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សេចក្ដីប្រកាេអាស៊ា នេដពីីតួនាទីររេម់ុខងារសធារណៈ 

ជាកាតាលកី្រឈានសៅេសប្មចបាននូវចក្ខវុិេយ័អាស៊ា ន ឆ្ន ាំ ២០២៥ 

យ ើង ប្រមុខនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាសុើអាយគេ ដ៍ដ្លរមួមាៃ ប្រយេសប្ររ៊ុ យេដារូសាឡមឹ 
ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា សាធារេរដ្ឋឥេឌូ យៃសុើ សាធារេរដ្ឋប្រជាមាៃិតប្រជាធិរយត យឡាវ មា៉ា យឡសុើ 
សាធារេរដ្ឋសហភារមើយ៉ា ៃ់មា៉ា  សាធារេរដ្ឋហវើលើរើៃ សាធារេរដ្ឋសិងហរុរ ើ ប្រះរាជាណាចប្កនៃ 
ៃិងសាធារេរដ្ឋសងគមៃិ មយវៀតណាម យៅកេុងឱកាសនៃកិចចប្រជុុំកុំរូលអាសារ ៃ យលើកេើ៣០ ឆ្េ ុំ២០១៧ 
យៅកេុងេើប្ក៊ុងមា៉ា ៃើល ប្រយេសហវើលើរើៃ 

សោយរ ាំលកឹ្ ដ្ល់យសចកដើប្រកាសេើប្ក៊ុងកូឡាឡាុំររួ (Kuala Lumpur) សដើរើអាសារ ៃ២០២៥: Forging 

Ahead Together (ឈាៃយៅមុខរមួគ្នេ ) ប្តូវបាៃអៃុម័តកេុងអុំឡុងកិចចប្រជុុំកុំរូលអាសារ ៃយលើកេើ២៧ 
យៅកេុងេើប្ក៊ុងកូឡាឡាុំររួ (Kuala Lumpur) ប្រយេសមា៉ា យឡសុើ យៅនៃៃេើ២២ ដខវចិឆិកា ឆ្េ ុំ២០១៥ 

សោយទទួលសា ល ់ អុំរើសារៈសុំខាៃ់នៃវស័ិ មុខងារសាធារេៈ ដដ្លជាឆ្អឹងខេងនៃអភិបាលកិចចលអ 
យៅកេុងតុំរៃ់ ៃិងយរសកកមមដ៏្ចមបងររស់មុខងារសាធារេៈ មិៃប្តឹមដតផ្ដល់យសវាសាធារេៈចុំបាច់ជូៃ 
ប្រជាជៃអាសារ ៃរ៉ាុយណាណ ះយេ រ៉ាុដៃែដៃមទុំងជុំរុញការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ ៃិងសងគម ការប្គរ់ប្គងធៃធាៃ 
សាធារេៈប្រករយដា ការេេលួខុសប្តូវ ការយដ្ើររើមុខការផ្លា ស់រែូរ ៃិងប្គរ់ប្គងេុំនាក់េុំៃងដដ្លមាៃ 
ការវវិតែៃ៍រវាងរដាឋ ភិបាល ៃិងប្រជាជៃដៃមយេៀតផ្ង 

សោយទទួលសា លរ់ន្នែមសទៀត អុំរើតនួាេើនៃវស័ិ មុខងារសាធារេៈដដ្លជាកាតាលើករសប្មារ់ 
ការយលើកកមពស់កិចចសហប្រតិរតែិការអៃែរវស័ិ  ៃិងកិចចសហប្រតិរតែិការឆ្ាងកាត់សរសរសដមភ កេុងការកសាង 
សហគមៃ៍អាសារ ៃ ៃិងផ្ដល់ការគ្នុំប្េយឆ្ព ះយៅរកការយធវើសមាហរេកមមយៅកេុងតុំរៃ់រដៃែមយេៀត ប្សរយៅ 
តាមចកខុវស័ិ អាសារ ៃ ២០២៥ ប្រមទុំងយលើកកមពស់ការ ល់ដឹ្ងអុំរើអាសារ ៃ 

សោយទទួលសា ល ់ អុំរើការចូលរមួចុំដេកររស់វស័ិ មុខងារសាធារេៈ ដ្ល់ការឈាៃយៅសយប្មច 
បាៃៃូវយគ្នលយៅអភិវឌ្ឍៃ៍ប្រករយដា ចើរភារយដា រដ្ឋសមាជិកអាសារ ៃ តាមរ ៈការរៃែគុំៃិតផ្ដួចយផ្ដើម 
យឆ្ព ះយៅវស័ិ មុខងារសាធារេៈប្រករយដា សែង់ដារមៃសិការវជិាា ជើវៈខពស់ ប្រសិេធផ្ល ប្រសិេធភារ 
អភិប្កម ដដ្លមាៃការចូលរមួការេេលួខុសប្តូវ តមាា ភារ ៃិងគេយៃ យភារ 

សោយរញ្ជា ក្់ជាថ្មី រើការយរដជាា ចិតែនៃមុខងារសាធារេៈររស់រដ្ឋសមាជិកអាសារ ៃ កេុងការគ្នុំប្េដ្ល់ 
ការយធវើសមាហរេកមមរដៃែមយេៀតររស់សហគមៃ៍អាសារ ៃ ដូ្ចដដ្លបាៃដចងយៅកេុងយសចកដើប្រកាសរមួ 
េើប្ក៊ុងភូប្តាចាយ៉ា  (Putrajaya) សដើរើ វស័ិ អាេិភារនានាយប្កា ឆ្េ ុំ២០១៥ យឆ្ព ះយៅវស័ិ មុខងារ 
សាធារេៈ ដដ្លយផ្លដ តយលើរលរដ្ឋអាសារ ៃ ដដ្លប្តូវបាៃអៃុម័តយដា ប្រមុខមុខងារសាធារេៈ 
យៅេើប្ក៊ុង ភូប្តាចាយ៉ា  (Putrajaya) ប្រយេសមា៉ា យឡសុើ យៅនៃៃេើ១៧ ដខវចិឆិកា ឆ្េ ុំ២០១៥ 



  

2 
 

ៃិងដផ្ៃការការងារ ACCSM ២០១៦-២០២០ ប្តូវបាៃអៃុម័តយដា ប្រមុខមុខងារសាធារេៈ 
យៅកេុងេើប្ក៊ុងមា៉ា ៃើល ប្រយេសហវើលើរើៃ យៅដខវចិឆិកា ឆ្េ ុំ២០១៦  

ៃឹង ល់ប្រមខិតខុំប្រឹងដប្រងយដ្ើមបើ ៖ 

១. យលើកកមពស់កិចចសហប្រតិរតែិការយៅកេុងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការអៃុវតែកមមវធិើការកសាងសមតែភារ 
 ៃិងការដចករ ុំដលកឧតែមាៃុវតែៃ៍យៅកេុងវស័ិ ពាក់រ័ៃធសុំខាៃ់ៗ ដូ្ចជាការយលើកកមពស់ររសិាែ ៃ 
 ការរៃ្ុ ុំ ៃិងការកាត់រៃែ ការដប្រប្រួលអាកាសធាតុ ការប្គរ់ប្គងយប្គ្នះមហៃែរា  ការរៃធូររៃែ  
 ៃិងការយឆ្ាើ តរ ការប្គរ់ប្គងសុខភារ សមភារយ ៃឌ័្រយៅកេុងេើកដៃាងយធវើការ អភិបាលកិចចលអ 
 ការប្គរ់ប្គងប្រជាជៃប្រករយដា វឌ្ឍៃភារ គុេផ្លររស់សាែ រ័ៃ ៃិងការចូលរមួររស់មន្តៃែើ 
 ការទក់ទញអេកដដ្លមាៃយេរយកាសលយ ៃិងការកសាងជុំនាញនានាកេុងវស័ិ មុខងារសាធារេៈ 
 អាសារ ៃ 
២. យលើកកមពស់សែង់ដារវជិាា ជើវៈ ៃិងសមតែភារររស់មន្តៃែើរាជការយៅកេុងវស័ិ យផ្េងៗ ៃិងកសាង 
 សហគមៃ៍វជិាា ជើវៈយៅកេុងវស័ិ ៃើម ួៗ យដ្ើមបើជុំរុញេុំនាក់េុំៃងរវាងវស័ិ នានា ឲ្យកាៃ់ដតមាៃ 
 ភារសេិេធសាេ ល ៃិងមាៃកិចចសហការកាៃ់ដតប្រយសើរ 
៣. ធានាថាវស័ិ មុខងារសាធារេៈអាសារ ៃ ប្រកាៃ់ខាា រ់យគ្នលការេ៍អភិបាលកិចចលអ រមួមាៃ 
 ការ កប្រជារលរដ្ឋជាសេូល ៃិងៃវាៃុវតែៃ៍ ប្រមទុំងដចករ ុំដលកឧតែមាៃុវតែៃ៍ ៃិងចុំយេះដឹ្ង 
 យៅកេុងវស័ិ ទុំងយៃះ សប្មារ់ផ្លប្រយយជៃ៍យៅវញិយៅមក យដ្ើមបើកសាងសាែ រ័ៃសាធារេៈ 
 នានាប្រករយដា លកខេៈរងឹមាុំ គរួយអា យជឿេុកចិតែបាៃ យប្តៀមខាួៃជាយប្សចសប្មារ់យរលអនាគត 
 ៃិងមាៃសមតែភារកេុងការយដាះប្សា រាល់រញ្ហហ ប្រឈមៃមើៗ ៃិងសមុគសាម ញ 
៤. ប្រកាៃ់ខាា រ់ ៃិងការពារសុខុមាលភារររស់មន្តៃែើរាជការយៅកេុងតុំរៃ់ រមួរញ្ចូ លអេកដដ្លចូលរមួ 
 សកមមភារកេុងតុំរៃ់ ៃិងអេកដដ្លរុំយរញតនួាេើសុំខាៃ់ៗកេុងយរលមាៃយប្គ្នះមហៃែរា  ៃិងសាែ ៃភារ 
 ប្រករយដា យប្គ្នះថាេ ក់នានា ៃិង 
៥. រប្ងឹងការកសាងសមព័ៃធភារ/រណាដ ញេុំនាក់េុំៃង/ភារជានដ្គូ យៅកេុងចុំយណាមរដ្ឋសមាជិកអាសារ ៃ 
 ក៏ដូ្ចជា ជាម ួនដ្គូសៃទនាអាសារ ៃ អងគការកេុងតុំរៃ់ៃិងរហុភាគើ សងគមសុើវលិ វស័ិ ឯកជៃ 
 ៃិងអេកពាក់រ័ៃធនានា កេុងការគ្នុំប្េការអៃុវតែប្រករយដា ប្រសិេធភារៃូវការយរដជាា ចិតែ 
ដដ្លមាៃដចង  យៅកេុងយសចកដើប្រកាសយៃះ។ 

 យ ើងប្រគល់ភារកិចចជូៃ ACCSM ជាអេកដ្ឹកនាុំ កេុងកិចចសហការជាមួ អងគភារតាមវស័ិ  
យៅយប្កាមសហគមៃ៍ៃយយបា -សៃែិសុខអាសារ ៃ (APSC) សហគមៃ៍យសដ្ឋកិចចអាសារ ៃ (AEC) ៃិង 
សហគមៃ៍សងគម-វរបធម៌អាសារ ៃ (ASCC) យដ្ើមបើយរៀរចុំដផ្ៃការការងារម ួយឆ្ព ះយៅសយប្មចឲ្យបាៃៃូវ 
រុំេងប្បាថាេ ដដ្លមាៃដចងយៅកេុងយសចកដើប្រកាសយៃះ។ 

 ប្តូវបាៃចុះហតែយលខាយៅេើប្ក៊ុងមា៉ា ៃើល ប្រយេសហវើលើរើៃយៅនៃៃេើ ២៩ ដខ យមសា ឆ្េ ុំ ២០១៧ 
យដា មាៃសុំយៅយដ្ើមដតម ួគត់ជាភាសាអង់យគាស។ 
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សប្មារ់ប្រយេសប្ររ៊ុ យេដារូសាឡមឹ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. HAJI HASSANAL BOLKIAH 

សរុលតង់ នៃប្រយេសប្ររ៊ុ យេដារូសាឡមឹ 

 

 

សប្មារ់ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា ៖ 

…………………………………………… 

េសមេចអគ្ាមហាសេនារតីសតសជា ហ៊ាុន ន្េន 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 

 

 

សប្មារ់សាធារេរដ្ឋឥេឌូ យៃសុើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. JOKO WIDODO 

ប្រធានាធិរតើ 

 

 

សប្មារ់សាធារេរដ្ឋប្រជាមាៃិតឡាវ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. THONGLOUN SISOULITH 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 

 

 

សប្មារ់ប្រយេសមា៉ា យឡសុើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 
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សប្មារ់សាធារេរដ្ឋសហភារមើយ៉ា ៃ់មា៉ា  ៖ 

…………………………………………… 

H.E. AUNG SAN SUU KYI 

ប្ក៊ុមប្រឹក្រដ្ឋ 

 

 
សប្មារ់សាធារេរដ្ឋហវើលើរើៃ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. RODRIGO ROA DUTERTE 

ប្រធានាធិរតើ 

 

 
សប្មារ់សាធារេរដ្ឋសិងហរុរ ើ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. LEE HSIEN LOONG 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 

 

 

សប្មារ់ប្រះរាជាណាចប្កនៃ ៖ 

…………………………………………… 

H.E. GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (RET.) 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 

 

សប្មារ់សាធារេរដ្ឋសងគមៃិ មយវៀតណាម ៖ 

…………………………………………… 

H.E. NGUYEN XUAN PHUC 

នា ករដ្ឋមន្តៃែើ 














