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ចក្ខុវស័ិយសហគមន៍អស៊ា ន ២០១៥ 

1. យយើង ជារបមុខរដឋ ឬរដ្ឋឋ ភិបាល តំណាងឲ្យរបជាជនននរដឋសមាជិក្ននសមាគមរបជាជាតិ
អសុ៊ីអយគនយ៍ (ដដលយៅថា  “អស៊ា ន”) មក្ជួបជំុគ្នន យៅទ៊ីយនេះ នថៃយនេះ យៅក្នុងកិ្ចចរបជំុ
កំ្ពូលយលើក្ទ៊ី២៧ យៅទ៊ីរក្ុងកូ្ឡ ឡពួំរ របយទសមា៉ា យឡសុ៊ី យដើមប៊ីរលឹំក្ព៊ីការបយងកើតសហ
គមន៍អស៊ា នយៅឆ្ន ំ២០១៥ និងយបាេះជំហ៊ា នយឆ្ព េះយៅរក្ចក្ខុវស័ិយសហគមន៍អស៊ា ន ឆ្ន ំ
២០២៥។  

2. យយើងរលឹំក្យឡើងវញិព៊ីចក្ខុវស័ិយសហគមន៍អស៊ា ន (២០០៩-២០១៥) កិ្ចចរពមយរពៀងទ៊ីII 
ននទ៊ីរក្ងុបាល៊ី និងយសចក្ត៊ីដថលងការណ៍សត៊ីសិទធិមនុសសអស៊ា ន (AHRD) និងយសចក្ត៊ីដថលង
ការណ៍ទ៊ីរក្ុងភនំយពញយលើការអនុម័តAHRD  យសចក្ត៊ីដថលងការណ៍សត៊ីព៊ីការលុបបំបាត់អំយពើ
ហិងាយលើស្រសត៊ី និងការលុបបំបាត់អំយពើហិងាយលើកុ្មារយៅអស៊ា ន (DEVAWC) និងយសចក្ត៊ី
ដថលងការណ៍អស៊ា ន សត៊ីព៊ីការពរងឹងកិ្ចចការពារសងគម។ 

3. យយើងអបអរសទរការរ ៊ីក្ចយរមើនជាវជិជមានដដលសយរមចបានតំងព៊ីឆ្ន ំ២០០៩ យៅក្នុងការ
អនុវតតន៍ដផនទ៊ីបង្ហា ញផលូវសហគមន៍អស៊ា ន ដដលរមួមានសហគមន៍សនតិសុខនយោបាយ
អស៊ា ន(APSC) សហគមន៍យសដឋកិ្ចចអស៊ា ន(IAI) រក្បខណឌ ការង្ហរយុទធសស្រសតនិង
ដផនការសក្មមភាព AIA (២០០៩-២០១៥) ក៏្ដូចជាដផនការយម យលើការភាជ ប់ទំនាក់្ទំនងអ
ស៊ា ន បាននាំឲ្យពួក្យយើងឈានយៅដល់យគ្នលយៅសំខាន់មួយយទៀត យៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
អស៊ា ន ដដលមានយឈាម េះថាការបយងកើតយឡើងជាផលូវការននសហគមន៍អស៊ា ន។ 

4. យយើងរពមយរពៀងក្នុងការបរងួបបរងួមសហគមន៍របស់យយើង យដ្ឋយក្សង និងបយងកើនឲ្យ
កាន់ដតសុ៊ីជយរៅនូវដំយណើ រការសមាហរណក្មម យឆ្ព េះយៅរក្សហគមន៍អស៊ា នមួយដដល
មានការរមួបញ្ចូ ល មានភាពសអិតរមួត និងភាពធន ដដលដឹក្នំាយដ្ឋយយគ្នលបំណង និង
យគ្នលការណ៍ននធមមនុញ្ញអស៊ា ន ដដលរបជាជនទំងអស់រស់យៅក្នុងភាពនថលថនូរ យជៀសផុត
ព៊ីភាពអត់ឃ្លល ននិងភាពរក្៊ីរក្ ការយក្ងរបវញ័្ច និងការយរ ើសយអើង យដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទំងអំយពើ
ហិងាដផអក្យលើយយនឌ័្រ  រ ៊ីក្រាយនឹងការទទួលបានរបក្បយដ្ឋយសមធម៌នូវឱកាស 
សរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសទំងស្សងុ យដ្ឋយមិនគិតព៊ីពូជសសន៍ សសនា 
ពិការភាព ជាតិសសន៍ យភទ អតតសញ្ញញ ណនិងការសដមតងយចញខាងយយនឌ័្រ ភាសឬ



2 
 

របវតតិសងគម និងវបបធម៌។ និង សងគមសុ៊ីវលិគឺរតូវបានផតល់សិទិធអំណាច យដើមប៊ីចូលរមួ
យដ្ឋយយពញយលញយៅក្នុងដំយណើ រការននការក្សងសហគមន៍។ 

5. យៅឆ្ន ំ២០២៥ យយើងស្សនមចង់បានសហគមន៍អស៊ា នមួយដដលរងឹមំា រស់រយវ ើក្ យក្របជា
ជនជាសនូល យបើក្ចំហរ ដដលពិតជារាប់បញ្ចូ លរជុងននសងគម សហគមន៍អស៊ា នដដលរមួ
បញ្ចូ លមួយ យៅក្នុងតំបន់ដដលមានសនតិភាព យសថរភាព និងសមលឹងយឆ្ព េះយៅមុខ ក្នុងសហ
គមន៍សក្លមួយននបណាត លរបជាជាតិនានាដដលយធវើសមាហរណក្មមយសដឋកិ្ចចខពស់ និង
យសដឋកិ្ចចមូលដ្ឋឋ នដដលមាននិរនតភាព ដដលបយរមើឲ្យផលរបយោជន៍របជាជនរក្៊ីរក្បំផុត 
និងបរងមួគមាល តរវាងអនក្រក្ និងអនក្មាន បយងកើនបរោិកាសដដលរបជាជនរបស់យយើង
រ ៊ីក្រាយនឹងសិទធិមនុសស និងយសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឋ នរបស់ពួក្យគ សមភាពយយនឌ័្រ និងគុណ
ភាពខពស់ននជ៊ីវតិ និងផលរបយោជន៍ននការក្សងសហគមន៍  ពរងឹងនូវឆនទៈននការរបួរមួ
គ្នន  និងអតតសញ្ញញ ណរមួមួយ។ 

6. បដនថមព៊ីយលើយនេះ យយើងស្សនម៉ាចង់បានអស៊ា នមួយដដលមានការពរងឹងភាពមាច ស់ការ 
យដ្ឋយមានសមតថភាព រមួទំងសមតថភាពសថ ប័នដដលមានភាពរងឹមំា យដើមប៊ីចាមយក្
ឱកាស និងយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា របឈមនានាយៅក្នុងទសវតសន៍ដដលនឹងឈានមក្ដល់ 
ដដលរបជាជាតិរបស់យយើងរតូវបានរគប់រគងជាមួយនឹងការយល់រពម និងការចូលរមួោ៉ាង
ខាល ំងកាល របស់របជាជនយយើង ជាពិយសសរបជាជនដដលង្ហយរងយរគ្នេះបំផុត និងរបជាជន
ដដលគ្នម នភាពជាតំណាង យដ្ឋយយតត តយលើសុខុមាលភាព និងយសចក្ត៊ីនថលថនូររបស់មនុសស 
និងភាពលអរបយសើរសរមាប់សហគមន៍។ 

7. យយើងស្សនម៉ាចង់បានអស៊ា នដដលសអ ត គួរឲ្យចង់រស់យៅ និងមានពណ៌នបតង ជាមួយនឹង
យនតការដដលបយងកើតយឡើងយដ្ឋយយពញយលញ សរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របក្បយដ្ឋយនិរនតភាព 
យដើមប៊ីធានាកិ្ចចការពារបរសិថ នតំបន់ និរនតភាពននធនធានធមមជាតិ និងគុណភាពជ៊ីវតិរបស់
របជាជនរបស់ខលួន។ 
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លក្ខណៈសមបតតិននចក្ខុវស័ិយអស៊ា ន ២០២៥ 

 សមាហរណក្មម 
 របក្បយដ្ឋយសនតិភាព 
 សហគមន៍មានយសថរភាព 
 រងឹបឹុង 
 រស់រយវ ើក្ 
 យក្របជាជនជាសនូល៖ ការទទួលសគ ល់ោ៉ាងមុតមំា ព៊ីសរៈសំខាន់ននសិទិធមនុសស និង

យសចក្ត៊ីរតូវការទ៊ីផារ និងរបាក់្ចំយណញ និងដំយណើ រការលទធិរបជាធិបយតយយ ការចូល
រមួ  យក្របជាជនជាសនូលយៅថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្តំបន់។ 

 សអិតរមួត៖ យគ្នលនយោបាយសអិតរមួត រវាងសសរសតមភសនតិសុខនយោបាយ យសដឋកិ្ចច 
និងសងគមវបបធម៌ ជាពិយសសយៅក្នុងយគ្នលនយោបាយនានាននសសរសតមភយសដឋកិ្ចច គួរ
រតូវបានបងកប់យៅក្នុងរជងុននសងគម។ 

 យបើក្ចំហរ៖ 
 រមួបញ្ចូ ល៖ អស៊ា នគួរយលើក្ក្មពស់ការទទួលបានរបក្បយដ្ឋយសមធម៌ ននឱកាស

សរមាប់របជាជនអស៊ា ន ក៏្ដូចជាយលើក្ក្មពស់ និងការពារសិទធិមនុសស។ យដើមប៊ីយរៀបចំ
លក្ខខណឌ នានាយដើមប៊ីយធវើឲ្យរបជាជនននរបជាជាតិអស៊ា ន សយរមចបាននូវជ៊ីវតិរបក្ប
យដ្ឋយភាពនថលថនូរ។ សំខាន់បំផុត គឺការផតល់ការទទួលបានយសវាសងគម និងកិ្ចចការពារ
សងគមយដ្ឋយឥតគិតនថល ឬដដលអចនលលក្បង់របាក់្បានសរមាប់របជាជនរគប់គ្នន ។ 
ការផតល់ជូនឱកាសនយោបាយ យសដឋកិ្ចច និងសងគមសរមាប់របជាជន យដើមប៊ីអភិវឌ្ឍ
សកាត នុពលដ៏យពញយលញរបស់ពួក្យគ។ 

 និរនតភាព៖ ក្តត យនេះ ឆលុេះបញ្ញច ងំយលើការយលើក្កំ្ពស់បរសិថ នរបក្បយដ្ឋយនិរនតភាព ស្សប
យៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ខាងយសដឋកិ្ចចសងគម។ យគ្នលយៅចមបង គឺយដើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការ
អភិវឌ្ឍន៍សងគមនិងកិ្ចចការពារបរសិថ ន តមរយៈយនតការដដលមានរបសិទធិភាព យដើមប៊ី
យឆលើយតបយៅនឹងយសចក្ត៊ីរតូវការនាយពលបចចុបបនន និងនាយពលអនាគតរបស់របជាជន។ 
យគ្នលបំណង គឺកិ្ចចខិតខំសរមាប់សហគមន៍សងគមវបបធម៌អស៊ា នមួយដដលអច
ទទួលបានរបក្បយដ្ឋយសមធម៌នូវបរសិថ នដដលមាននិរនតភាព ដដលអចគំ្នរទដល់ការ
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អភិវឌ្ឍន៍យសដឋកិ្ចចសងគម  និងមានសមតថភាពយដើមប៊ីបនតការង្ហរយឆ្ព េះយៅរក្ការអភិវឌ្ឍន៍
របក្បយដ្ឋយនិរនតភាព។ 

 ភាពធន៖ ក្តត យនេះ មានន័យបយងកើនសមតថភាព និងលទធភាពយដើមប៊ីបនាំ និងយឆលើយតប
យៅនឹងភាពង្ហយរងយរគ្នេះខាងសងគម និងយសដឋកិ្ចច យរគ្នេះមហនតរាយ បដរមបរមលួ
អកាសធាតុ ក៏្ដូចជាការគរមាមកំ្ដហង និងបញ្ញា របឈមនានាដដលយលចយឡើង។ 

 សកាត នុពល ៖ ក្តត យនេះមានយគ្នលបំណងពរងឹងសមតថភាព យដើមប៊ីយធវើការបយងកើតថម៊ីជាបនត
បនាទ ប់ និងកាល យជារដឋសមាជិក្ដដលសក្មមយៅក្នុងសហគមន៍សក្ល។ យគ្នលបំណងគឺ
ផតល់នូវបរោិកាសដដលមានការគំ្នរទ ឧ. យគ្នលនយោបាយ និងសថ ប័នដដលបណាត ល
ឲ្យរបជាជន និងរក្ុមហ៊ាុននានា មានការយបើក្ចំហរ និងបនាំខលួន  នចនរបឌិ្ត និងបយងកើតថម៊ី 
និងមានលក្ខណៈយធវើជំនួញ។ 

 ការចូលរមួ និងផលរបយោជន៍៖ អស៊ា នគួរចូលរមួជាមួយរបជាជន សរមាប់យគ្នល
បំណងននការផតល់ផលរបយោជន៍ដល់របជាជនរគប់របូយៅក្នុងតំបន់ ជាពិយសសរបជា
ជនដដលរតូវបានយគតត់យោល និងរក្ុមង្ហយរងយរគ្នេះ យដ្ឋយបយងកើតនូវយនតការដដល
មានគណ-យនយយភាព និងការរមួបញ្ចូ ល។ កិ្ចចសនទនាសងគមលក្ខណៈសថ ប័ន ដដលយតត
តយៅយលើយគ្នលនយោបាយ និងយុទធសស្រសតនានា យដើមប៊ីសយរមចឲ្យបាននូវការចូលរមួ
របក្បយដ្ឋយអតតន័យរវាងរបជាជន និងអស៊ា ន។ 

 អស៊ា នដដលសអ ត ង្ហយស្សួលក្នុងការរស់យៅ និងនបតង៖ 

 

សនតិសុខនយោបាយសហគមន៍អស៊ា ន 
8. យៅឆ្ន ំ២០២៥ សនតិសុខនយោបាយសហគមន៍អស៊ា ន គួរដតជាសហគមន៍មួយដដលមាន

ការរមួបញ្ចូ ល និងភាពធន ដដលក្នុងយនាេះរបជាជនរបស់យយើងរស់យៅក្នុងបរសិថ នមួយ
ដដលមានសុវតថិភាព យសរ ៊ីភាព  សុខដុមរមនា និងសនតិសុខ   យដ្ឋយរបកាន់យក្នូវគុណ
តនមលននការអត់ធមត់ និងយលើក្តយមកើងយគ្នលការណ៍អស៊ា ន បទដ្ឋឋ ននិងគុណតនមលរមួគ្នន  
ដដលអនុយោមយៅតមបទដ្ឋឋ នអនតរជាតិ។ អស៊ា នគួរដតយៅដតជាសហគមន៍ដដល យឆលើយ
តបបានទន់យពលយវោ និងមានការពាក់្ព័នធក្នុងការយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា របឈមនានានន
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សនតិភាពនិងសនតិសុខក្នុងតំបន់ និងយដើរតួនាទ៊ីោ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការបយងកើតនូវសថ បតយក្មម
សនតិសុខថាន ក់្តំបន់ដដលកំ្ពុងដតមានការវវិតតន៍។ 

9. យហតុដូយចនេះ យយើងយធវើសក្មមភាពយដើមប៊ីសយរមចឲ្យបាន៖ 
9.1 សហគមន៍មួយដដលមានមូលដ្ឋឋ នយលើចាប់ ដដលអនុយោមោ៉ាងយពញយលញយៅ
តមយគ្នលការណ៍អស៊ា ន បទដ្ឋឋ ន និងគុណតនមលរមួគ្នន  ដដលអនុយោមយៅតមយគ្នល
ការណ៍ននចាប់អនតរជាតិ ដដលរគបដណត ប់យលើការរបរពឹតតិយដ្ឋយសនតិភាពននទំនាក់្ទំនង
ក្នុងចំយណាមរដឋនានា។ 
9.2 សហគមន៍មួយ ដដលរមួបញ្ចូ ល និងយឆលើយតបបានទន់យពលយវោ ដដលធានាថា 
របជាជនរបស់យយើងរ ៊ីក្រាយនឹងសិទធិមនុសុស និងយសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឋ នរបស់ពួក្យគ  ក៏្ដូច
ជាខិតខំសយរមចឲ្យបាននូវបរសិថ នមួយរបក្បយដ្ឋយយុតតិធម៌ របជាធិបយតយយ និងភាព
សុខដុមរមនា ដដលអនុយោមយៅតមយគ្នលការណ៍របជាធិបយតយយ អភិបាលកិ្ចចលអ និង
ន៊ីតិរដឋ។ 
9.3 សហគមន៍មួយ ដដលរបកាន់យក្ការអត់ធមត់ និងយលើក្តយមកើងសិទធិមនុសស និងបទដ្ឋឋ ន
មនុសសធម៌អនតរជាតិនានា និងយគ្នរពយដ្ឋយយពញយលញនូវភាពខុសគ្នន ដផនក្ខាងវបបធម៌ 
ការសំដដងយចញដផនក្ខាងយយនឌ័្រ ភាស និងសសនារបស់របជាជនយយើង។ យលើក្ក្មពស់
គុណតនមលរមួយៅក្នុងសមគគ៊ីភាពននភាពខុសៗគ្នន  និងយដ្ឋេះស្សយការគំរាមកំ្ដហងននភាព
រជុលនិយមដបបហិងា យៅក្នុងរគប់ទរមង់ និងការសដមតងយចញនានា។ 
9.4 សហគមន៍មួយដដលទទួលយក្នូវវធិ៊ីសស្រសតដដលទូលំទូោយចំយពាេះបញ្ញា  
សនតិសុខ ដដលនឹងយធវើឲ្យរបយសើរយឡើងនូវសមតថភាពរបស់យយើងក្នុងការយដ្ឋេះស្សយរបក្ប
យដ្ឋយរបសិទធិភាព បញ្ញា របឈមដដលមានស្សប់ និងបញ្ញា ដដលយក្ើតយឡើងថម៊ីៗ រមួទំង
ការគំរាមកំ្ដហងដផនក្សនតិសុខដដលមិនធាល ប់មានក្នលងមក្ ក៏្ដូចជាយដ្ឋេះស្សយឲ្យបាន
ទន់យពលយវោនូវផលប៉ាេះពាល់ននជយមាល េះរបដ្ឋប់អវធុ និងយរគ្នេះមហនតរាយ បដរមបរមួល
អកាសធាតុ និងការបំផលិចបំតល ញបរសិថ ន ក៏្ដូចជាបញ្ញា ដដលយក្ើតយឡើងយដ្ឋយសរដតការ
យក្ើនយឡើងននការយធវើសមាហរណក្មម និងការពឹងពាក់្គ្នន យៅវញិយៅមក្របស់យយើង។ 

9.5 តំបន់មួយដដលយដ្ឋេះស្សយព៊ីភាពខុសគ្នន  និងជយមាល េះ យដ្ឋយសនតិវធិ៊ី យដ្ឋយការ
អត់ធមត់ មិនយរបើការគំរាមកំ្ដហង ឬការយរបើក្មាល ំងទ័ព និងអនុវតតយនតការយដ្ឋេះស្សយជយមាល េះ



6 
 

យដ្ឋយសនតិវធិ៊ី ខណៈដដលពរងឹងវធិានការនានាក្នុងការក្សងការយជឿទុក្ចិតត អនុវតតស្រសត៊ី 
សនតិភាព និងសនតិសុខ (WPS) និងយលើក្ក្មពស់ សក្មមភាពបង្ហក រការទូត និងយក្របជាជន
ជាធំ ការផតួចយផតើមននការយដ្ឋេះស្សយជយមាល េះ យដ្ឋយយក្របជាជនជាធំ។ 

9.6 តំបន់មួយដដលយជៀសផុតព៊ីអវធុនុយយក្លរដអ៊ារ និងអវធុរបល័យយោក្ដនទយទៀត 
និងរមួចំដណក្ជាមួយនឹងកិ្ចចខិតខំរបឹងដរបងនានារបស់សក្លយោក្ យលើការរគប់រគង
អវធុ និងការយរបើរបាស់ថាមពលនុយយក្លរដអ៊ាររបក្បយដ្ឋយសនតិភាព។ 
9.7 សហគមន៍មួយ ដដលយធវើឲ្យរបយសើរយឡើងនូវសនតិសុខដដនសមុរទ និងយលើក្
ក្មពស់កិ្ចចសហរបតិបតតិការដដនសមុរទ យដើមប៊ីសនតិភាព និងយសថរភាពតំបន់ និងយលើសព៊ី
យនេះយទៀត តមរយៈយនតការដដលដឹក្នំាយដ្ឋយអស៊ា ន  យហើយទទួលយក្យគ្នលកាណ៍ 
និងអនុសញ្ញញ សត៊ីព៊ីដដនសមុរទដដលរតូវបានទទួលយក្ជាលក្ខណៈអនតរជាតិ។ 
9.8 សហគមន៍មួយដដលពរងឹងការរបួរមួ ភាពសអិតរមួត និងចំណុចសនូលននអស៊ា ន 
យហើយបនតយដើរតួនាទ៊ីជាក្មាល ំងចលក្ររញុរោនោ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបយងកើតសថ បតយក្មមថាន ក់្ 
តំបន់ដដលកំ្ពុងដតវវិតតន៍ ដដលក្សងយឡើងដផអក្យលើយនតការដដលដឹក្នំាយដ្ឋយអស៊ា ន។ 
9.9 យៅក្នុងចំណាប់អរមមណ៍ននការបយងកើតទំនាក់្ទំនងដដលមានភាតរភាព និង
ទទួលបានផលរបយោជន៍យៅវញិយៅមក្  សហគមន៍មួយដដលសហរបតិបតតិការោ៉ាងសុ៊ី
ជយរៅយៅក្នុងកិ្ចចសនទនាជាមួយនដគូ ពរងឹងការចូលរមួជាមួយនដគូរខាងយរៅដនទយទៀត 
ទំនាក់្ទំនងជាមួយនឹងនដគូដដលមានសកាត នុពល និងយឆលើយតបរមួ និងរបក្បយដ្ឋយការ
សថ បនា យៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សក្ល។ 
9.10 សហគមន៍មួយដដលពិតជាយក្របជាជនជាសនូល ដដលពយនលឿនការចូលរមួ 
របក្បយដ្ឋយអតថន័យរបស់របជាជន ដូចជារក្ុមសងគមសុ៊ីវលិ និងការចូលរមួ និងភាពជា
តំណាងរបស់ស្រសត៊ីនិងរក្ុមរបជាជនដដលរតូវបានយគតត់យោល យៅក្នុងរគប់ក្រមិតនន
ដំយណើ រការននការយធវើការសយរមចចិតត។ 

9.11 សហគមន៍មួយដដលសមតថភាពសថ ប័នមានការរ ៊ីក្ចយរមើន តមរយៈដំយណើ រការ 
និងកិ្ចចសហការការង្ហរអស៊ា នដដលមានភាពរបយសើរយឡើង ជំរញុឲ្យមានរបសិទធិភាពនិង
របសិទធិពល ការយល់ដឹងព៊ីយយនឌ័្រ និងការរមួបញ្ចូ លននអងគទំងអស់ននអស៊ា ន និង
យលខាធិការដ្ឋឋ នមួយដដលកាន់ដតរងឹមំា។ 
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9.12 សហគមន៍មួយដដលមានវតតមានសថ ប័នអស៊ា ន យៅតមបណាត លរបយទសជា
សមាជិក្អស៊ា ន។ 

 

សហគមន៍យសដឋកិ្ចចអស៊ា ន 
10. រតឹមឆ្ន ំ២០២៥ សហគមន៍យសដឋកិ្ចចអស៊ា ន (AEC) នឹងរតូវយធវើសមាហរណក្មមោ៉ាងខាល ំង

កាល  និងសអិតរមួត។ ការរបកួ្តរបដជង ភាពនចនរបឌិ្ត និងសកាត នុពល។ ជាមួយនឹងការយធវើឲ្យ
របយសើរនូវសមាហរណក្មម និងកិ្ចចសហរបតិបតតិការយៅយលើរគប់វស័ិយ ខណៈដដលជរមុ
ញសហគមន៍មួយដដលមានភាពធន រមួបញ្ចូ ល និងយក្របជាជនជាសំខាន់ មានការ
យល់ដឹងព៊ីយយនឌ័្រ យក្របជាជនជាសំខាន់ និងសហគមន៍ដដលរមួបញ្ចូ លគ្នន  ដដលរតវូ
បានយធវើសមាហរណក្មមយៅក្នុងយសដឋកិ្ចចសក្ល និងទទួលសគ ល់ព៊ីសរៈសំខាន់ននសិទធិ
យសដឋកិ្ចចសងគម និងយសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឋ នរបស់មនុសស ក៏្ដូចជាយសដឋកិ្ចចមូលដ្ឋឋ នដដលរងឹ
មំា និងមាននិរនតភាពរយៈយពលយូរអដងវង។ 

11. យហតុដូយចនេះ យយើងនឹងយធវើសក្មមភាពយដើមប៊ីសយរមចឲ្យបាន៖ 

11.1 សហគមន៍មួយដដលយសដឋកិ្ចចរតវូបានយធវើសមាហរណក្មមោ៉ាងខាល ំងកាល  និង 
សអិតរមួត ដដលគំ្នរទដល់ការទទួលបានការរ ៊ីក្ចយរមើនខពស់ដផនក្យសដឋកិ្ចច ដដលនឹងពយនលឿន
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស និងសនតិសុខរបជាជនជាជាងការបំផលិចបំតល ញធនធានធមម
ជាតិ។ បយងកើនពាណិជជក្មម ការវនិិយោគ និងការបយងកើតការង្ហរដដលមានគុណភាពសមរមយ 
ដដលផតល់ផលរបយោជន៍ដល់យសដឋកិ្ចចមូលដ្ឋឋ ន ការរ ៊ីក្ចយរមើនដផនក្សមតថភាពយៅថាន ក់្
តំបន់យដើមប៊ីយឆលើយតបយៅនឹងបញ្ញា របឈមថាន ក់្សក្ល និងទិនាន ការចមបងៗនានា។ ការវវិតត
ន៍ននរយបៀបវារៈដតមួយដផនក្ទ៊ីផាររបស់យយើង តមរយៈការយបតជាា ចិតតយៅក្នុងពាណិជជ-ក្មមយលើ
ទំនិញ យដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំងដំយណាេះស្សយរបក្បយដ្ឋយរបសិទធិភាព ននការគ្នម នរបំាងពនធ
គយ ដដលគំ្នរទដល់ជំនួញក្នុងស្សុក្ រមួទំងសហរគ្នសខាន តតូច និងមធយមក្នុងស្សុក្  
ជំរញុឲ្យកាន់ដតសុ៊ីជយរៅនូវការយធវើសមាហរណក្មមននពាណិជជក្មម ដផនក្យសវាក្មមនិងបំ
ោស់ទ៊ីយដ្ឋយយសរ ៊ីក្នុងការវនិិយោគ ពលក្មម អនក្យធវើជំនួញ និងមូលធន។ 



8 
 

11.2 សហគមន៍ដដលមានការរបកួ្តរបដជង មានភាពនចនរបឌិ្ត និងមានសកាក នុពល ដដល
ពយនលឿនដល់ការរ ៊ីក្ចយរមើនដផនក្ផលិតភាពោ៉ាងខាល ំងកាល  តមរយៈការភាជ ប់ទំនាក់្ទំនងកាន់
ដតខាល ំងកាល យឡើង ការបយងកើត និងអនុវតតចំយណេះដឹង យគ្នលនយោបាយដដលផតល់ការគំ្នរទ
យឆ្ព េះយៅរក្ការបយងកើតថម៊ី ទទួលយក្ការអភិវឌ្ឍន៍របព័នធឌ្៊ីជ៊ីថល និងបយចចក្វជិាជ នបតង យលើក្
ក្មពស់អភិបាលកិ្ចចលអ ការអនុវតតតមាល ភាព និងគណយនយយភាព និងនិយតតិក្មមដដលយឆលើយ
តបដផនក្យយនឌ័្រ ក៏្ដូចជាយនតការយដ្ឋេះស្សយជយមាល េះដដលមានរបសិទធិភាព  ការដឹក្នាំ
យឆ្ព េះយៅរក្ការចូលរមួដ៏លអរបយសើរ និងការដបងដចក្ផលរបយោជន៍យៅក្នុងសង្ហវ ក់្ផលិត
ក្មមយដ្ឋយយុតតិធម៌ យដ្ឋយមិនយធវើឲ្យអនតរាយចំយពាេះសិទធិក្មមក្រ និងផលិតក្រតូចតច។ 

11.3 សហគមន៍មួយដដលមានភាពធន មានការរមួបញ្ចូ ល និងយក្របជាជនជាសំខាន់ 
ដដលបយងកើតការអភិវឌ្ឍន៍ដដលមាននិរនតភាព និងសមធម៌ និងការរ ៊ីក្ចយរមើនដដលមានការ
រាប់បញ្ចូ លការទទួលខុសរតូវសងគមរបស់សជ៊ីវក្មម និងសហគមន៍មួយដដលមានយគ្នល
បំណងយធវើឲ្យគមាល តននការអភិវឌ្ឍន៍បរងមួខិតកាន់ដតតូច និងពយនលឿនសុខុមាលភាពយសដឋ
កិ្ចចរបស់របជាជនតមរយៈការបយងកើតយគ្នលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហរគ្នសខាន តតូច និង
មធយម និងកិ្ចចសហរបតិបតតិការបានកាន់ដតរបយសើរយឡើង ការចូលរមួក្នុងពាណិជជក្មម និង
ជាមួយភាគ៊ីពាក់្ព័នធ របក្បយដ្ឋយរបសិទធិភាព ពរងឹងការទទួលសគ ល់ និងការអនុវតតន៍ការ
ទទួលខុសរតូវសងគមរបស់សជ៊ីវក្មម និងសិទធិមនុសស កិ្ចចសហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍អនុ
តំបន់ និងគយរមាងនានា ក៏្ដូចជាឱកាសយសដឋកិ្ចចកាន់ដតយរចើនយឡើង ដដលគំ្នរទដល់ការ
កាត់បនថយភាពរក្៊ីរក្។ 

11.4 សហគមន៍មួយដដលបញ្រ្ញ្ញជ បបញ្ចូ លយគ្នលនយោបាយយសដឋកិ្ចចនិងសងគម ដដល
យគ្នលនយោបាយយសដឋកិ្ចច មិនរតឹមដតមានយគ្នលបំណងសយរមចឲ្យបាននូវការរ ៊ីក្ចយរមើន
ប៉ាុយណាណ េះយទ ដថមទំងយធវើឲ្យរាល់ទរមង់ននវសិមភាព និងភាពអយុតតិធម៌នានារតូវបានបរងួម
ឲ្យតូច និងបនាទ ប់មក្លុបបំបាត់ ដូយចនេះ យធវើឲ្យរបជាជនននតំបន់អស៊ា នទទួលបាននូវជ៊ីវតិ
មួយរបក្បយដ្ឋយភាពនថលថនូរ។ 

11.5 អស៊ា នសក្លមួយ ដដលជរមញុយុទធសស្រសតមួយដដលមានលក្ខណៈជារបព័នធ និង
សអិតរមួត យឆ្ព េះយៅរក្ទំនាក់្ទំនងយសដឋកិ្ចចជាមួយភាគ៊ីខាងយរៅ រក្ានូវចំណុចសនូល និងតួ
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នាទ៊ីរបស់ខលួនជាអនក្សរមបសរមួល និងអនក្កាច់ចងកូតននសមាហរណក្មមយសដឋកិ្ចចតំបន់
យៅអសុ៊ីខាងយក្ើត និងយធវើឲ្យការចូលរមួរបស់អស៊ា នយៅក្នុងរយបៀបវារៈយសដឋកិ្ចចសក្ល
បានកាន់ដតរបយសើរយឡើង យដ្ឋយយធវើការយឆ្ព េះយៅរក្ការក្សងនូវយគ្នលជំហររមួមួយ សយមលង 
និងភាពចាស់ោស់ក្នុងការយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា យសដឋកិ្ចចសំខាន់ៗ។ 

11.6 អស៊ា នសក្លមួយដដលយលើក្តយមកើងគណយនយយភាព តមាល ភាព ដផអក្យលើមូលដ្ឋឋ ននន
សិទធិ ការយឆលើយតបដផនក្យយនឌ័្រ និងសហគមន៍ដដលយក្របជាជនជាសំខាន់ ដដលយក្ចិតត
ទុក្ដ្ឋក់្ព៊ីផលប៉ាេះពាល់ននសក្លភាវបូន៊ីយក្មម យគ្នលនយោបាយយសរ ៊ីវបូន៊ីយក្មម និងកិ្ចច
ផតួចយផតើមដដលនំាមុខយដ្ឋយទ៊ីផារយៅក្នុងតំបន់។ បយងកើនកិ្ចចខិតខំរបឹងដរបងកាន់ដតខាល ំង
យឡើង យដើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការពាោមក្នុងការយដ្ឋេះស្សយផលប៉ាេះពាល់សិទធិមនុសស ក៏្ដូចជា
ផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានយលើបរសិថ ន និងផលប៉ាេះពាល់ននកិ្ចចរពមយរពៀងយសដឋកិ្ចចនានាមក្
យលើសហរគ្នសខាន តតូច និងមធយម។ និងពាោមយដើមប៊ីលុបបំបាត់ការយក្ពលក្មមមក្យធវើ
ជាទំនិញ និងលុបបំបាត់រាល់ទរមង់ននការយក្ងរបវញ័្ច  និងការយរ ើសយអើង ដដលរមួបញ្ចូ ល
ទំងការយរ ើសយអើងយដ្ឋយដផអក្យលើយយនឌ័្រ។ 
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សហគមន៍សងគម-វបបធម៌អស៊ា ន 

12. មក្ដល់ឆ្ន ំ ២០២៥ សហគមន៍សងគម-វបបធម៌អស៊ា ន នឹងមានការរមួបញ្ចូ ល មាន
និរនតភាព ភាពធន សកាត នុពល យុតតិធម៌ និងយឆលើយតបយៅនឹងយយនឌ័្រ និងចូលរមួ ផតល់
ផលរបយោជនដល់របជាជន។ 

13. ដូយចនេះ អស៊ា ននឹងយធវើការង្ហរយដើមប៊ី៖ 
13.1 សហគមន៍មួយ ដដលរបជាជនរបស់យយើងមានឱកាសយសមើគ្នន  ក្នុងការទទួលបាន
យសវាក្មមដដលមានគុណភាព និងកិ្ចចការពារសងគម និងឱកាសសរមាប់របជាជនរគប់គ្នន  
ក៏្ដូចជាយលើក្ក្មពស់និងការពារសិទធិមនុសស យសរ ៊ីភាពជាមូលដ្ឋឋ ន និងការទទួលបាន
យុតតិធម៌ ទំងសិទធិស្រសត៊ី សិទធិកុ្មារ សិទធិក្មមក្រ - យដ្ឋយមិនគិតព៊ីឋានៈអយនាត របយវសន៍របស់
ពួក្យគ - អនក្រស់យៅជាមួយពិការភាព អនក្ដដលមានចំណង់ចំណូលចិតតផលូវយភទយផសងយទៀត 
និងអតតសញ្ញញ ណ និងការសដមតងយចញខាងយយនឌ័្រ  អនក្ដដលរស់យៅជាមួយយមយរាគហុ៊ីវ 
របជាជនជនជាតិភាគតិច ជនយភៀសខលួន របជាជនដដលគ្នម នរបយទស ជនរងយរគ្នេះយដ្ឋយ
ការជួញដូរមនុសស និងរក្ុមមនុសសដដលង្ហយរងយរគ្នេះដនទយទៀត។ 
13.2 សហគមន៍មួយដដលយធវើឲ្យមានតុលយភាពរវាងការអភិវឌ្ឍន៍សងគម និងនិរនតភាពប
រសិថ ន ដដលយឆលើយតបយៅនឹងតរមូវការរបស់របជាជននាយពលបចចុបបនន និងយពលអនាគត  
និងពរងឹងភាពមាច ស់ការដល់របជាជននិងសថ ប័នរបស់យយើង យដើមប៊ីអចយឆលើយតបបានយពញ
យលញ សរមបខលួន និងយរតៀមខលួនរចួរាល់យដើមប៊ីយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា របឈមនានាននយរគ្នេះ
មហនតរាយធមមជាតិ និងយរគ្នេះមហនតរាយដដលបយងកើតយឡើងយដ្ឋយមនុសស ផលប៉ាេះពាល់នន
បដរមបរមួលអកាសធាតុ និងការតក់្សលុតដផនក្យសដឋកិ្ចចនិងសងគមនានា យដើមប៊ីកាត់បនថយ
ភាពរក្៊ីរក្ ភាពង្ហយរងយរគ្នេះ និងការរបឈមនឹងការរបថុយរបថាននានា។ 
13.3 សហគមន៍មួយដដលបងកប់នូវយគ្នលការននអភិបាលកិ្ចចលអ តមរយៈយនតការ
គណយនយយភាព តមាល ភាព ការចូលរមួ ការយល់ដឹងព៊ីយយនឌ័្រ និងការរមួបញ្ចូ ល ដដលផត
ល់ផលរបយោជន៍ដល់របជាជនរបស់យយើង ជាពិយសសរបជាជនដដលរក្៊ីរក្បំផុត និងរក្ុម
របជាជនដដលរតូវបានយគតត់យោលបំផុត។ 
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13.4 សហគមន៍មួយដដលនំាឲ្យមានការចូលរមួជាសធារណៈ និងយនតការននការរតួតរត 
ដដលអនុញ្ញញ តឲ្យសយមលងរបស់របជាជន និងការចូលរមួយៅក្នុងដំយណើ រការននការតក់្ដតង
ការអនុវតតន៍ និងការតមដ្ឋន ននយគ្នលនយោបាយនិងក្មមវធិ៊ីរបស់រដឋ ដដលបយងកើតនូវ
លក្ខខណឌ នានាសរមាប់ការអនុវតតបានយពញយលញ និងភាពរ ៊ីក្រាយរបស់បុគគលរគប់របូ
ចំយពាេះសិទធិទំងអស់របស់ពួក្យគ។ 
13.4 សហគមន៍មួយដដលដថរក្ា និងការពាររបព័នធយអកូ្ឡូសុ៊ី យដើមប៊ីធានាជ៊ីវភាពរស់យៅ
របស់របជាជនរបស់យយើងរបក្បយដ្ឋយនិរនតភាព និងពាោមយធវើឲ្យមានសហគមន៍ និងទ៊ី
រក្ុងមាននិរនតភាព ដដលក្នុងយនាេះសិទធិកាន់កាប់ដ៊ីធល៊ីរបស់របជាជន រមួទំងស្រសត៊ី គឺរតូវបាន
យលើក្តយមកើង យហើយយក្រ តិ៍មរតក្ននជនជាតិយដើមភាគតិច និងសហគមន៍ជនជាតិយដើមរតូវបាន
យគ្នរព។ 


