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សេចក្តីប្រកាេរមួភបូ្ាចាយ៉ា  (Putrajaya) េតពីីចំណុចអាទិភាពអាស៊ា ន សប្កាយឆ្ន  ំ

២០១៥ សឆ្ព ោះសៅកាន់មុខងារសធារណៈអាស៊ា នដែលយក្ប្រជាជនជាេនលូ 

យ ើង ប្រមុខមុខងារសាធារណៈនៃប្រយេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាសុើអាយគេ  ៍ (ចារ់ពើយពលយៃេះ ត
យៅយៅថា “អាសា៊ា ៃ”) កេុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុុំច្យងអៀតប្រមុខមុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ៃ កេុងេើប្កុង សា 
រឺចាយ៉ា  (Cyberjaya) ប្រយេសមា៉ា យេសុើ យៅនងៃេើ១៧ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្េ ុំ២០១៥។ 
យោ រ ុំលកឹដល់ យសច្កតើប្រកាស បាៃ់ោរយសរ ើ យរហ្គា វ៉ា ៃ់ (Bandar Seri Begawan) សតើពើច្កខុវស័ិ  សហ
គមៃ៍អាសា៊ា ៃយប្កា ឆ្េ ុំ ២០១៥ ខដលបាៃអៃុម័តកេុងកិច្ចប្រជុុំកុំពូលអាសា៊ា ៃយលើកេើ២៣ យៅនងៃេើ ០៩-
១០ ខខតុលា ឆ្េ ុំ២០១៣ សតើពើសារៈសុំខាៃ់កេុងការយ វ្ើយអា សយប្មច្បាៃតុំរៃ់អាសា៊ា ៃមួ ខដលមាៃ ភាព
សអិតរមតួខាងៃយយបា  សមាហរណកមមយសដឋកិច្ច មាៃេុំៃលួខុសប្តូវសងាម យតត តការ កចិ្តត េុកោក់
យលើប្រជាជៃ  កប្រជាជៃជាសេូល ៃិងខអអកយលើវធិាៃ គឺជាធាតុសេូលនៃច្កខុវស័ិ សហគមៃ៍ អាសា៊ា ៃ
យប្កា ឆ្េ ុំ២០១៥។ 

យោ រ ុំលកឹរខៃែមដល់ យសច្កតើប្រកាស នណពិយោរ (Nay Pyi Taw) ខដលបាៃអៃុម័តកេុងកិច្ចប្រជុុំកុំពូល អា
សា៊ា ៃយលើកេើ២៥ យៅនងៃេើ ១២ ខខ វចិ្ឆិកា ឆ្េ ុំ ២០១៤ ខដលបាៃខច្ងពើធាតុសេូលនៃច្កខុវស័ិ ររស់ សហ
គមៃ៍អាសា៊ា ៃយប្កា ឆ្េ ុំ២០១៥ រមួមាៃ ការជប្មុញការប្រកាៃ់ខាា រ់ៃូវគុណតនមៃ ៃិងរេោឋ ៃរមួ ក៏ដូច្ជា 
អភិបាលកិច្ចលអ ៃិងការប្រឆ្ុំងអុំយពើពុករលួ ។ 

យោ រ ុំលកឹដល់ យសច្កតើសយប្មច្យៅកេុងកិច្ចប្រជុុំប្រមុខមុខងារសាធារណៈអាសា៊ា ៃសតើពើ កិច្ចការមុខងារ សា
ធារណៈ យលើកេើ១៧ (ACCSM) ខដលបាៃប្បារពធយ វ្ើយៅេើប្កុង យុុំងហាូៃ (Yangon) ប្រយេស មើយ៉ា ៃ់មា៉ា  
យៅនងៃេើ២៦ ខខតុលា ឆ្េ ុំ២០១៤ កេុងការយលើកកមពស់កិច្ចសហប្រតិរតតិការយលើកិច្ចការមុខងារ សាធារណៈ 
ៃិងអភិបាលកិច្ចលអ យដើមបើគុំប្េដល់សហគមៃ៍អាសា៊ា ៃ។ 
យោ រ ុំលកឹដល់ យសច្កតើប្រកាស កូឡាឡាុំពរួ (Kular Lumpur) សតើពើតុំរៃ់អាសា៊ា ៃម ួខដលយតត តការ  ក
ចិ្តតេុកោក់យលើប្រជាជៃ ៃិង កប្រជាជៃជាសេូល ខដលប្តូវបាៃអៃុម័តកេុងកិច្ចប្រជុុំកុំពូលអាសា៊ា ៃ យលើក
េើ២៦ យៅនងៃេើ ២៧-២៨ ខខយមសា ឆ្េ ុំ២០១៥ បាៃខច្ងអុំពើវស័ិ មុខងារសាធារណៈប្រករយោ  
ថាមពល ៃិងគុណអលខពស់ យដើមបើគុំប្េដល់ការកសាងសហគមៃ៍អាសា៊ា ៃមួ ខដលយតត តការ កចិ្តត 
េុកោក់យលើប្រជាជៃ  កប្រជាជៃជាសេូល ៃិងខអអកយលើវធិាៃ ខដលប្រជាជៃទុំងអស់ ប្គរ់ភាគើពាក់ព័ៃធ 
ៃិងវស័ិ នានានៃសងាម អាច្ចូ្លរមួច្ុំខណក ៃិងេេលួអលប្រយយជៃ៍ពើសហគមៃ៍មួ  ខដលកាៃ់ខត 
មាៃសមាហរណកមមខពស់ ៃិងតភាា រ់កាៃ់ខតយប្ច្ើៃ។ 

យោ េេលួសាា ល់ពើ យសច្កតើប្តូវការសប្មារ់កុំខណេប្មង់វស័ិ មុខងារសាធារណៈ ៃិងការចូ្លរមួកាៃ់ ខត
ខាៃ ុំងពើប្រជាជៃ យដើមបើយ ៃ្ើ តរយៅៃឹងយសច្កតើប្តូវការ ៃិងរុំណងប្បាថាេ ររស់ពកួយគ។ 

យោ េេលួសាា ល់ពើ សារៈសុំខាៃ់នៃអភិបាលកិច្ចលអកេុងការយលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ ប្រករយោ ច្ើរភាព 
កេុងតុំរៃ់អាសា៊ា ៃ 



2 
 

 

សយើងប្ពមសប្ពៀងស្វើការខិតខំប្រឹងដប្រងែូចខាងសប្កាម ៖ 
១. រៃតពប្ងឹងអភិបាលកិច្ចលអ សុច្រតិភាព ៃិងកិច្ចសហប្រតិរតតិការកេុងវស័ិ មុខងារសាធារណៈ 
 តាមរ ៈការចូ្លរមួ ៃិងការពិយប្គេះយយរល់ជាយេៀងទត់ យដើមបើរយប្មើអលប្រយយជៃ៍យៅវញិ 
 យៅមកររស់ប្រយេសសមាជិកអាសា៊ា ៃ។ 
២.  យលើកកមពស់កិច្ចសហប្រតិរតតិការប្រករយោ ប្រសិេធភាព ៃិងជ ួគេ យៅវញិយៅមក កេុងការ 

 កសាងសមតែភាពវស័ិ មុខងារសាធារណៈ សុំយៅរប្ងួមគមាៃ តការអភិវឌ្ឍៃ៍កេុងច្ុំយោម 
 ប្រយេសសមាជិកអាសា៊ា ៃ។ 

៣.  យលើកកមពស់កិច្ចសហប្រតិរតតិការរយច្ចកយេសកេុងវស័ិ មុខងារសាធារណៈ កេុងច្ុំយោមប្រយេស 
 សមាជិកអាសា៊ា ៃ ជាពិយសសយៅយលើការកសាងសមតែភាព ការអតល់យសវ ៃិងកុំខណេប្មង់ 
 វស័ិ សាធារណៈ។ 

៤.  រៃតយ វ្ើការចាត់េុក ការប្រតិរតតិរញ្ញតតិលអ ជាការងារអាេិភាពកេុងការអតល់យគលៃយយបា  
 សាធារណៈកេុងរងវង់តុំរៃ់អាសា៊ា ៃ តាមរ ៈការរយងកើតវធិាៃនានាខដលមាៃលកខណៈសិៃិេធពល 
 ៃិងរមួគេ ខតមួ កេុងសហគមៃ៍យសដឋកិច្ច ៃិងពប្ងឹងការយ វ្ើយសច្កតើសយប្មច្ខដលមាៃមូលោឋ ៃ 
 យលើសៃិទៃភាពច្ាស់លាស់ មាៃការចូ្លរមួពើប្គរ់ភាគើពាក់ព័ៃធ ៃិងការសប្មរសប្មួលកេុង 
 រងវង់រោឋ ភិបាល យដើមបើឈាៃយៅសយប្មច្បាៃៃូវការតភាា រ់កាៃ់ខតយប្ច្ើៃ ការអតល់យសវសាធារណៈ 
 កាៃ់ខតប្រយសើរ ររយិរ័ៃេ ៃិងកុំយណើ ៃ ប្រករយោ ច្ើរភាព។ 

៥.  យលើកកមពស់សុខុមាលភាព ៃិងជើវភាពរស់យៅររស់ប្រជាជៃអាសា៊ា ៃ តាមរ ៈសតង់ោរកប្មិតខពស់ 
 នៃមៃសិការវជិាា ជើវៈ ប្រសិេធភាព ប្រសិេធអល វ ិ្ ើសាស្តសតប្រករយោ ការចូ្លរមួ ភាពយ ៃ្ើ តរ 
 តមាៃ ភាព ៃិង គណយៃ យភាព កេុងវស័ិ មុខងារសាធារណៈ។ 

៦.  កសាង ៃិងពប្ងឹងរោត ញេុំនាក់េុំៃង ៃិងភាពជានដគូ កេុងច្ុំយោមប្រយេសសមាជិកអាសា៊ា ៃ 
 ប្ពមទុំងនដគូសៃទនា េើភាេ ក់ងារអងាការសហប្រជាជាតិ សងាមសុើវលិ វស័ិ ឯកជៃ នដគូអភិវឌ្ឍ 
 ៃិងប្គរ់ភាគើពាក់ព័ៃធ កេុងការគុំប្េការអៃុវតតប្រករយោ ប្រសិេធភាពៃូវការយរតជាា ចិ្តត ខដលប្តូវ 
 បាៃកុំណត់យៅកេុងយសច្កតើប្រកាសយៃេះ។ 

៧.  ប្រគល់ភារកិច្ចជូៃ ACCSM យោ មាៃការគុំប្េពើយលខា្ិការោឋ ៃអាសា៊ា ៃ យដើមបើអៃុវតត 
 យសច្កតើប្រកាសយៃេះ ខដលយ វ្ើយេើងតាមរ ៈខអៃការការងារ ACCSM ២០១៦-២០២០ 
 ប្ពមទុំងតាមោៃប្តួតពិៃិតយ ៃិងរា ការណ៍ជាយេៀងទត់អុំពើវឌ្ឍៃភាព។ 

យ ើងយរតជាា ចិ្តតច្ុំយពាេះយសច្កតើប្បាថាេ ខាងយលើ ខដលគរួយប្រើប្បាស់ជាយគលការណ៍ខណនាុំសប្មារ់ ACCSM 

កេុងការយលើកកមពស់តុំរៃ់អាសា៊ា ៃម ួ ខដលយតត តការ កចិ្តតេុកោក់យលើប្រជាជៃ ៃិង កប្រជាជៃ ជា
សេូល ខដលគុំប្េធាតុសេូលទុំងឡា ខដលមាៃខច្ងយៅកេុងច្កខុវស័ិ អាសា៊ា ៃ ឆ្េ ុំ២០២៥។ 
ប្តវូបាៃចុ្េះហតែយលខា យៅេើប្កុងសា រឺចាយ៉ា  (Cyberjaya) ប្រយេសមា៉ា យេសុើ យៅនងៃេើ ១៧ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្េ ុំ
២០១៥ កេុងសុំយៅយដើមខតម ួគត់ជាភាសាអង់យគៃស។ 
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សប្មារ់ប្រយេសប្រ៊ាុ យណោរូសាេមឹ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. HAJI YAHYA BIN HAJI IDRIS 

យលខា្ិការអចិ្នស្តៃត  ៍ការយិល័ នា ករដឋមស្តៃតើ 

 

 

សប្មារ់ប្ពេះរាជាោច្ប្កកមពុជា ៖ 

…………………………………………… 

ឯក្ឧតតម សពប្ជ រ៊ាុន្និ 

រដឋមស្តៃតើប្កសួងមុខងារសាធារណៈ 

 

 

សប្មារ់សាធារណរដឋឥណឌូ យៃសុើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. BIMA HARIA WIBISANA 

ប្រធាៃេើភាេ ក់ងារមុខងារសាធារណៈជាតិ 

 

 

សប្មារ់សាធារណរដឋប្រជាមាៃិតឡាវ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. KHAMMOUNE VIPHONGXAY 

អៃុរដឋមស្តៃតើប្កសួងមហ្គនអទ 

 

 

សប្មារ់ប្រយេសមា៉ា យេសុើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. TAN SRI DR ALI HAMSA 

អគាយលខា្ិការនៃរោឋ ភិបាលមា៉ា យេសុើ 
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សប្មារ់សាធារណរដឋសហភាពមើយ៉ា ៃ់មា៉ា  ៖ 

…………………………………………… 

H.E. U KYAW THU 

ប្រធាៃប្កុមប្រឹកាសហភាពមុខងារសាធារណៈ 

 

 

សប្មារ់សាធារណរដឋហវើលើពើៃ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. ALICIA dela ROSA-BALA 

ប្រធាៃគណៈកមាម ្ិការមុខងារសាធារណៈ 

 

 

សប្មារ់សាធារណរដឋសិងហរុរ ើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. YONG YING-I 

យលខា្ិការអចិ្នស្តៃត  ៍(ខអេករដឋបាលសាធារណៈ) នៃការយិល័ នា ករដឋមស្តៃតើ 

 

 

សប្មារ់ប្ពេះរាជាោច្ប្កនង ៖ 

…………………………………………… 

H.E. VISOOT PRASITSIRIWONGSE 

អគាយលខា្ិការ នៃការយិល័ គណៈកមាម ការមុខងារសាធារណៈ 

 

 

សប្មារ់សាធារណរដឋសងាមៃិ មយវៀតោម ៖ 

…………………………………………… 

H.E. TRAN THI HA 

អៃុរដឋមស្តៃតើប្កសួងមហ្គនអទ 














