ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់
ច្បាំណូល
៤.រវាងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររ
រមពុជានិ ងរាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្ររនថ្

ស្តីពី កា រងច្បៀស្វាងការយរពនធ ម្រត្ួ ត្ គាន និ ង ការ
បងាករការរិបងរងបនលាំពនធពារ់ ព័នធនឹងពនធងលើម្របរ់
ច្បាំណូល
៩១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

១២/១/២០១៨

ពាណិជ្ជរមមងស្វារមមងម្រកាមរិ ច្បចម្រពមងម្រពៀងម្ររប-

នស្/ រម/០២១៨/០០១
ច្បុះនងៃទី១៦/២/២០១៨

ខណឌស្តីពីរិច្បចស្ហម្របត្ិ បត្តិការងស្ ឋរិច្បចម្ររប់ ម្រជ្ុង

ងម្រជាយ រវាងស្ារមម្របជាជ្ត្ិអាស្ុីអាងរនយ៍ និង
សាធារណរ ឋឥោ
ឌ
៩២

៩៣
៩៤

៩៥

ច្បាប់ធមមនុញ្ញស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា៣៤ថ្មី

នស្/ រម/០២១៨/០០២

ាម្រា៤២ ាម្រា៤៩ ាម្រា៥៣ និងាម្រា១១៨

ច្បុះនងៃទី២៧/២/២០១៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមម្ររមម្រពហមទណឌ

នស្/ រម/០២១៨/០០៣

ថ្មី ននរ ឋធមមនុញ្ញននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជា។

ច្បុះនងៃទី២៧/២/២០១៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

ស្តីពី កា រជ្ាំ រុ ញ និ ង ស្ម្រមួ ល ពាណិ ជ្ជ រ មម ត្ាំ ប ន់ ម្រត្ី ងកាណអភិ វឌ្ឍន៍ រមពុជា-ឡាវ-ងវៀត្ោម

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ា ម្រា២៦ ាម្រា២៧ថ្មី

ាម្រា ២៨ ាម្រា៣១ និងាម្រា៣២ននច្បាប់ ស្ីព
ត ី

១៤/២/២០១៨

នស្/ រម/០៣១៨/០០៤

១៤/២/២០១៨

នស្/ រម/០៣១៨/០០៥

នស្/ រម/០៤១៨/០០៦

ច្បុះនងៃទី៦/៣/២០១៨

ច្បុះនងៃទី១០/៣/២០១៨

ការងរៀបច្បាំនិងការម្របម្រពឹត្តងៅននម្ររុមម្របឹរាធមមនុញ្ញ
៩៦

ច្បាប់ ស្តី ពី អា ជាា បណណ ប ញ្ញ
ជ ស្ម្រា ប់ ស្ុ ខ ភា ព

៩/៤/២០១៨

៩៧

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើរិច្បចម្រពមងម្រពៀង

៣១/៥/២០១៨

សាធា រណៈ

ស្តីពីការបងងកើត្អងគការស្ហម្របត្ិ បត្តិការនម្រពង
អាស្ុី

ច្បុះនងៃទី២៧/៤/២០១៨
ើ

នស្/ រម/០៦១៨/០០៧
ច្បុះនងៃទី២១/៦/២០១៨

៩៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ញ្ញ
ជ ត្ិ

៣១/៥/២០១៨

៩៩

ច្បាប់ស្ីព
ត ីវ ិងសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា២៣ ាម្រា

៣១/៥/២០១៨

៣០ ាម្រា៣៣ ាម្រា៣៤ ាម្រា៣៥ ាម្រា
៣៦ ាម្រា៣៧ ាម្រា៣៨ ាម្រា៣៩ និងាម្រា
៤០ននច្បាប់ ស្ីព
ត ីការម្ររប់ ម្ររងនិងការងធវើអាជ្ីវរមម

ររ ៉ែ រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ
នស្/ររម/០៧០១/០៩ច្បុោះនថ្ៃទី១៣រខររកដ្ឋ២០០១
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នស្/ រម/០៦១៨/០០៨
ច្បុះនងៃទី២១/៦/២០១៨
នស្/ រម/០៦១៨/០០៩
ច្បុះនងៃទី២១/៦/២០១៨

១០០

ច្បាប់ ស្ីតពី វ ងិ សាធនរមម ា ម្រា៨៧ ច្បាំ ណ ងងជ្ើ ង

៧/៦/២០១៨

នស្/ រម/០៦១៨/០១០
ច្បុះនងៃទី២៦/៦/២០១៨

ច្បាំណុច្ប”រ” រផ្នរទី៣ននជ្ាំពូរទី៤ ាម្រា៨៩ ាម្រា
៩០ ាម្រា៩១ ាម្រា៩៤ ាម្រា១១០ ាម្រា
១២០ និងាម្រា១២២ននច្បាប់ ស្ីព
ត ីការងាររ លម្រត្ូវ
ម្របកាស្ឱ្យងម្របើងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខជ្ស្/ររម/
០៣៩៧/០១ ច្បុោះនថ្ៃទី១៣ រខមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧
១០១

ច្បាប់ស្ីព
ត ី វ ិងសាធនរមមាម្រា៣ ាម្រា៦៧ ាម្រា

៧/៦/២០១៨

នស្/ រម/០៦១៨/០១១
ច្បុះនងៃទី២៦/៦/២០១៨

៨៩ ាម្រា១១ ាម្រា១២ ច្បាំ ណងងជ្ើងជ្ាំពូរទី៤
ាម្រា១៦ ាម្រា១៩ាម្រា២៦ ាម្រា៥០ ាម្រា
៥១ ាម្រា៥២ ាម្រា៥៣ ាម្រា៥៤ ាម្រា៥៥
ាម្រា៥៦

ាម្រា៥៧

ាម្រា៥៨

ាម្រា៥៩

ាម្រា៦៥ ាម្រា៦៦ ាម្រា៦៧ និងាម្រា៦៨នន
ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្ង
ត ់ដ្ឋរមពុជា រ លម្រត្ូវម្របកាស្ឱ្យងម្របើ

ងដ្ឋយម្រពោះរាជ្ម្ររមងលខ នស្/ររម/០៦០៧/០១៣
ច្បុោះនថ្ៃទី២៤ រខមិថ្ុនា ឆ្នាំ២០០៧
១០២
១០៣

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការងរៀបច្បាំនិងម្របម្រពឹត្តងៅននរណៈរ ឋមន្តនតី

៣១/៥/២០១៨

ច្បាប់ស្ីព
ត ីការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត្់

១៩/៦/២០១៨

នស្/ រម/០៧១៨/០១៣

១៩/៦/២០១៨

នស្/ រម/០៧១៨/០១៤

៧/៦/២០១៨

នស្/ រម/០៧១៨/០១៥

នស្/ រម/០៦១៨/០១២
ច្បុះនងៃទី២៨/៦/២០១៨

របស្់រាជ្រដ្ឋឋភិ បលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ

ច្បុះនងៃទី៦/៧/២០១៨

ម្ររុមហ៊ាុន ងស្នងថ្រ ខូ អិលធីឌ្ី
១០៤

ច្បាប់ស្ីព
ត ី ការអនុម័ត្យល់ម្រពមងលើការធានាទូទាត្់
របស្់រាជ្រដ្ឋឋភិបលននម្រពោះរាជាោច្បម្រររមពុជាឱ្យ

ច្បុះនងៃទី៦/៧/២០១៨

ម្ររុមហ៊ាុនងខមបូ ឌាអុិនងធើរងណស្យូណលអុីនងវស្
រមន ម្ររុប
១០៥

ច្បាប់ស្ីព
ត ីម្របរ់

ួនលអបបរា

បញ្ចប់ក្រឹមរេខរ ៀង ១០៥។

rys
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ច្បុះនងៃទី៦/៧/២០១៨

ដ្យាក្រាមបញ្ជក្រី រះរាជក្ររមក្របាសឱយយបក្របើច្យាប់
រីនីតិាលទី១ ដ្ល់នីតិាលទី៥ ននរដ្ឋសភា
១៦០

១៤០

១២០

១០០

៨០
១៤០
៦០
១០៥
៤០

៩០

៨៨

៨៤

នីតិកាលទី១

នីតិកាលទី២

២០

០

នីតិកាលទី៣

នីតិកាលទី៤

នីតិកាលទី៥

១០៥

នីតិកាលទី៤

៩០

នីតិកាលទី៣

១៤០

នីតិកាលទី២
នីតិកាលទី១

នីតិកាលទី៥

៨៤

៨៨

សរុបក្ររះរាជក្ររមក្របាសឱយយបក្របើច្យាប់
ទាំង៥នីតិាលននរដ្ឋសភា
មានច្ាំនន
ួ ៥០៧
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