
ម្ោលម្ៅ និងម្ោលបំណងសខំាន់ៗននការបម្ងកើតអាស៊ា ន 

សម្មគមរបជាជាតិអាសីុអាមគនយ ៍(អាស៊ា ន) គឺជាសថ បន័អ្នតររោា ភ ិលមយួ ហ្វដលរតូវ នបមងកើតម ើងមៅថ្ថៃទ០ី៨ ហ្វខសីហា 

នន ាំ១៩៦៧ មៅទីរកុង ងកក របមទសថ្ថ តាមរយៈមសចកតីរបកាសបមងកើតអាស៊ា ន (មសចកតីរបកាសរកុង ងកក)។ របមទសហ្វដល
 នបមងកើតម្មនដូចជា ៖ របមទសថ្ថ សឹងហបរុ ីឥណឌូ មនសីុ ម្ម៉ា ម សីុ និងរវលីីពនី។  
បន្ទទ បម់ករបមទស ៥ មទៀត  នចូលជា សម្មជិកអាស៊ា ន ជាបនតបន្ទទ ប ់ ដូចជា របមទសរប៊ាយុមណ (មៅថ្ថៃទ០ី៧ ហ្វខមករា នន ាំ

១៩៨៤) របមទសមវៀតណាម (មៅថ្ថៃទ២ី៨ ហ្វខកកកោ នន ាំ១៩៩៥) របមទសឡាវ និងរបមទសមយី៉ា នម់្ម៉ា  (មៅថ្ថៃទ២ី៣ ហ្វខកកកោ នន ាំ
១៩៩៧) និងរបមទសកមពុជា (មៅថ្ថៃទ៣ី០ ហ្វខមមស នន ាំ១៩៩៩)។ 

កិចាព្រជុាំកាំរលូកិចាព្រជុាំកាំរលូព្រដទ្សអាស៊ាន និងព្រដទ្សអាសុីខាងដកើរ ដៅព្រដទ្សឥណាូ ដនសុី កនុងឆ្ន ាំព្រដទ្សអាស៊ាន និងព្រដទ្សអាសុីខាងដកើរ ដៅព្រដទ្សឥណាូ ដនសុី កនុងឆ្ន ាំ២០១១ ២០១១   

១-ហ្វថរកា មលើកកមពស់សនតិភាព សនតិសុខ សថិរភាព និងពរងឹង
ហ្វថមមទៀតនូវតថ្មលមនព ោះមៅរកសនតិភាពកនុងតាំបន។់ 
២-មលើកកមពស់ភាពរងឹម្មាំកនុងតាំបន ់ តាមរយៈការជាំរញុឱ្យកានហ់្វត
ខ្ល ាំងហ្វថមមទៀតនូវសររបតិបតតកិារហ្វផនកនមយ យ-សនតិសុខ 
មសដាកិចច និងសងគម-វបបធម។៌ 
៣-ពរងឹងលទធរិបជាធិបមតយយ មលើកកមពស់អ្ភ ិលកិចចលអ និង
នីតិរដា ការពារ និងមលើកកមពស់សិទធិមនុសស និងមសរភីាពជាមូល
ោន ន មោយយកចិតតទុកោកច់ាំមពាោះសិទធិ និងការទទួលខុសរតូវ
របស់រដាសម្មជិកអាស៊ា ន។  
៤-មលើកសទួយការអ្ភវិឌឍនរ៍បកបមោយនិរនតភាព មដើមបធីាន្ទការ

ការពារបរសិថ នតាំបន ់ និរនតភាពថ្នធនធានធមមជាតិ និងការអ្ភ-ិ
រកសមរតកវបបធម ៌និងគុណភាពថ្នជីវភាពរស់មៅខពស់របស់របជា-
ជន។  
៥-អ្ភវិឌឍធនធានមនុសស តាមរយៈកិចចសររបតិបតតិការជិតសនិត 
កនុងការអ្បរ់ ាំ និងការសិកាកនុងមយួជីវតិ និងមលើហ្វផនកវទិាស្សត 
និងបមចចកវទិា មដើមបផីតល់ជូនរបជាជនអាស៊ា ន និងការពរងឹង
សរគមន៍អាស៊ា ន។ 
៦-មលើកកមពស់សុខដុមរមន្ទ និងជីវភាពរស់មៅរបស់របជាជន  
អាស៊ា ន មោយការផតល់ឱ្យនូវលទធភាពទទួល នសមភាពកនុង
ការអ្ភវិឌឍមនុសស សុខុម្មលភាពសងគម និងយុតតិធម។៌ 



របម្ទ្សទងំ ១០ ដែលជាសមាជិកអាស៊ា ន (បច្ច បបននភាព ២០១០) 
១-ប្រទេសប្ររ៊ុយទេ 

»រាជធានី ៖  នោ់សឺុរហី្វបងហាគ វ៉ាន ់
»ថ្ផទដី  ៖ ៥,៧៦៥ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៣៩៥,២០៧ន្ទក ់(២០១០) 
»ភាស ៖ ម្ម៉ា ម  អ្ងម់គលស 
»របូិយបណ័ណ  ៖ ដុល្លល រប៊ាុយមណ (B$) 
»មគរទាំពរ័៖ www.mfa.gov.bn  

 

២-ប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា 

»រាជធានី ៖ ភនាំមពញ 
»ថ្ផទដ ី ៖ ១៨១,០៣៥ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ១៤,៤៥៣,៦៨០ន្ទក ់
»ភាស ៖ ហ្វខមរ 
»របូិយបណ័ណ ៖ មរៀល (Riel) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mfaic.gov.kh  

៣-សាធារេរដ្ឋឥេឌូ ទេស៊ុ៊ី 

»រាជធានី ៖ រាកាតា 
»ថ្ផទដ ី ៖ ១,៨៩០,៧៥៤គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ២៣៧,៥៥៦,៣៦៣ន្ទក ់
»ភាស ៖  ហាស ឥណឌូ មនសីុ 
»របូិយបណ័ណ ៖ របូពា (Rupiah) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.deplu.go.id    

៤-សាធារេរដ្ឋប្រជាមាេិតឡាវ 

»រាជធានី ៖ មវៀងចន័ទ 
»ថ្ផទដ ី ៖ ២៣៦,៨០០ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៦,៣៦៨,១៦២ ន្ទក ់ 
»ភាស ៖ ឡាវ 
»របូិយបណ័ណ ៖ គីព (Kip) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mofa.gov.la  

 

៥-ប្រទេសមា៉ា ទេស៊ុ៊ី 

»រាជធានី ៖ កូឡាឡាាំពួរ 
»ថ្ផទដ ី ៖ ២៣០,២៥៧ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ២៧,០០០,០០០ ន្ទក ់
»ភាស ម្ម៉ា ឡាយូ អ្ងម់គលស ចិន តាមលិ 
»របូិយបណ័ណ ៖ រងីរគីត ម្ម៉ា ម សីុ  
»មគរទាំពរ័ ៖ www.kln.gov.my  

៦-សហភារម្៊ីយ៉ា េ់មា៉ា  

»រាជធានី ៖ ថ្ណពយតីាវ 
»ថ្ផទដ ី ៖ ៦៧៦,៥៧៧ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៥៤,០០០,០០០ ន្ទក ់
»ភាស ៖ មយី៉ា នម្ម៉ា  
»របូិយបណ័ណ ៖ មយី៉ា នម់្ម៉ា ឃាដ  
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mofa.gov.mm   

៧-ប្រទេសហវ៊ីល៊ីរ៊ីេ 

»រាជធានី ៖ ម្ម៉ា នីឡា 
»ថ្ផទដ ី ៖ ៣០០,០០០ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៩៤,០១០,០០០ន្ទក ់
»ភាស ៖ រវីលីពីន អ្ងម់គលស មអ្សាញ 
»របូិយបណ័ណ ៖ មពសូ (Peso) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.dfa.gov.ph  

៨-សាធារេរដ្ឋសឹង្ហរ៊ុរ ី

»រាជធានី ៖ សិងហបុរ ី
»ថ្ផទដ ី ៖ ៦៩៧ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៥,០៧៦,៧០០ ន្ទក ់
»ភាស អ្ងម់គលស ម្ម៉ា ម  ម្ម៉ា ន់ោរនី និង
តាមលិ 
»របូិយបណ័ណ ៖ ដុល្លល សិងហបុរ ី(D$) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mfa.gov.sg  

៩-ប្រះរាជាណាចប្រថៃ 

»រាជធានី ៖  ងកក 
»ថ្ផទដ ី ៖ ៥១៣,២៥៤ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៦៣,៥២៥,០៦២ន្ទក ់
»ភាស ៖ ថ្ថ 
»របូិយបណ័ណ ៖  ត  
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mfa.go.th  

http://www.mfa.gov.bn
http://www.mfaic.gov.kh
http://www.deplu.go.id
http://www.mofa.gov.la
http://www.kln.gov.my
http://www.mofa.gov.mm
http://www.dfa.gov.ph
http://www.mfa.gov.sg
http://www.mfa.go.th


១០-សាធារេរដ្ឋសង្គម្េិយម្ 

ទវៀតណាម្ 

»រាជធានី ៖ ហាណូយ 
»ថ្ផទដ ី ៖ ៣៣០,៣៦៣ គី ូហ្វម៉ារតកាមរ ៉ា 
»របជាជន៖ ៨៥,៨០០,០០០ន្ទក ់
»ភាស ៖ មវៀតណាម 
»របូិយបណ័ណ ៖ ដុង (Dong) 
»មគរទាំពរ័ ៖ www.mofa.gov.vn  

ជាំនួររ ះម្្នតីដទ្សចរណ៍អាស៊ាន កនុងដវទិ្កាដទ្សចរណ៍អាស៊ានឆ្ន ាំជាំនួររ ះម្្នតីដទ្សចរណ៍អាស៊ាន កនុងដវទិ្កាដទ្សចរណ៍អាស៊ានឆ្ន ាំ២០១១ ២០១១ ដៅព្រដទ្សកម្ពុជាដៅព្រដទ្សកម្ពុជា  

ម្ោលការណ៍រគរឹះសខំាន់ៗ របសអ់ាស៊ា ន 
១-មោរពមៅវញិមៅមកមលើឯករាជភាព សមភាព អ្ធិបមតយយភាព និងបូរណភាពទឹក
ដី និងអ្តតសញ្ញា ណជាតិរបស់របមទសនិមយួៗ។ 
២-សិទធិរបស់រដាទាំងអ្ស់សថិតកនុងការដឹកន្ទាំរបមទសរបស់ខលួនមោយមនិម្មនការមរជៀត
ហ្វរជក ការឈ្លល នពាន ឬោបសងកតព់ីខ្ងមរៅម ើយ។ 
៣-មនិមរជៀតហ្វរជកចូលកិចចការថ្ផទកនុងោន មៅវញិមៅមក។ 
៤-មោោះរសយការហ្វខវងគាំនិតោន  ឬជមម្មល ោះមោយសនតិវធិី។ 
៥-លុបបាំ ត់ការគាំរាមកាំហ្វរង ឬការមរបើរ ស់កម្មល ាំងមយធា។ 
៦-សរការណ៍ោន របកបមោយរបសិទធិភាពរវងរដា ហ្វដលជាសម្មជិកអាស៊ា ន។ 

ធមមនុញ្ាអាស៊ា ន គឺជាអ្តថបទមូលោា នរគឹោះកនុងការសមរមចឱ្យ
 នសរគមន៍អាស៊ា ន មោយការផតល់សិទធិតាមផលូវចាប ់ និង
រកបខណ័ឌ សថ បន័សរម្មប់អាស៊ា ន។ ធមមនុញ្ាអាស៊ា ន កជ៏ា
បទោា ន វធិាន ហ្វដលបង្ហហ ញមោលមៅជាក់ល្លក់របស់អាស៊ា ន 
ការទទួលខុសរតូវ កិចចដាំមណើ រការ មោលការណ៍ និងគុណតថ្មល
របស់អាស៊ា ន។ 
ធមមនុញ្ាអាស៊ា ន នចូលជាធរម្មនមៅថ្ថៃទី១៥ ហ្វខធនូ នន ាំ

២០០៨។  កិចចរបជុាំរបស់រដាម្នរីការបរមទសអាស៊ា ន មធវើម ើងមៅ
មលខ្ធិការោា នអាស៊ា ន ហ្វដលម្មនមូលោា នមៅទីរកុងរាកាតា 
(Jakarta) មដើមបអី្បអ្រទិវជារបវតិតស្សតរបស់អាស៊ា ន។  
បន្ទទ បព់ធីមមនុញ្ាអាស៊ា ន នចូលជាធរម្មន ដាំមណើ រការការ-

ង្ហររបស់ខលួនមរកាមរកបខណឌ ចាបថ់មី រពមទាំងបមងកើតសថ បន័ថមីៗជា
មរចើន មដើមបជីរមុញដាំមណើ រការថ្នការកសងសរគមនអ៍ាស៊ា ន 
ហ្វដលជាចកខុវស័ិយរបស់ខលួន។ 
ជាកហ់្វសតងធមមនុញ្ាអាស៊ា ន នកាល យជាកិចចរពមមរពៀងអ្នតរ

ជាតិមយួ ហ្វដលចងកាតពវកិចចតាមផលូវចាបរ់បស់បណាត រដាសម្មជិក
អាស៊ា នទាំង១០។  

ធមមន ញ្ញា អាស៊ា ន / ASEAN CHARTER 

មៅឯកិចចរបជុាំកាំពូលអាស៊ា នមលើកទី១២ ហ្វដល នមធវើម ើង
កាលពីហ្វខមករា នន ាំ២០០៧ ថ្នន កដ់ឹកន្ទាំទាំងអ្ស់ នបង្ហហ ញ    
ឆនទៈយ៉ា ងមុោះមុតថ្ន នឹងបមងកើតសរគមន៍អាស៊ា នមយួ មៅនន ាំ
២០១៥ មរើយការចុោះរតថមលខ្មលើសនធិសញ្ញា រកុងសីុប៊ាូ(Cebu) 
សតីពី ការរ រពធពិធថី្នការបមងកើតសរគមន៍អាស៊ា ននន ាំ២០១៥។ 
សរគមន៍អាស៊ា ន គឺមតត តសាំខ្នម់ៅមលើសសរសតមភទាំង៣ 
ហ្វដលកនុងមន្ទោះរមួម្មន ៖ 
១-សរគមន៍សនតិសុខនមយ យអាស៊ា ន 
២-សរគមន៍មសដាកិចចអាស៊ា ន 
៣-សរគមន៍វបបធមស៌ងគមអាស៊ា ន 
មៅកនុងសសរសតមភនិមយួៗ ម្មនហ្វផនការ និងគាំនិតផតួចមផតើមជា 
ហ្វផនការយុទធស្សត និងហ្វផនការសកមមភាពជាក់ល្លក់ សាំមៅមធវើ
យ៉ា ងណាសមរមចឱ្យ នមលើការមធវើសម្មររណកមមសរគមន៍
អាស៊ា ននន ាំ២០១៥ ខ្ងមុខ។ 

សហគមន៍អាស៊ា ន ឆ្ន ២ំ០១៥ 

មន ក់ កឹនាាំមន ក់ កឹនាាំអាស៊ានអាស៊ាន  កនុងកិចាព្រជុាំកនុងកិចាព្រជុាំកាំរូលកាំរូលអាស៊ាន ដៅអាស៊ាន ដៅទី្ព្កុង សុីរូ៊ ព្រដទ្សរែីលីរីន ទី្ព្កុង សុីរូ៊ ព្រដទ្សរែីលីរីន (១៥(១៥--ម្ករាម្ករា--២០០៧)២០០៧)  

http://www.mofa.gov.vn

