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ុប្រ�ឹក្សារដ្ឋ8លរដ្ឋរ�!គ់ាត់ (SAC) ពោUក្ន ុងតំ�ន;់
ពោគាលពោ�Xក់ទ�្ឌ ក
្ម�្ឆ្នាំងនឹងពោ
ដឹកនាំថៃនរដ្ឋ�្ហារអEកសែដលទទួលCុ!ប្រតវូក្ន ុងការ�្ប្រពឹត្ត

 ឧប្រកិដ្ឋក
្ម �្ឆ្នាំង  
ន!ុ្សជាតិ និងផល�្ពោយ៉ាជនព៍ោ!ដ្ឋកិច្ចរ�!ពួ់កពោគ។
  “ ” ទី៣ 
ូល
តគិាE អ�ំវនាវឱ្យម៉ាន ការ!ន្ទនាក្ន ុងន័យស៊ា� �នាក្ន ុងចំពោណា
ភាគីទាងំអ!់
 “ ”  ពោដR
្បី !្ងរកដំពោណាះប្រស៊ាយពោXយ!ន្ត ិវធិី ចំពោ�ះជពោម៉ាt ះសែដលពោកRតពោ4RងពោXយពោយ៉ាធា ពោហRយផ្តល់

  ឱ្យពោ�!កជនពិពោ!! អាស៊ា� ននូវពោ�!កក
្មពោដR
្បីជួយ!ប្រ
ួលដល់ការ!ន្ទនាសែ��ពោនះ។ 
ួយឆ្នាE ំ
  ពោប្រកាយ
ក ពោ�!កជនពិពោ!!ទាងំពីរ 
ិនប្រតឹ
សែត
ិន8នពោធ្វ ីការ!
្�!ប្រ
ួលណា
ួយក្ន ុង

    ការ!
្�!ប្រ
ួលកិច្ច!ន្ទនា�3ុពោណា� ះពោទ �3ុន8្នជួ�សែត តំណាង ពោយ៉ាធា និង
ិនសែ
នជា
 តំណាងសែត
ួយថៃនរX្ឋ ភ8ិលរ�ួរ
ួជាតិថៃន
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 (NUG)  សែដលតំណាងឱ្យរX្ឋ ភ8ិល

 ជា�់ពោឆ្នាE តតា
សែ���្ជាធិ�ពោតយ្យ និងទទួល8នការគាំទ្ពី�្ជាជន
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 ភាគពោប្រចRន។
 ដូពោចEះពោហRយ   ឡើយ0ងជំរុញឱ្យអាស៊ា# �ជួបជាបនា្ទ �់ �ិងជាស៊ាធារណៈជាមួយ NUG  តំណាងអង្គការ
  �្X�់អាវុធ ជនជាតិភាគតិច (EAOs)  កប៏្រតវូសែត�ញ្ច លូពោoក្ន ុងកិច្ច!ន្ទនា�ន
្ពោទ?ត ពោដR
្បធីា

 នាថា!ពំោ4ងទាងំអ!់ប្រតវូ8នឮ។
 ទី�ំផុតរដ្ឋ�្ហារ8ន�ង្កឱ្យម៉ាន
ហន្តរាយពោ!ដ្ឋកិច្ចពោលR�្ជាជន
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 ចំនួន 54  លាននាក់

  ពោXយ�ក់កណា្ត ល ថៃនពួកពោគធាt ក់ចូលពោoក្ន ុងភាពប្រកីក្ ពោហRយពោ!ដ្ឋកិច្ចរ�!់�្ពោទ!ពោនះ8ន
 ធាt ក់ចុះយ៉ា3 ងគំហុកពោXយ ១៨%  ពោនះពោ�R ពោយ៉ាងតា
ធនាគារពិភពពោលាកសែដលពោធ្វ ីឱ្យ

 ការសែចកចាយជំនួយជា�ញ្ជា្ហ ភាព�នា្ទ ន់ និងភាពចាំ8ច�់ំផុត។
សែផនការរ�!់អាស៊ា� នក្ន ុងការផ្តល់ជំនួយតា
រយៈ
ជ្ឈ
�្ឌ ល!
្�!ប្រ
ួលអាស៊ា� ន!ប្រម៉ា�់

 ជំនួយ
ន!ុ្សធ
៌ពោលRការគ្�់គ្ងពោប្រគាះ
ហន្តរាយ (AHA Centre) 
ិនប្រតឹ
សែត
ិនគ�្ប់្រគានព់ោទ
 �3ុន8្ន�l្ហ ញឱ្យពោឃRញច្បា!់ថា
ិន8នពោo ដល់�្ជាជនសែដលប្រតវូការជំនួយពោនាះពោទ។ 

ផ្ទ យុពោoវញិអាស៊ា� នគួរសែតចា�់ពោផ្តR
កិច្ច    សហការយ៉ា� ងជិតស� ិទ្ធជាមួយ សហគម�៍ មូលដ្ឋាE � �ិង
  អង្គការសង្គមសុីវលិរបស់ប្ឡើទសមីយ៉ា� �់ម៉ា� ក$ូ៏ចជាទីភា� ក់ងារអ�្តរជាតិពាក់ព័�្ធ ពោដR
្បីផ្តល់

   ជំនួយ �្ក� ពោXយ�្!ិទ្ធភាពពោUក្ន ុង�្ពោទ!ពោXយផ្លា្ទ ល់ដល់�្ជាជនសែដលប្រតវូការជំនួយ។
 ពោXយស៊ារទហំំថៃនជំនួយសែដលប្រតវូការ និង�្វត្ត ិថៃនការរារាងំការផ្តល់ជំនួយ
ន!ុ្សធ
៌ពោXយពួក

   ពោយ៉ាធា។ ការ!ហការជា
ួយទភីាE កl់រសែដលម៉ាន �ទពិពោស៊ាធន៍ ក្ន ុងដំពោ�Rរការ�្ត�ិត្ត ិការ
  
ន!ុ្សធ
៌ក្ន ុង�្ពោទ!
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 នឹងជួយធានាថា អន្តរាគ
ន៍រ�!់អាស៊ា� នអនុវត្តតា


 ពោគាលការ�៍ "
ិន�ង្កពោប្រគាះថាE ក"់។
  ពោយRងក៏ជំរុញឱ្យ�្ពោទ!ជិតខ្ជាង ជាពិពោ!!�្ពោទ!ថៃថ អនញុ្ជា� តឱ្យអEកសែដលរត់ពោគចពីការពោធ្វ ី

    ទុក្ខ�ុក
្ញ និងអំពោពRហិង្សា �tងកាត់ប្រពំសែដនរ�!់C្ល នួ !្ងរក!ិទ្ធិជ្កពោកាន និងទទួលជំនួយ

ន!ុ្សធ
៌។

   ជាចុងពោប្រកាយ ពោយRងជំរុញឱ្យថៃដគូ!ន្ទនារ�!់អាស៊ា� ន និង!ហគ
ន៍អន្ត រជាតិគាំទ្អាស៊ា� ន ក្ន ុង
  ការធានាថា C្ល នួអាច ទទួលយកតួនាទីដឹកនាំក្ន ុងតំ�ន់សែដលប្រតវូការក្ន ុងការពោ�t Rយត�ពោoនឹង

 ស៊ា� នភាពថៃនទំនាញ
ួយពោUក្ន ុង�្ពោទ!
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 រ
ួទាងំការគាំទ្ការអនុវត្តអនុស៊ា!ន៍
 
ួយចំនួនខ្ជាងពោលR។ .



 !ំ�ួរពោoកាន់ពោ
ដឹកនាអំាស៊ា� នពោUពោពលពោនះ៖ ពោតRអEកនឹងអនញុ្ជា� តឱ្យពោយ៉ាធា�ន្ត�្ប្រពឹត្តឧប្រកិដ្ឋ
    ក
្ម!ប្រl្គ 
 និងឧប្រកិដ្ឋក
្ម �្ឆ្នាំង
ន!ុ្សជាតិ និងគំរា
កំសែហងដល!់ន្ត ិ!ុC
ន!ុ្ស និង

   ការអភវិឌ្ឍន៍ពោ!ដ្ឋកិច្ចក្ន ុងតំ�ន់រយៈពោពល 
ួយឆ្នាE ំពោទ?ត សែដរ ឬពោទ?
ភាពសែដលអាចពោជ�ជាក់8នរ�!អ់ាស៊ា� នអាប្រ!័យពោលR!
ត�ភាពរ�!់C្ល នួក្ន ុងការពោធ្វ ី!ក
្មភាព

  !្�តា
ការពិតថៃនស៊ា� ន ភាពពោUក្ន ុង�្ពោទ!
ីយ៉ា3 នម់៉ា3 ។ ប្រាកមុឡើ�ះមិ�អាចរំពឹងថាឡើយ៉ាធា�ឹង
ឡើគ្នារពឡើដ្ឋាយខ្ល �ួឯងតាមលក្ខខណ្ឌ នៃ�ការមូលមតិគ្នា�  ប្រា�ចំំណុច ឬបទដ្ឋាE �  អ�្តរជាតិ ឬ
ម�ុស្សធម៌ណាមួយសប្រាម៉ាប់បញ្̀ហាឡើនាះឡើ/0យ។ 
ពោXយក្ត ពីោគារព

 !ម៉ាជិក!ភាអាស៊ា� នពោដR
្បី!ិទ្ធិ
ន!ុ្ស (APHR)

CC: ថៃដគូ!ន្ទនាអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Will Nankervis ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូ!្រាលី�្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Diedrah Kelly ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាX�្ចាអំាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Deng Xijun ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន�្ចាអំាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Igor Driesmans ឯកអគ្គរដ្ឋទូត!ហភាពអឺរ៉ុ��្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Shri Jayant N. Khobragade ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណា្ឌ �្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Chiba Akira ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជ�3ុន�្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Lim Sungnam ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូពោរ�៉្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Stuart Calman  ឯកអគ្គរដ្ឋទូត New Zealand �្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Alexander Ivanov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុ!្សុ ី�្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Jon Lambe ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្ភពអង់គ!្�្ចាំអាស៊ា� ន
ឯកឧត្ត
/  ពោលាកជំទាវ Melissa A. Brown  ភារធារ ី a.i. ពោ�!កក
្ម!ហរដ្ឋអាពោ
រកិ�្ចាំអាស៊ា� ន


