បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៥ននរដ្ឋសភា
រីឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៨
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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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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
ីដ គ្ណៈ ដ្ាមន្ដនដី

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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រ ៀបរ ៀងរោយអគ្គរេខាធិកា ោានក្រុមក្បឹរាអនរច្បាប់ននទីស្កា
ី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
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ោ៉ែ 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

