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                                                                   គងៃ ចន្ទ ១២ក ើត ខែ មាឃ ឆ្ន ាំ ជតូ កោស័  ព.ស.២៥៦៤ 

                                                                              រាជធាន្ីភ្នាំកពញ, គងៃទី ២៥ ខែ ម រា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

េតីពីពិធីប្រគល់-ទទួលថវកិាររចិ្ចា គជូន “មូលនិធិគនធរុប្ផា ក្មពុជា” 

រវាងឯក្ឧតតមអគគរណ្ឌ ិតេភាច្ចរយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧរនាយក្រដ្ឋមន្រនត ីរដ្ឋមន្រនតីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចា និងហរិញ្ញវតថុ  

ជាមួយនិងេមាគមេមព័នធខ្មែរ-ចិនសៅក្មពុជា  

6 

 កៅព្ពឹ គងៃចន្ទ ទី ២៥ ខែ ម រា ឆ្ន ាំ ២០២១, កៅទីសត ីការព្ សួងកសដ្ឋ ិចច ន្ងិហិរញ្ញវតថុ, ឯ ឧតតមអគ្គ

បណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី រដ្ឋមន្តន្តពី្ សួងកសដ្ឋ ចិច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ន្ិងជាព្បធាន្ព្ មុព្បឹ ា

បរធន្បាលគន្ “មលូន្ធិគិ្ន្ធបបុាា  មពុជា” បាន្ទទួលជួបសាំកណ្េះសាំណាលជាមួយព្បតភិ្ូគន្សមាគ្មសមពន័្ធខែែរ-ចិន្

កៅ មពុជា  នុងឱកាសខដ្លសមាគ្ម នាាំម ន្ូវងវិកា វិភាគ្ោន្សបបុរសធម៌ព្បចាាំឆ្ន ាំកលើ ទី ៣ ម ជូន្ “មលូន្ធិគិ្ន្ធ

បបុាា  មពុជា” ។  

 

  វិភាគ្ោន្សបបុរសធម៌ព្បចាាំឆ្ន ាំ កលើ ទី ៣ កន្េះ, សមាគ្មសមព័ន្ធខែែរ-ចិន្កៅ មពុជា ដ្ឹ នាាំកោយកោ 

ឧ ញ៉ា  ពុង ឃាវខ្េ ជាព្បធាន្សមាគ្ម ន្ិងជាព្បធាន្ព្ ុមហ ុន្អណិ្ ជន្ (Oversea Cambodia Investment 

Corporation - OCIC)  បាន្នាាំម ន្ូវងវិកា ចាំន្ួន្ ១២៥ ៦០០ (មួយរយគមៃព្បាាំពាន្់ ព្បាាំមយួរយ)  ដ្ោុា រអាកមរ ិ 

ន្ិង ១ ៨១៥ ១៨៨ ៤៤១ (មួយប ៊ីោន្ ព្បាាំបីរយដ្ប់ព្បាាំោន្ មយួរយខប៉ាតសបិព្បាាំបពីាន្់ បនួ្រយខសសបិមួយ) 

ករៀល ជូន្ “មូលន្ិធិគ្ន្ធបុបាា  មពុជា” ខដ្ល វិភាគ្ោន្សបបុរសធម៌ទទួលបាន្ពីទឹ ចិតតសបបុរសធម៌ដ្៏គងាថ្លា របស់ 

គ្ណ្ៈព្គ្ប់ព្គ្ង ន្ិងបុគ្គលិ កៅតាមបណាា ព្ ុមហ ុន្នានា កោ ព្គ្ូ អន ព្គ្ ូ ន្ិងសមាជិ នានា នុងព្ បែណ្ឌ គន្

សមាគ្មសមពន័្ធខែែរ-ចិន្កៅ មពុជា ។ 

  

 ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌ តិសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្ត,ី  នងុនាមព្បធាន្ព្ ុមព្បឹ ាបរធន្បាលគន្ “មលូន្ធិគិ្ន្ធ

បបុាា  មពុជា”, បាន្ខងាងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ា ងព្ជាលកព្ៅ ន្ិងវាយតគមាែពស់ជាងែីមតងកទៀតចាំកពាេះទឹ សបបុរសធម ៌ ន្ិងការ

ចូលរួមជាព្បចាាំពីសាំណា ស់មាគ្មសមពន័្ធខែែរ-ចិន្កៅ មពុជា  វិស័យឯ ជន្ ជាពិកស បណាា ធុរជន្ ន្ិង វិន្ិកយគិ្ន្ចិន្

កៅ មពុជា ខដ្លខតងខតបង្ហា ញពីស្មែ រតី ន្ិងទឹ ចតិតដ្គ៏ងាថ្លា  នុងការចលូរួមចាំខណ្ ជាព្បចាាំជាមួយរាជរោឋ ភ្បិាល នុង

ការផ្ាលក់ារគាំពារ ន្ិងកលើ  មពស់សុែុមាលភាព មុាររាបោ់ន្នា ់កៅ មពុជា ។ 
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 ក ា្ៀត នុងឱកាសកន្េះ, កោ ឧ ញ៉ា  ពុង ឃាវខ្េ បាន្សខមតងន្ូវការខងាងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ា ងព្ជាលកព្ៅ ន្ិង

កកាតសរកសើរចាំកពាេះ ិចចែតិែាំព្បឹងខព្បង ការគ្តិគ្ូរ ន្ិងការយ ចតិតទុ ោ ់របស់រាជរោឋ ភ្បិាល ចាំកពាេះសុែមាល 

ន្ិងសុែភាព ុមារ មពុជា តាមរយៈ “មលូន្ធិគិ្ន្ធបបុាា  មពុជា” ។ ជាមួយគន កន្េះ, កោ ឧ ញ៉ា   ប៏ាន្បាន្ខងាងអាំណ្រ

គ្ុណ្យ៉ា ង ព្ជាលកព្ៅចាំកពាេះរាជរោឋ ភ្បិាលខដ្លខតងខតគាំព្ទដ្ល់ វិស័យធុរ ចិចរបស់ វិន្ិកយគិ្ន្ចិន្  ដ៏្ូចជា

សមាគ្មន្ខ៍ែែរ-ចិន្ ផ្ងខដ្រ ។ កោ ឧ ញ៉ា   ៏បាន្សន្ាថ្លន្ឹងបន្តបាំផ្សុចលនាគាំព្ទ ន្ិងចលូរួមជាមួយ “មលូន្ធិិ

គ្ន្ធបបុាា  មពុជា” ជាព្បចាាំ ។  

 

 ជាងែីមតងកទៀត, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌ តិសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្ត ី  ប៏ាន្ខងាងអាំណ្រគ្ុណ្ ន្ិងបាន្កលើ ទ ឹ

ចិតតឱយព្ ុមហ នុ្នានាខដ្លជាសមាជិ របស់សមាគ្មសមព័ន្ធខែែរ-ចិន្កៅ មពុជា បន្តែតិែាំ ន្ិងពព្ងី ការវិន្កិយគ្ឱយ

បាន្កាន្់ខតទូលាំទោូយ កដ្ើមបីការអភ្ិវឌ្ឍោាំងព្ ុមហ នុ្ ន្ិងោាំងការរួមចាំខណ្ អភ្ិវឌ្ឍព្ពេះរាជាណាចព្  មពុជា ។ 

ជាមួយគន កន្េះ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌ តិសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្ត ី ប៏ាន្អាំពាវនាវ ន្ិងកលើ ទឹ ចតិតដ្ល់សមាជិ របស់

សមាគ្មសមពន័្ធខែែរ-ចិន្  ដ៏្ូចជា ព្ សួង-ស្មថ ប័ន្រដ្ឋ ព្ ុមហ ុន្ឯ ជន្ ន្ិងស្មធារណ្ជន្ ឱយបន្តចូលរួមបរិចាច គ្ ន្ិង

ចូលជាសមាជិ របស់មលូន្ធិិគ្ន្ធបុបាា  មពុជាខងមកទៀត កដ្ើមបីរួមគន ធានាឱយបាន្ន្វូន្ិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរកពទយគ្ន្ធបបុាា  

ន្ិងកដ្ើមបីភាពញញឹមរបស់ មុារ កព្កាមដ្ាំបូលសែុសន្តិភាព ។  
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