
មាតិកា 

ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត    ទំព័រ 

១. រដ្ាធម្មនុញ្ញ                                                                                               

– រដ្ឋធម្មនុញ្ញននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ចុះនងៃទី ២៤ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ និង
វសិោធនរម្មងមីៗននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

១ 

២. ការររៀបច្បំ ការប្បប្ពឹតតរៅ និងតួនាទីភារកិច្បចរបសស់្ថា ប័ន អងគភាពរៅថ្នា ក់ជាតិ 

ប្ពះរាជប្កឹតយ    

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/១២០៨/១៤២៩ ចុះនងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៨ សតីរីការ
បសងកីត្គណៈរម្មម ធិការជាតិ្សព្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាម្ខបបព្បជាធិបសត្យ្យសៅថ្នន រ់
សព្កាម្ជាតិ្ 

១១២ 

អនុប្កឹតយ                                                                                                  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២៦៤អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០១ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីរីការសរៀបចាំ 
និងការព្បព្រឹត្តសៅននអគគនាយ្រដ្ឋឋ នរដ្ឋបាេ ព្រសួងម្ហានទៃ    

− អនុព្រឹត្យសេែ១០៩អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការសរៀបចាំនិង
ការព្បព្រឹត្តសៅននព្រសួងម្ហានទៃ   

− អនុព្រឹត្យសេែ ១៩២អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីរីការបសងកីត្ោលា
ជាតិ្រដ្ឋបាេមូ្េដ្ឋឋ ន 

១២៣ 
 

១៣៣ 
 

២៣៦ 

ប្បកាស                                                                                               

− ព្បកាសសេែ ៣៥០២ព្បរ ចុះនងៃទី០៥ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីរីការសរៀបចាំត្ួ
នាទី ភាររិចច រចនាសម្្ពនធ និងរសបៀបរបបការងារការយិាេ្យ្ចាំណុះនាយ្រដ្ឋឋ ន នន
អគគនាយ្រដ្ឋឋ នរដ្ឋបាេ ព្រសួងម្ហានទៃ 

២៤០ 

៣. ការររៀបច្បំ ការប្បប្ពឹតតរៅ និងតួនាទី ភារកិច្បចបសស់្ថា ប័ន អងគភាពរៅថ្នា ក់រប្កាម្ជាតិ 

ប្ពះរាជប្កម្                                                                                         

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៣០១/០៥ ចុះនងៃទី១៩ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០០១ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់សតីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាេឃុាំ សងាក ត់្  

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៥០៨/០១៧ ចុះនងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាេរាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ ែណឌ   

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៥០៨/០១៨ ចុះនងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតីរីការសបាះសឆ្ន ត្សព្ជីសសរសីព្រុម្ព្បឹរារាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ 
ែណឌ   

២៧៣ 
 

៣០៣ 
 

៣៨៩ 
 
 



− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/១២១៥/០១៥ ចុះនងៃទី១១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់   សតីរីការសបាះសឆ្ន ត្សព្ជីសសរសីព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សងាក ត់្  

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/១០១៧/០១៣ ចុះនងៃទី២៥ ខែតុ្លា ២០១៧ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់សតីរីវសិោធនរម្ម ចាប់សតីរីការ សបាះសឆ្ន ត្សព្ជីសសរសីព្រុម្ព្បឹរារាជធានី 
សែត្ត ព្រុង ព្សុរ ែណឌ   

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/១០១៧/០១២  ចុះនងៃទី២៥ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់សតីរីវសិោធនរម្ម ចាប់សតីរីការ សបាះសឆ្ន ត្សព្ជីសសរសីព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សងាក ត់្ 

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០១១៩/០០៣  ចុះនងៃទី២៤ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ២០១៩ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់សតីរីវសិោធនរម្មចាប់សតីរីការសបាះសឆ្ន ត្សព្ជីសសរសីព្រុម្ព្បឹរារាជធានី 
ព្រុម្ព្បឹរាសែត្ត ព្រុម្ព្បឹរាព្រុង ព្រុម្ព្បឹរាព្សុរ ព្រុម្ព្បឹរាែណឌ  

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០១១៩/០០៤  ចុះនងៃទី២៤ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ២០១៩ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីចាប់សតីរីវសិោធនរម្មចាប់សតីរីការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាេរាជធានី សែត្តព្រុង ព្សុរ 
ែណឌ  

៤២៦ 
 

៤៩៣ 
 
 

៥០០ 
 

៥០៦ 
 
 

៥២០ 
 
 

អនុប្កឹតយ                                                                                           

− អព្រឹត្យសេែ ២១៥អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីត្នួាទី ភាររិចច និង
ទាំនារ់ទាំនងការងាររបស់ព្រុម្ព្បឹរា គណៈអភិបាេរាជធានីភនាំសរញ និងព្រុម្ព្បឹរា    
គណៈអភិបាេែណឌ ននរាជធានីភនាំសរញ   

− អនុព្រឹត្យសេែ ២១៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីត្នួាទី ភាររិចច និង
ទាំនារ់ទាំនងការងាររបស់ព្រុម្ព្បឹរា គណៈអភិបាេសែត្ត ព្រុម្ព្បឹរា គណៈអភិបាេ
ព្រុង និងព្រុម្ព្បឹរា គណៈអភិបាេព្សុរ  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២១៧អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការបសងកីត្ការ
សរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តសៅននគណៈរម្មម ធិការសព្ម្បសព្មួ្េបសចចរសទសព្រុម្ព្បឹរារាជ
ធានីភនាំសរញ និងគណៈរម្មម ធិការសព្ម្បសព្មួ្េបសចចរសទសព្រុម្ព្បឹរាែណឌ  ននរាជ
ធានីភនាំសរញ  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២១៨អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការបសងកីត្ ការ
សរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តសៅននគណៈរម្មម ធិការសព្ម្បសព្មួ្េបសចចរសទសព្រុម្ព្បឹរា
សែត្ត គណៈរម្មម ធិការសព្ម្បសព្មួ្េបសចចរសទសព្រុម្ព្បឹរាព្រុង និងគណៈរម្មម ធិការ
សព្ម្បសព្មួ្េបសចចរសទសព្សុរ  

៥២២ 
 
 

៥៧២ 
 
 

៦៤៤ 
 
 
 

៦៥៧ 

ប្បកាស                                                                                             

− ព្បកាសសេែ ៤២៧៣ព្បរ ចុះនងៃទី៣០ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការបសងកីត្
ការយិាេ្យ្ចាំណុះទីចាត់្ការននោលារាជធានីភនាំសរញ ការបសងកីត្ការយិាេ្យ្ននោលា

៦៧៦ 
 



ែណឌ  និងការរាំណត់្ត្ួនាទី ភាររិចច រសបៀបរបបការងារននការយិាេ្យ្ទាំងសនាះ  
− ព្បកាសសេែ ៤២៧៤ព្បរ ចុះនងៃទី៣០ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការបសងកីត្
ការយិាេ្យ្ចាំណុះទីចាត់្ការននោលាសែត្ត ការបសងកីត្ការយិាេ្យ្ននោលាព្រុង ការ
បសងកីត្ការយិាេ្យ្ននោលាព្សុរ និងការរាំណត់្ត្ួនាទី ភាររិចច រសបៀបរបបការងារ
ននការយិាេ្យ្ទាំងសនាះ  

− ព្បកាសសេែ ៤២៧៥ព្បរ ចុះនងៃទី៣០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីការសរៀបចាំ និងការ
ព្បព្រឹត្តសៅននគណៈរម្មម ធិការរិសព្រះសយាបេ់រិចចការស្រសតី និងរុម្មរសៅរនុងព្រុម្ព្បឹរា
រាជធានី ព្រុម្ព្បឹរាសែត្ត ព្រុម្ព្បឹរាព្រុង ព្រុម្ព្បឹរាព្សុរ ព្រុម្ព្បឹរាែណឌ   

 
៦៩៧ 

 
 
 

៧២២ 

រសច្បកតីណែនា ំ                                                                                    

− សសចរតីខណនាាំសេែ ០៣៤សណន ចុះនងៃទី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខបងខចរត្ួ
នាទី ភាររិចច និងរសបៀបរបបសធវីការជូនគណៈអភិបាេសែត្ត គណៈអភិបាេព្រុង      
គណៈអភិបាេព្សុរ  

៧៣២ 

៤. ណែនការអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធីវិនិរោគ សិទធិអំណាច្ប ម្ុខងារ និងរសវារៅថ្នា ករ់ប្កាម្ជាតិ 

អនុប្កឹតយ                                                                                           

− អនុព្រឹត្យសេែ ២២អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៥ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០០២ សតីរីការសធវីវមិ្ជឈការ
អាំណាច ត្នួាទី និងភាររិចចសៅឱ្យព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សងាក ត់្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២១៩អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីរីខទនការអភិវឌ្ឍន៍ និង
រម្មវធីិវនិិសយាគបីឆ្ន ាំរ ាំរិេ រាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ ែណឌ   

− អនុព្រឹត្យសេែ ១៥២ អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ សដីរីខរសព្មួ្េម្មព្តា
១២ ននអនុព្រឹត្យសដីរីខទនការអភិវឌ្ឍនិ៍ងរម្មវធីិវនីិសយាគបីឆ្ន ាំរ ាំរិេរាជធានី សែត្ត ព្រុង 
ព្សុរ ែណឌ   

− អនុព្រឹត្យសេែ ៦៨អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ សតីរីដ្ាំសណីរការ
ទូសៅននការសទៃរមុ្ែងារ និងធនធានឱ្យសៅដ្េ់រដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៦៨អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២១ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីរីការទតេ់សសវារដ្ឋបា
េសៅ រដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៤៩៧អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីរីការសធវីព្បតិ្ភូ
រម្មអាំណាចដ្េ់រដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្ រនុងការខត្ងតាាំង ការផ្លា ស់បតូរ និងការបញ្ច ប់
ភាររិចចម្ស្រនតីរាជការសុីវេិខដ្េបាំសរញការងារសៅថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២៨៥អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីរីការសព្ជីស
សរសី ព្គប់ព្គង ការចាត់្ខចង និងការអនុវត្តមុ្ែងារជាជសព្មី្សសដ្ឋយ្ព្រុម្ព្បឹរាននរដ្ឋ
បាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

៧៤៧ 
 

៧៦៧ 
 

៧៧៦ 
 
 

៧៧៨ 
 

៧៨៩ 
 

៧៩៦ 
 
 

៨០៨ 
 
 



− អនុព្រឹត្យសេែ១៨អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៨ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការបសងកីត្យ្នតការ
ព្ចរសចញចូេខត្ម្យួ្សព្ម្មប់ការទតេ់សសវាសៅរដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២៤០អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការសធវីព្បតិ្ភូរម្ម 
សិទធិអាំណាច សៅឲ្យគណៈអភិបាេរាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ រនុងការព្គប់ព្គងបុគគេិរ
បាំសរញការងារសៅថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

៨១៥ 
 

៨៤០ 

ប្បកាស                                                                                             

− ព្បកាសសេែ ១៨៨៤ព្បរ ចុះនងៃទី១៨ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០០២ សតីរីការសធវីព្បតិ្ភូរម្ម
អាំណាចដ្េ់អភិបាេសែត្ត រនុងការជយួ្រាំព្ទដ្េ់ព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សងាក ត់្  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ ២៤១៧ព្បរ ចុះនងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការរោង
ខទនការអភិវឌ្ឍន៍ និងរម្មវធីិវនិិសយាគបីឆ្ន ាំរ ាំរិេរាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ ែណឌ   

− ព្បកាសសេែ ២៨០៩ព្បរ ចុះនងៃទី០៩ ខែររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ សតីរីការសធវីព្បតិ្ភូរម្ម
អាំណាចដ្េ់អភិបាេសែត្តរនុងការសទៃៀងផ្លៃ ត់្េ្រខែ្ណឌ នានាននសាំសណីសុាំសទៃរមូ្េ
និធិព្រុង ព្សុរ  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ ០៨៥ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងខទនការ
អភិវឌ្ឍន៍រាជធានី  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៧៩ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការដ្ឋរ់ឱ្យ
សព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងរម្មវធីិវនិិសយាគបី
ឆ្ន ាំរ ាំរិេរាជធានី  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ ០៨៤ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងខទនការ
អភិវឌ្ឍន៍សែត្ត  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៧៨ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការដ្ឋរ់ឱ្យ
សព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងរម្មវធីិវនិិសយាគបី
ឆ្ន ាំរ ាំរិេសែត្ត  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៨៣ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងខទនការ
អភិវឌ្ឍន៍ព្រុង  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៧៧ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងរម្មវធីិវនិិ
សយាគបីឆ្ន ាំរ ាំរិេព្រុង  

៨៤៨ 
 

៨៦៤ 
 

៨៧៤ 
 
 

៨៧៧ 
 
 

៨៧៩ 
 
 

៨៨១ 
 
 

៨៨៣ 
 
 

៨៨៥ 
 
 

៨៨៧ 
 
 



− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៨២ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការដ្ឋរ់ឱ្យ
សព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងខទនការអភិវឌ្ឍន៍
ព្សុរ  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៧៦ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងរម្មវធីិវនិិ
សយាគបីឆ្ន ាំរ ាំរិេព្សុរ  

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ ០៨១ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការ
ដ្ឋរ់ឱ្យសព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងខទនការ
អភិវឌ្ឍន៍ែណឌ   

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ០៧៥ទរ ចុះនងៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការដ្ឋរ់ឱ្យ
សព្បីព្បាស់សសចរតីខណនាាំបសចចរសទសសតីរីការសរៀបចាំ និងការរោងរម្មវធីិវនិិសយាគបី
ឆ្ន ាំរ ាំរិេែណឌ   

៨៨៩ 
 
 

៨៩១ 
 
 

៨៩៣ 
 
 

៨៩៥ 

រសច្បកតីណែនា ំ                                                                                     

− សសចរតីខណនាាំសេែ ០១៧ សណន.គ.ជ.អ.ប ចុះនងៃទី២៣ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតី
រីការសព្ត្ៀម្សរៀបចាំការសទៃរសិទធិ និងការទទេួែុសព្តូ្វរីរដ្ឋបាេរាជធានីភនាំសរញ សែត្ត 
ព្រុង ព្សុរ ែណឌ បចចុបបននសៅព្រុម្ព្បឹរា និងគណៈអភិបាេអាណត្តិទី១ 

៨៩៧ 

៥. ហិរញ្ញវតារុៅថ្នា ក់រប្កាម្ជាតិ 

ប្ពះរាជប្កម្                                                                                         

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៦១១/០១១ ចុះនងៃទី១៧មិ្ងុនា ២០១១ ព្បកាសឱ្យ
សព្បីព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតីរីរបបហរិញ្ញវត្ថុ និងការព្គប់ព្គងព្ទរយសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  
 

៩១៤ 
 
 

អនុប្កឹតយ                                                                                            

− អនុព្រឹត្យសេែ ១៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៥ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ សតីរី មូ្េនិធិឃុាំ 
សងាក ត់្  

− អនុព្រឹត្យសេែ  ២៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០២ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០០២ សតីរីព្បរ្នធព្គប់ព្គង
ហរិញ្ញវត្ថុឃុាំ សងាក ត់្ 

− អនុព្រឹត្យសេែ ៣៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៧ ខែមី្នា ២០១២ សតីរីការសរៀបចាំ និងការ
ព្បព្រឹត្តសៅ ននមូ្េនិធិព្រុង ព្សុរ  

− អនុព្រឹត្យសេែ ១៧២ អនព្រ.បរ ចុះខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១២ សតីរីព្បរ្នធព្គប់ព្គងហរិញ្ញវត្ថុ
របស់រដ្ឋបាេព្រុងព្សុរ  

៩៣៤ 
 

៩៤៦ 
 

៩៦៥ 
 

៩៧៤ 
 



− អនុព្រឹត្យសេែ ០៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៥ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការសទៃរធនធាន
ហរិញ្ញវត្ថុម្មនភាា ប់េរខែណឌ សៅឲ្យរដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៥១អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី១១ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០១៨ អនុព្រឹត្យសតីរី ការ
សទៃរធនធានរីងវកិារដ្ឋជូនមូ្េនិធិឃុាំ សងាក ត់្  

៩៩៣ 
 

១០០២ 

៦. ការប្គប់ប្គងធនធានម្នុសស 

ប្ពះរាជប្កម្                                                                                     

− ព្រះរាជព្រម្សេែ ០៦ន.ស.៩៤ ចុះនងៃទី៣០ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតី
រី សហេរខនតិរៈម្ស្រនតីរាជការសុីវេិននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៩៩៩/១១ ចុះនងៃទី១៨ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ព្បកាស
ឱ្យសព្បីសតីរីការព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតីរីវសិោធនរម្មម្មព្តា៥១ននចាប់សតីរីសហេរខនតិ
រៈម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ  

− ព្រះរាជព្រម្សេែ នស/ររម្/០៣១៣/០០៤ ចុះនងៃទី២១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ព្បកាសឱ្យសព្បីសតីរីការព្បកាសឱ្យសព្បីចាប់សតីរីការវសិោធនរម្មម្មព្តា០៩ និងម្មព្តា
១០ ននចាប់សតីរីសហេរខនតិរៈម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ  

១០០៧ 
 

១០២៥ 
 
 

១០២៧ 

ប្ពះរាជប្កឹតយ                                                                                    

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ ជស/ររត្/០២០០/១០៤ ចុះនងៃទី២២ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីរី
េរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ ម្ស្រនតីរដ្ឋបាេជាន់ែពស់ព្រសួងម្ហានទៃ 

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ ជស/ររត្/០៣០០/១១៦ ចុះនងៃទី០៣ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០០០ សតីរី
េរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ ម្ស្រនតីព្គប់ព្គងរដ្ឋបាេ  

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/០៤០០/០៧៥ ចុះនងៃទី ២២ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០០០ សតី
រីេរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ ម្ស្រនតីព្រម្ការព្រសួងម្ហានទៃ 

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/០៤០០/០៥៦ ចុះនងៃទី ០៤ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីរី
េរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ ម្ស្រនតីព្រម្ការ  

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/០៥០០/០៩៦ ចុះនងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០០ សតី
រីេរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ សេខាធិការរដ្ឋបាេព្រសួងម្ហានទៃ 

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/០៥០០/១០៣ ចុះនងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០០ សតីរី
េរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរននព្របែ្ណឌ សេខាធិការរដ្ឋបាេ  

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/១០១៤/១១៧៥ ចុះនងៃទី០២ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤ ព្រះ
រាជព្រឹត្យសតីរី សរេការណ៍រមួ្ននការសរៀបចាំមុ្ែងារោធារណៈរបស់រដ្ឋ  

− ព្រះរាជព្រឹត្យសេែ នស/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ ចុះនងៃទី០៤ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតី
រីេរខនតិរៈសដ្ឋយ្ខែរសព្ម្មប់បុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

១០២៩ 
 

១០៣៥ 
 

១០៤១ 
 

១០៤៧ 
 

១០៥៣ 
 

១០៥៩ 
 

១០៦៦ 
 

១០៧៥ 



អនុប្កឹតយ                                                                                          

− អនុព្រឹត្យសេែ ១០អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៨ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សតីរីនីតិ្វធីិននការ
អនុវត្តន៍វន្ិយ្ចាំស ះម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៣៩អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៧ ខែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ២០០០ សតីរីសរេការណ៍
រមួ្នននីតិ្វធីិព្គប់ព្គងម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ  

− អនុព្រឹត្យសេែ ២១៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២២ ខែររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីរីការរាំណត់្
ព្បារ់របបសបសររម្មរនុង និងសព្ៅព្បសទស  

− អនុព្រឹត្យសេែ ១១៤អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៧ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការរាំណត់្
រចនាសម្ព្នធព្គប់ព្គង និងមុ្ែត្ាំខណងរនុងរចនាសម្ព្នធព្គប់ព្គងននព្រសួងោថ ប្នថ្នន រ់
ជាតិ្ និងថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៤០អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០៩ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីរីការរាំណត់្ព្បារ់
ឧបត្ថម្ភព្បចាាំខែចាំស ះសម្មជិរព្រុម្ព្បឹរាឃុាំ សងាក ត់្  

− អនុព្រឹត្យសេែ ៥៦អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី០១ ខែសម្ោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីរីការព្គប់ព្គង
វត្តម្មនម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ និងម្ស្រនតីជាប់រិចចសនា 

− អនុព្រឹត្យសេែ ៥៩អនព្រ.ត្ត្ ចុះនងៃទី២៤ ខែម្ររា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការសេីរខេង
េរខែណឌ អាយុ្ និងការរាំណត់្អាយុ្សបរខជនចូេរមួ្ព្បែងព្បខជងសព្ជីសសរសីចូេ
រនុងព្របែ្ណឌ ម្ស្រនតីរាជការសុីវេិ 

− អនុព្រឹត្យសេែ ២៤០អនព្រ.បរ ចុះនងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីរីការសធវីព្បតិ្ភូរម្ម
សិទធិអាំណាចសៅឱ្យគណៈអភិបាេរាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ រនុងការព្គប់ព្គង
បុគគេិរបាំសរញការងារសៅថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្ 
 

១០៩៤ 
 

១១០១ 
 

១១០៦ 
 

១១១៦ 
 
 

១១២៤ 
 

១១២៩ 
 

១១៤៩ 
 
 

១១៥៣ 

ប្បកាស                                                                                          

− ព្បកាសអនតរព្រសួងសេែ ៣៧៧រ.ប/ព្បរ ចុះនងៃទី១៤ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការ
ខរសព្មួ្េព្បារ់ឈ្នួេសយាងព្បចាាំនងៃ  

− ព្បកាសសេែ ៦៦០៦ព្បរ ចុះនងៃទី២៦ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីការអភិវឌ្ឍ   
សម្ថភាររបស់ម្ស្រនតីរាជការសុីវេិព្រសួងម្ហានទៃ និងសៅរដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  
 

១១៦០ 
 

១១៦២ 

រសច្បកតីណែនា ំ                                                                                  

− សសចរតីខណនាាំសេែ ០០៥សណន ចុះនងៃទី១១ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការសធវី    
សម្មហរណរម្មម្ស្រនតីរាជខដ្េម្មនបចចុបបនន សៅតាម្ោលារាជធានី សែត្ត ព្រុង ព្សុរ 
ែណឌ សៅរនុងរចនាសម្ព្នធងមី 

១១៦៧ 
 
 



− សសចរតីខណនាាំសេែ ០១៨ សណន ចុះនងៃទី១៨ ខែររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីរីការខបង
ខចរព្បារ់រងាវ ន់សេីរទឹរចិត្តជូនរដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្សេីការទតេ់សសវារដ្ឋបាេ  

− សសចរតីខណនាាំសេែ ៧៨៨ម្ស.សណន ចុះនងៃទី២២ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរី
សរេការណ៍និងនីតិ្វធីិននការខត្ងតាាំងនិងការបញ្ច ប់មុ្ែត្ាំខណងព្គប់ព្គងរបស់ម្ស្រនតី
រាជការសុីវេិននម្នៃីរ អងគភារ និងការយិាេ្យ្ជាំនាញនានាននព្រសួងខដ្េបាំសរញ
ការងារសៅថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− សសចរតីខណនាាំសេែ ៧៨៩ម្ស.សណន ចុះនងៃទី២២ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីសរេ
ការណ៍ ខបបបទ និងនិតិ្វធីិននការព្គប់ព្គងបុគគេិររដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− សសចរតីខណនាាំសេែ ០២៤ សណន/គ.ជ.អ.ប ចុះនងៃទី១២ ខែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរី
ការសរៀបចាំយ្នតការរាំព្ទការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសសសៅរដ្ឋបាេថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្  

− សសចរតីខណនាាំសេែ១២៣២ ម្ស.សណន ចុះនងៃទី២០ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីការ
ខរសព្មួ្េែាឹម្ោរននសសចរតីខណនាាំសេែ៧៨៩ ម្ស.សណន ចុះនងៃទី២២ ខែរុម្ភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីរីសរេការណ៍ ខបបបទ និងនីតិ្វធីិននការព្គប់ព្គងបុគគេិររដ្ឋបា
េថ្នន រ់សព្កាម្ជាតិ្ 

១១៧៨ 
 

១១៨៧ 
 
 
 

១១៩៧ 
 

១២៥៨ 
 

១២៦៦ 

 


