បញ្ជ ព្ី រះរាជព្រមព្បកាសឱ្យបព្បើច្បាប់សព្ាប់នីតិកាលទី៤ននរដ្ឋសភា
ចាប់រីឆ្ន ាំ ២០០៨ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៣

51
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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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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