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
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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
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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
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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
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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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ី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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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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