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APA/២០០៧/១០ 

ថ្ងៃទី១៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៧ 

 

 

ធម្មនញុ្ញ ននសភាតបំនអ់ាសុ៊ី 

APA 
 

ធម្មនុញ្ញថ្នសភាតាំបន់អាសីុត្តូវបានអនុម័្តជាគោលការណ៍ គៅក្នុងសម័្យត្បជុាំគលើក្ទី១ ថ្នម្ហា
សននិបាតសភាតាំបន់អាសីុនាខែវចិ្ឆិកាឆ្ន ាំ២០០៦។ វគិោធនក្ម្ម ថ្នធម្មនុញ្ញត្តូវបានពិភាក្ាយ៉ាងលអិតលអន់
គៅក្នុងកិ្ច្ចត្បជុាំត្ក្មុ្ត្បឹក្ាត្បតិបតតិ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែវចិ្ឆិកាឆ្ន ាំ២០០៧ គៅទីត្ក្ងុគតរ ៉ាង់ និង
បានដាក់្ជូនម្ហាសននិបាតសភាតាំបន់អាសីុគលើក្ទី២។ កិ្ច្ចត្បជុាំគពញអងគសភាតាំបន់អាសីុគលើក្ទី២ ពីថ្ងៃ
ទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២១ ថ្ែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៧ គៅទីត្ក្ុងគតរ ៉ាង់ ថ្នោធារណរដឋអីុោា ម្អីុរ ៉ាង់បានអនុម័្តធម្មនុញ្ញ
ថ្នសភាតាំបន់អាសីុដូច្មានជូនភាា ប់ម្ក្ជាមួ្យនូវឧបសម្ព័នធ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី១៩ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៧។ 
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បពុ្វកថា 

 ដោយមាន្ជំដន្ឿយ៉ាងមុតមំាថា ការទទួលបាន្សន្តិភាព ដោយផ្អែកដលើមូលោា ន្យុតតិធម៌ និ្ងកិចច
សហប្រតិរតតិការអន្តរជាតិ ជាកត្តត សំខាន់្ដ ើមបីរកាការពារសងគមមនុ្សស និ្ងអរយិធម៌ 

 ដោយមាន្ការអះអាងជាថ្មីពីការតំ្តងចិតតនន្ប្រដទសកនុងតំរន់្អាសីុចំដពាះតនមៃ នន្ស្មម រតីនិ្ងគុណ
ធម៌ផ្ លជាមរតករមួររស់ពលរ ាអាសីុ និ្ងជាប្រភពពិតនន្សិទធិដសរភីាពរុគគល ដសរភីាពន្ដយបាយ និ្ង
នី្តិរ ា ផ្ លទំងដន្ះរដងកើតជាមូលោា ន្ប្គរះនន្លទធិប្រជាធិរដតយយពិតប្បាក ” 

 ដោយមាន្ការដជឿជាក់ថា ដ ើមបផី្ថ្រកា និ្ងឈាន្ដៅសដប្មចបាន្នូ្វឧតតមគតិ និ្ងដ ើមបីជា
ប្រដយជន៍្ នន្វឌ្ឍន្ភាពផ្អនកដស ាកិចច និ្ងសងគម ទមទឲ្យប្រដទសកនុងតំរន់្អាសីុដធវើការររួរមួគ្នន ឲ្យកាន់្
ផ្តជិតសនិតផ្ថ្មដទៀត 

 ដ ើមបដី្ៃើយតរដៅន្រងតប្មវូការ និ្ងរំណងប្បាថាន ររស់ពលរ ា ទមទរជាចំបាច់រដងកើតនូ្វសភា
មួយផ្ លន្រងប្រមូលអតុំប្រដទសទំងអស់ដៅកនុងតំរន់្អាសីុ ឲ្យកាៃ យដៅជាសមាគមមួយផ្ លមាន្ភាព
កាន់្ផ្តជិតសនិត ឈរដលើទសសន្ៈនន្សមាហរណកមមផ្ លន្រងកាៃ យដៅជាសហភាពសភានន្ប្រដទសពី
តំរន់្អាសីុ។ 

 កនុងន័្យដន្ះដយើងជាសមាជិក នន្សមាគមសភាអាសីុដ ើមបសីន្តិភាព (AAPP)នាដពលរចចុរបន្ន បាន្
ដមើលដ ើញពីភាពចំបាច់ នន្ការផ្ប្រកាៃ យ “សមាគមសភាអាសីុ ដ ើមបសីន្តិភាព (AAPP)” ឲ្យដៅជា“សភា
តំរន់្អាសីុ(APA)” ដហើយកនុងនាមជាតំណាងនន្សភាផ្ លជាសមាជិក សូមដធវើការប្រកាស ូចតដៅ៖ 



3 
 

បញ្ញ ត្តិទទូៅ 

មាត្រា១ ការបទ្ក៊ីតសភាតំបនអ់ាសុ៊ី 

 សមាគមសភាតំរន់្អាសីុដ ើមបីសន្តិភាព (AAPP) ប្តូវបាន្រតូរដៅជាសភាតំរន់្អាសីុ(APA)ដហើយ
ចរ់ពីដពលដន្ះតដៅ ប្តូវបាន្ដៅថាជា (សភាតំរន់្អាសីុ) ។ ធមមនុ្ញ្ញនន្ AAPP ក៏ប្តូវបាន្ជំនួ្សដោយ
ធមមនុ្ញ្ញថ្មីដន្ះ។ 

មាត្រា២ ទោលការណន៍នការបទ្ក៊ីតសភាតបំនអ់ាសុ៊ី (APA)  

 ប្គរ់សភាជាសមាជិកទំងអស់  

 ដតត តសំខាន់្ដលើភាពដសមើគ្នន នន្សមាជិកទំងអស់ 

 ទទួលស្មគ ល់ពីអំណាច អធិរដតយយភាព ការរមួរស់ដោយសន្តិភាព និ្ងការមិន្ដប្ជៀតផ្ប្ជកដៅដលើ
កិចចការនអទកនុងររស់ប្រដទសនី្មួយៗ 

 ដជឿជាក់ដៅដលើមិតតភាព និ្ងការដោះស្រស្មយជដមាៃ ះដោយសន្តិវធីិ  

 ដលើកទរកចិតត និ្ងដលើកកមពស់សិទធិមនុ្សស និ្ងប្រឆំងោច់ខាតដៅន្រងអំដពើដភវរកមម និ្ងទទួល
ស្មគ ល់សិទធិ និ្ងដសរភីាពនន្ជាតិស្មសន៍្និ្មួយៗ 

 ដតត តសំខាន់្ដៅដលើភាពចំបាច់ដលើកិចចសហប្រតិរតតការដពញដលញដលើការអភិវឌ្ឍប្រករដោយចី
រភាពនិ្ងការការពារររសិ្មា ន្ 

 ពាយមរដងកើតអងគការផ្ លមាន្ដគ្នលដៅរមួកនុងដគ្នលរំណងអតល់ដហោា រចនាសមព័ន្ធ និ្ងជប្មុញ
ដលើកទរកចិតត ល់ការអភិវឌ្ឍដស ាកិចចត្តមរយៈការគិតគូរពីអលប្រដយជន៍្រមួររស់តំរន់្ 

 ដជឿជាក់ដៅដលើគុណប្រដយជន៍្នន្សុខ ុមនី្យកមមចារ់ និ្ងការអនុ្វតតចារ់ពីសមាជិកទំងអស់
នន្អន្តរសភាអាសីុដោយគិតគូរអំពីភាពខុសគ្នន នន្ទំដន្ៀមទំលារ់ប្រនពណី ន្ដយបាយ រទពិដស្មធន៍្
ដស ាកិចច ដោយឈរដលើទសសន្ៈសដប្មចឲ្យបាន្នូ្វចារ់រមួ 

ដយើងសូមសផ្មតងនូ្វ្ន្ទៈកនុងការរដងកើតអន្តរសភាអាសីុ។ 

មាត្រា៣ ទោលបំណ្ននការបទ្ក៊ីតសភាតបំនអ់ាសុ៊ី 

 ដគ្នលរំណងនន្សភាតំរន់្អាសីុមាន្ ូចតដៅ៖ 

១. ជប្មុញដលើកកមពស់សិទធិដសរភីាព យុតតិធម៌សងគម សន្តិភាព សន្តិសុខ និ្ងមិតតភាពដ ើមបសីដប្មច
បាន្នូ្វដគ្នលដៅសភាតំរន់្អាសីុ។ 

២. ផ្ចករផំ្លកចំដណះ រងថ្មីៗដៅកនុងវស័ិយនានា និ្ងដលើកកមពស់ចំដណះ រងទំងដនាះដៅ ល់សភា
សមាជិកដ ើមបីដលើកកមពស់វឌ្ឍន្ភាព និ្ងសមភាពនន្សមាជិកររស់ខៃួន្។ 
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៣. សហការគ្នន ដប្រើប្បាស់ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងធន្ធាន្ធមមជាតិ ៏សំរូរផ្ររ និ្ងធានាអលប្រដយជន៍្
 ល់សភាសមាជិកទំងអស់ររស់ខៃួន្ប្ពមទំងទទួលស្មគ ល់អំណាចជាអចិន្ន្តយ៍ររស់សមាជិក
ចំដពាះធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

៤. អតល់មដធាបាយងាយស្រសលួផ្អនកសុខុមាលភាពសប្មារ់សុខភាព និ្ងអាហាររូតាមភ ល់ពលរ ា
ររស់ខៃួន្។ 

៥. រមួចំផ្ណក ល់កាដធវើសមាហរណកមមរវាងប្រជាជាតិនន្តំរន់្អាសីុដ ើមបឈីាន្ដៅដប្រើប្បាស់សកាត នុ្ពល
កនុងតំរន់្។ 

មាត្រា៤ សមាជិកភាព្ននសភាតំបនអ់ាសុ៊ី 

 សមាជិកភាពនន្សភាតំរន់្អាសីុដរើកចំហរ ល់សភាជាតិនន្រ ាអធិរដតយយភាពកនុងតំរន់្អាសីុ។ 

 សភាជាតិនន្រ ាអធិរដតយយភាពកនុងតំរន់្អាសីុអាចោក់ពាកយសំុចូលជាសមាជិកសភាតំរន់្អាសីុ
កនុងដពលណាមួយសមស្រសរ។ ពាកយសំុចូលជាសមាជិកន្រងប្តវូដអញើរជូន្ដៅសភាជាសមាជិក ដហើយទម
ទរឲ្យមាន្សដមៃងអនុ្ម័តគំ្នប្ទឲ្យបាន្២ភាគ៣ពីសមាជិកសភាតំរន់្អាសីុ។ 

 

រចនាសម្ពន័ធ និ្អ្គការចាតា់ំ្ 

មាត្រា៥ អ្គការចាតា់ំ្ ននសភាតំបនអ់ាសុ៊ី 

 សភាតំរន់្អាសីុមាន្សម័យប្រជំុដពញអងគ ប្កុមប្ររកាប្រតិរតតិ ភាន ក់ងារនន្សភាតំរន់្អាសីុ 

គណៈកមាម ធិការដអសងៗ (ផ្ លអាចដធវើការរដងកើតដ ើង) និ្ងអគគដលខាធិការោា ន្។ 

 

ម្ហាសននបិាត 

មាត្រា៦ សមាជិកនិ្អនកអទ្កតការណន៍នម្ហាសននិបាត 

 ដោយស្មរមហាសន្និបាតជាអងគមួយមាន្ស្មរៈសំខាន់្ជាងដគមហាសន្និបាតប្តវូចំបាច់មាន្
សមាសភាពគណៈប្រតិភូនន្សភាជាសមាជិកផ្ លប្តូវបាន្ដប្ជើសតំ្តងដោយសភាររស់ពួកដគសប្មារ់
អាណតតិ២ឆន ំ។ 

 សភាដអសងៗដទៀតផ្ លមកពីរណាត ប្រដទសដអសងៗដៅកនុងតំរន់្អាសីុ អងគការអន្តរជាតិ និ្ងតំរន់្
អាចចូលរមួសម័យប្រជំុដពញអងគររស់សភាតំរន់្អាសីុ កនុងនាមជាអនកអដងកតការណ៍ដោយមាន្ការឯកភាព
យល់ប្ពមពីប្កមុប្ររកាប្រតិរតតិ។ 

មាត្រា៧ សិទធិអណំាចរបសម់្ហាសននិបាត 
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 មហាសន្និបាតអាចអនុ្ម័តការសដប្មចចិតត ដសកតីសដប្មច និ្ងដសចកតីប្រកាសឬោក់ជូន្របាយ
ការណ៍ទក់ទងន្រងដគ្នលន្ដយបាយទូដៅនន្សភាតំរន់្អាសីុ និ្ងប្រធាន្រទដអសងៗផ្ លទក់ទងន្រង
សកមមភាពររស់សភាតំរន់្អាសីុ។ 

 

មាត្រា៨ ចំននួសទម្េ្ ននការទបាោះទនន ត 

 សមាជិកនី្មួយៗទទួលបាន្សិទធិដបាះដឆន តដោយអាស្រស័យដៅន្រងចំនួ្ន្គណៈប្រតិភូររស់ខៃួន្និ្មួ
យៗផ្ លចូលរមួមហាសន្និបាត។ សភាជាសមាជិកនិ្មួយៗមាន្ប្រតិភូចំនួ្ន្២ររូ និ្ងប្រតិភូរផ្ន្ាមមួយ
ចំនួ្ន្ដទៀតអាស្រស័យដៅន្រងការកំណត់ ូចខាងដប្កាម៖ 

-    ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំនួ្ន្ចរ់ពី០១លាន្នាក់រហូត ល់៥០លាន្នាក់ប្តូវបាន្អតល់ចំនួ្ន្គ
ណៈប្រតិភូចូលរមួរផ្ន្ាមចំនួ្ន្២ររូដទៀត។ 

- ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំនួ្ន្ចរ់ពី៥០លាន្នាក់រហូត ល់២០០លាន្នាក់ប្តូវបាន្អតល់ចំនួ្ន្
គណៈប្រតិភូចូលរមួរផ្ន្ាមចំនួ្ន្៣ររូដទៀត។ 

- ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំនួ្ន្ចរ់ពី២០០លាន្នាក់រហូត ល់៥០០លាន្នាក់ប្តូវបាន្អតល់
ចំនួ្ន្គណៈប្រតិភូចូលរមួរផ្ន្ាមចំនួ្ន្៤ររូដទៀត។ 

- ប្រដទសផ្ លមាន្ប្រជាជន្ចំនួ្ន្ចរ់ពី៥០០លាន្នាក់ដ ើងដៅប្តូវបាន្អតល់ចំនួ្ន្គណៈប្រតិភូ
ចូលរមួរផ្ន្ាមចំនួ្ន្៥ររូដទៀត។ 

មាត្រា៩ សម្យ័ត្ររជុំទព្ញអ្គ 

 មហាសន្និបាតសភាតំរន់្អាសីុប្តូវបាន្ដរៀរចំដ ើងយ៉ាងតិច១ដលើកកនុងមួយឆន ំ។ កនុងករណីភាព
អាសន្ន និ្ងដោយមាន្ការដសនើសំុពីសភាជាសមាជិក និ្ងមាន្ការយល់ប្ពមដោយសដមៃងភាគដប្ចើន្ នន្
សមាជិកសភាតំរន់្អាសីុ សម័យប្រជំុវសិ្មមញ្ញអាចដធវើដៅបាន្។ 

មាត្រា១០ ត្រកុម្ត្ររឹកាត្ររត្តបត្ត ិ

 ប្កុមប្ររកាប្រតិរតតិប្តូវមាន្សមាសភាពចូលរមួពីគណៈប្រតិភូ ០១ នាក់មកពីសភាសមាជិកនី្មួយៗ។ 

 ប្កមុប្ររកាប្រតិរតតិប្តវូជួរប្រជំុយ៉ាងតិច ២ ងកនុង១ឆន ំ។ កិចចប្រជំុដលើកទី ១ ប្តូវដរៀរចំប្រជំុភាៃ មៗ
មុន្មហាសន្និបាត និ្ងកិចចប្រជំុមួយដលើកដទៀតន្រងប្តវូដធវើដ ើងដៅកនុងប្រដទសផ្ លទទួលដធវើមាច ស់អទះកាល
ពីមុន្ ( Previous host country) ប្រផ្ហលជា៣ផ្ខមុន្មហាសន្និបាត។ 

 

មាត្រា១០ ភាន កង់ារអ្គត្ររជុំននសភាតំបនអ់ាសុ៊ី 
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 សភាតំរន់្អាសីុប្តូវមាន្ប្រធាន្អងគប្រជំុ០១ររូ អនុ្ប្រធាន្អងគប្រជំុ០៤ររូ និ្ងអនករាយការណ៍០១ររូ 
ផ្ លប្តូវបាន្គិតគូរពីរំផ្ណងផ្ចកដសមើៗគ្នន នន្តំរន់្1។ 

 ប្រធាន្APA ប្តូវដបាះដឆន តដប្ជើសដរ ើសដចញពីប្រធាន្សភាររស់សភាជាសមាជិកទំងឡាយ សប្មារ់
កនុងអាណតតិ១ឆន ំ ឬ២ឆន ំអាស្រស័យដលើការសដប្មចចិតតររស់សភាជាមាច ស់អទះត្តមរយៈសដមៃងភាគដប្ចើន្នន្គ
ណៈប្រតិភូររស់សភាជាសមាជិក។ ប្រធាន្APAមាន្សិទធិឈរដឈាម ះឲ្យដគដបាះដឆន តមតងដទៀតរនាទ រ់ពី
រញ្ច រ់អាណតតិររស់ខៃួន្។ 

 ប្រធាន្APAប្តូវដបាះដឆន តដប្ជើសដរ ើសកនុងកិចចប្រជំុ ំរូងនន្អាណតតិការងារនី្មួយៗសប្មារ់អំ ុង
ដពលខាងមុខ។ 

 

មាត្រា១០ ន៊ីត្តបគុ្គល 

 សភាតំរន់្អាសីុជានី្តិរុគគលមួយផ្ លមាន្ប្រធាន្ររស់ខៃួន្ជាតំណាង។ 

 

មាត្រា១១ ការទបាោះទនន ត 

 រាល់ការសដប្មចចិតតទំងអស់ររស់APAប្តវូមាន្សដមៃងភាគដប្ចើន្គំ្នប្ទដចញពីគណៈប្រតិភូររស់
សភាជាសមាជិកផ្ លបាន្ចូលរមួ និ្ងបាន្ដបាះដឆន ត ដលើកផ្លងផ្តមហាសន្និបាតសដប្មចកំន្ត់យកស
ដមៃងភាគដប្ចើន្ធមមត្ត (Simple Majority) នន្គណៈប្រតិភូ ថាប្រធាន្រទជាក់លាក់មួយដនាះប្តវូការសដមៃង
ភាគដប្ចើន្ខពស់ជាង។ 

អគ្គទលខាធិការដ្ឋា ន 

មាត្រា១២ អគ្គទលខាធិការដ្ឋា នបទណាដ ោះអាសនន 

 ទីតំ្តងនន្អគគដលខាធិការោា ន្រដណាត ះអាសន្នប្តវូសាិតដៅកនុងប្រដទសផ្ លប្តូវបាន្ដបាះដឆន តឲ្យ
កាៃ យជាប្រធាន្សភាតំរន់្អាសីុ។ 

 ប្រដទសជាមាច ស់អទះប្តវូទទួលខុសប្តូវចំណាយដលើការអគត់អគង់សមាភ រៈររកិាា រសប្មារ់អគគដលខាធិ
ការោា ន្រដណាត ះអាសន្ន និ្ងដរៀរចំសម័យប្រជំុនានាររស់APA។ 

 

                                                           
1ដ ើមបីដធវើឲ្យមាន្តុលយភាពចំដពាះតំណាងនន្ប្រដទសដៅកនុងតំរន់្  ូចដចនះតំរន់្អាសីុ ប្តូវបាន្ផ្រងផ្ចកជា៥អនុ្តំរន់្ផ្ លមាន្ ូចជា៖ 

-អាសីុខាងលិច៖ បាផ្រ ៉ាន្ សីុរា៉ាស់ អីុរា៉ា ក់ ហសក ង់ គុយដវត លីបារណន់្ បា៉ា ដ សទីន្ អារា៉ារ់រីស្មអូរឌី្ត ស្មធារណរ ាសីុរ ីអារា៉ា រ់ ទួរគី សហរ ាអា
រា៉ា រ់អីុមីដរ ៉ាត យីផ្មន្... 

-អាសីុអាដគនយ៍៖ កមពុជា ឥណឌូ ដន្សីុ ឡាវ មា៉ា ដ សីុ ហវីលីពីន្ សរងហរូរ ីនថ្ ដវៀតណាម... 

-អាសីុខាងតបូង៖ អាហាគ នី្ស្មា ន្ រង់កាៃ ដ ស រ ូត្តន់្ ស្មធារណរ ាអីុស្មៃ មអីុរ ៉ាង់ មា៉ាលឌី្វ ដន្បា៉ាល់ បា៉ា គីស្មា ន្ ស្រសីឡាងំកា... 

-អាសីុខាងដកើត និ្ងបា៉ា សីុហវិក៖ ចិន្ ហវីជី ស្មធារណរ ាប្រជាមានិ្ប្តកូដរ ៉ា ហគីរបីាទី ម៉ាុងដហាគ លី តលូ ស្មធារណរ ាកូដរ ៉ា តុងហាគ ... 

-អាសីុមជឈរមរូព៌ា និ្ងCIS៖ កាស្មសតង់ ហគីរសីតង់ សហព័ន្ធរសុសីត្តជីហីុសតង់ អុយរ រហគីសតង់...  
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មាត្រា១៣ អគ្គទលខាធកិារដ្ឋា នអចិន្នយិ ៍

 រញ្ជ ីការងារ និ្ងការទទួលខុសប្តូវររស់អគគដលខាធិការអចិន្ន្តយ៍មាន្ ូចតដៅ៖ 

 រកាការប្បាស្រស័យទក់ទងជាមួយសមាជិកទំងអស់ និ្ងដរៀរចំសម័យប្រជំុររស់APAត្តមោន្ 
និ្ងជប្មុញការអនុ្វតតដសចកតីសដប្មចចិតតររស់APA 

 ការពាររាល់ឯកស្មរទំងអស់ររស់APA 

មាត្រា១៤ ការបទ្ក៊ីតគ្ណៈកម្មការជំនាញ 

 APAអាចរដងកើតគណៈកមមការជំនាញសប្មារ់ដធវើការដលើប្រធាន្រទណាមួយផ្ លមាន្ការចរ់អារ
មមណ៍។ 

 

មាត្រា១៥ បទបញ្ជា នទៃកនុ្របស ់APA  

APAប្តូវអនុ្ម័តរទរញ្ជជ នអទកនុងររស់ខៃួន្ឲ្យសមស្រសរដៅត្តមធមមនុ្ញ្ញដន្ះ។ 

 

ភាសាទេូវការ 

មាត្រា១៦ ភាសាទេូវការ និ្ភាសារសត្រមាបទ់ធវ៊ីការងាររបសA់PA  

ភាស្មអៃូវការរស់APAគឺភាស្មអារា៉ា រ់ (Arabic) និ្ងភាស្មអង់ដគៃស(English) ដហើយភាស្មសប្មារ់ដធវើ
ការងារទូដៅគឺភាស្មអង់ដគៃស។ 

 

ការទធវ៊ីវិទសាធនកម្ម 

មាត្រា១៧ ការទធវ៊ីវិទសាធនកម្មទល៊ីធម្មនញុ្ញ  

 ការដធវើវដិស្មធន្កមមដលើធមមនុ្ញ្ញដន្ះប្តវូតប្មវូឲ្យមាន្ការយល់ប្ពមយ៉ាងដហាចណាស់ សដមៃង២
ភាគ៣នន្គណៈប្រតិភូសភាជាសមាជិកទំងអស់ផ្ លមាន្វតតមាន្កនុងកិចចប្រជំុដពញអងគ។ 
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នថ្ៃទី១៩ ផ្ខវចិឆិកា ឆន ំ២០០៧ 

 

ការសទត្រម្ចចិតរិបសស់ភាតបំនអ់ាសុ៊ី 

ទល៊ីបទបញ្ជា នទៃកនុ្សភាអាសុ៊ី 
 

សូមសំផ្ ង ការអរគុណចំដពាះអគគដលខាធិការោា ន្សប្មារ់ការដរៀរចំនូ្វដសចកតីប្ពាងចារ់សតីពី  នី្តិវធីិ
ររស់សភាអាសីុ និ្ងគ្នម ន្អវីដប្ៅពីការអរគុណចំដពាះកិចចខិតខំពិចរណា និ្ងផ្កសប្មួលដៅកនុងកិចចប្រជំុ
រប្កុមប្ររកាប្រតិរតតិដៅកនុងផ្ខកញ្ជញ  ឆន ំ២០០៧ និ្ងចំដពាះគណៈប្រតិភូសភាអាសីុផ្ លបាន្ចូលរមួដៅ
កនុងសម័យប្រជំុដពញអងគសភាអាសីុដលើកទី២ និ្ងជាមួយគ្នន ដន្ះសដប្មចដប្កាមមាប្ត្តទី១៥ នន្ធមមនុ្ញ្ញ
សភាអាសីុ សូមដធវើការអនុ្ម័តនូ្វ រទរញ្ជជ នអទកនុងសប្មារ់សភាតំរន់្អាសីុ ជាមួយឧរសមព័ន្ធររស់រទ
រញ្ជជ នអទកនុងដន្ះ។ 


