
 
 

 
 
 
 

គណៈកម្មការរដ្ឋវ៉ា ស ៊ីនតោនសត ៊ីព៊ី អាតម្រកិកចិ្ចការប្រជាជន  
តដ្ើម្កំតណើតអាស ៊ីបាស ៊ីហ្វ ិក 

 

ការល ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅនៃប្រជាជៃអាលម្រកិកាាំង ល ើម្កាំល ើតអាស ីបាស ីហ្វ ិច 

គណៈកម្មការសត ៊ីព៊ីកិច្ចការប្រជាជន
អាតម្រកិកាងំតដ្ើម្កំតណើតអាស ៊ីបាស ៊ីហ្វ ិច្ គឺជាទ៊ីម្ន្តនត ៊ីភ្នា ក់ងារររស់

រដ្ឋវ៉ា ស ៊ីនតោនដដ្លមាន 
គណៈកមាម ការប្រឹកាតោរល់មួ្យដដ្លមានសមាសភ្នពសមាជិក

គណៈកមាម ការច្ំនួន១២ររូដដ្លដតងោងំតោយអភិបាល 
រដ្ឋវ៉ា ស ៊ីនតោនតដ្ើម្ប៊ីត វ្ ើជាតំណាងឲ្យសហ្គម្ន៍ច្ប្ម្ រុះប្រជាជន
អាតម្រកិកាងំតដ្ើម្កំតណើតអាស ៊ីបាស ៊ីហ្វ ិកកន ុងរដ្ឋវ៉ា ស ៊ីនតោន។ 

 
តួនាទ៊ីររស់តយើង 

លរសកកម្មររសល់ ើងគឺ ល ើម្បីល ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅររសប់្រជាជៃ
អាលម្រកិកាាំងល ើម្កាំល ើតអាស បីាស ហី្វ កិៃូវកន ុងរ ឋវ៉ា ស ីៃលោៃ។ ល ើងល វ្ ើ
ការងារកន ុងភាពជាន គូជាមួ្ សហ្គម្ៃ៍ររសពួ់កល ើងៃិងថ្នា ក់ ឹកនាំ
រ ឋ  ល ើម្បីល ល្ ើ តរលៅៃឹងកត ីកងវ ់ននៃិងល វ្ ើឲ្យមាៃការផ្លល ស់រត រូជា
 វជិមាមាៃ ៃិង ាំល ោះប្ា  ូរអង្ងវង។ រ គគ ិកៃិងម្ន្តៃត ីគ ៈកម្មការ
ររស់ល ើង៖ 

 ធានថ្នការរលចេញលោរ ់ររស់សហ្គម្ៃ៍ទទួ បាៃការ ឹងឮ
លៅ  ់ជួររដ្ឋឋ ភិបា ររស់រ ឋ។ 

 ផ្ត ព័់ត៌មាៃ  ់សហ្គម្ៃ៍អាំពីចារ់ៃិងលោ 
ការ ៏ង្  កាំពង់អៃ វតដៃ៏ននង្  ជោះឥទធ ិព   ់
ស ខ មា ភាពររសពួ់កលគ។ 

 ពប្ងឹងផ្ល វូចារ់ ចាំល ោះលោ 
ការ ៏ចារ់ទាំងឡា ង្  កាំពង់អៃ វតដៃ៏ៃិងលសវកម្មនន
ង្  ោាំប្ទ  ់តប្មូ្វការចាំបាច់ននររសស់ហ្គម្ៃ៍។ 

ដនាកដដ្លប្តវូយកច្ិតតទ កោក់ 

 សិទធ ិពលរដ្ឋនិងយ តត ិ្ម៌្៖ ពប្ងឹងផ្ល វូចារ់ ៃូវសម្្ម៌្ជាតិ
ាសៃ៍ៃិងសិទធ ិព រ ឋរមួ្មាៃ  តត ិ្ម៌្សប្មារ់ជៃអលនត ប្រលវសៃ៍
ៃិងជៃលភៀសខល ៃួជាល ើម្។ 

 ការអរ់រំ៖ អភិវឌ្ឍ  ទធាន្តសតននល ើម្បីធានថ្ន ក មារប្គរ់ររូ
ទទួ បាៃការអរ់រំប្រករលដ្ឋ គ  ភាពង្  ផ្ត ត់នម្លល ើ
ពិពិ្ភាពៃិងការលោរពោា លៅ វញិលៅម្ក។ 

 តសវស ខាភិបាលនិងម្ន សសជាតិ៖ ល ើកកម្ពស់ ាំល ោះប្ា 
ននល ើម្បីពប្ងឹងការទទួ បាៃលសវស ខភាពៃិងសងគម្ង្  
មាៃគ  ភាពមាៃតនម្លសម្រម្យ ៃិងសម្ប្សរលៅោម្វរប្ម៌្។ 

 ការអភិវឌ្ឍតសដ្ឋកិច្ច៖ រលងក ើៃឱកាសននល ើម្បីចូ រមួ្កន ុងភាព
ជាសហ្ប្គិៃភាពៃិងកមាល ាំងព កម្ម។ 
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ម្ន្តនត ៊ីគណៈកម្មការ 

ម្ន្តៃត ីគ ៈកម្មការរាំលពញការងាររ ៈលព រីឆ្ា ាំកន ុងមួ្ អា តដៃិងចូ 
រមួ្លៅកន ុងកិចេប្រជ ាំគ ៈកម្មការចាំៃួៃប្បាាំ ងកន ុងមួ្ ឆ្ា ាំ។ ពួកលគ
កាងទាំនក់ទាំៃងររសពួ់កលគលៅកន ុងសហ្គម្ៃ៍ៃិងល វ្ ើការងារល ើម្បី
ង្សវងរក ាំល ោះប្ា ននោម្រ ៈការលរៀរចាំឲ្យមាៃកិចេប្រជ ាំលៅកន ុង
សហ្គៃ៍ ប្ជាំ ង្ប្ជងប្កមុ្ចាំរ ោះ រលប្ម្ើការកន ុងគ ៈកម្មការ ៏នទលទៀត 
ល វ្ ើការលស ើរអលងកតពី វរិតត ិននៃិងផ្ត ់ជូៃ ាំរូនម ៃ  ់អាក
រលងក ើតចារ់នន។ 

ប្រវតត ិររស់តយើង 

ប្រជាជៃអាលម្រកិកាាំងល ើម្កាំល ើតអាស ីបា៉ា ស ីហ្វ ិកធាល រ់ទទួ ៃូវការលរ ើស
លអើងលៅទូទាំងរ ឋររស់ល ើងៃិងកន ុងប្រវតត ិាន្តសត នៃប្រជាជាតិល ើងលហ្ើ 
រៃតប្រឈម្ៃឹងឧរសគគកន ុងការៃូវទទួ បាៃលសវរ ឋនន។
គ ៈកម្មការសត ីពីកិចេការប្រជាជៃ
អាលម្រកិកាាំងល ើម្កាំល ើតអាស ីបាស ីហ្វ ិចប្តូវបាៃរលងក ើតល ើងលៅឆ្ា ាំ១៩៧២ 
លដ្ឋ សកម្មជៃសហ្គម្ៃ៍លហ្ើ បាៃដ្ឋក់រចច  ូលៅកន ុងចារ់លដ្ឋ 
រ ឋសភាលៅឆ្ា ាំ១៩៧៤ គ ៈកម្មការបាៃរាំលពញការងារោ៉ា ងខ្ល ាំងល ើម្បី
ល ើកកម្ពស់ការតស ូ ម្តិការអរ់រំសហ្គម្ៃ៍ការផ្សពវផ្ា ៃិងកិចេ
សហ្ប្រតិរតតិការលៅកន ុងការជួ ោាំប្ទ  ់សហ្គម្ៃ៍ររសល់ ើង។ 

រតរៀរចូ្លរមួ្តោយវ ិ្ ៊ីណា 

 ជួរជាមួ្ ម្ន្តៃត ីគ ៈកម្មការល ើម្បីជង្ជកពីរញ្ហា ។ 
 ចូ រមួ្កិចេប្រជ ាំររស់ប្កមុ្ប្រឹកានៃគ ៈកម្មការ។ 
 ដ្ឋក់ កយស ាំរលប្ម្ើការជាម្ន្តៃត ីគ ៈកម្មការ 
 សូម្ច ោះល ម្ ោះោម្អ ីង្ម្៉ា ល ើម្បីទទូ ប្ពឹតត ិរ័ប្តព័ត៌មាៃឬច ចចូ 

លគហ្ទាំព័រល ើម្បីលម្ើ ប្ពឹតត ិរ័ប្តព័ត៌មាៃររស់ល ើង។ 

សូម្ទំនាក់ទំនងតយើង 


