គងៃ ចន្ទ ១១ ក ើត ខែ ភទ្របរ ឆ្នាំ ុរ ឯ ស័ ព.ស. ២៥៦៣
រាជធាន្ីភនាំកពញ, គងៃរី ០៩ ខែ ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតីពីពិធីជួរេំណះេំណាល និងប្រគល់-ទទួលថវិការរិច្ចាគជូនមូលនិធិគនធ រុប្ផាក្មពុជា
រវាងឯក្ឧតត មអគគ រណឌិតេភាច្ចរយ អូន ព័នធមន
ុ រី ត
័ ន និង ស្ថារនិក្ និងប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាភិប្ផលប្ក្ុមហុន ជីរ មុង

6
នាទ្ពឹ គងៃចន្ទ ១១ក ើត ខែភទ្របរ ឆ្នាំ ុរ ឯ ស័

ព.ស. ២៥៦៣ ទ្តូវន្ឹងគងៃរ០
ី ៩ ខែ ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

កន្េះកៅរីសតកា
ី រទ្ សួងកសដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ាវតថុ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី
រដ្ឋមន្តន្តទ្ី សួងកសដ្ឋ ិចច ន្ិ ង ហិរ ញ្ាវតថុ ន្ិ ង ជាទ្បធាន្ទ្ ុ ម ទ្បឹ ាបរធន្បាលគន្ “មូលន្ិធិគ្ន្ធ បុបាា មពុ ជា” បាន្
ររួល ជួ បសាំណ្េះសាំ ណាលជាមួយ កោ ជាំទាវឧ ញ៉ា ភាព កហៀ

ស្ថថបន្ិ ទ្ ុម ហុន្ ជីប ម៉ាុង ន្ិងកោ ឧ ញ៉ា

ុ ទ្គ្ួស្ថរ ទ្ពមទាាំងសហការី ខដ្លបាន្នាាំម ន្ូវ
ោង ឃុន្ ទ្បធាន្ទ្ ុមទ្បឹ ាភិបាលទ្ ុមហន្
ុ ជីប ម៉ាុង ន្ិងទ្ ម
ងវិកាសបបុរសធម៌ចាំន្ួន្ ៥០០,០០០ (ទ្បាាំ រយពាន្់) ដ្ុោារអាកមរិ

បរិចាចគ្ជូន្ “មូលន្ិធិគ្ន្ធ បុបាា មពុជា” ខដ្លជា

ការចូលរួមបរិចាចគ្កលើ រី ២ របស់ទ្ ុមហុន្ ជីប ម៉ាុង ។ ការចូលរួមបរិចាចគ្កន្េះ ជាកាយវិការដ្៏សបបុរសធម៌ ក្ាើយតប
ចាំកពាេះការអាំពាវនាវ ន្ិងកលើ រឹ ចិតតរបស់ សកមតចអគ្គមហាកសនាបតីកតកជា ហុន សេន នាយ រដ្ឋមន្តន្តីគន្ទ្ពេះរាជាណាចទ្

មពុជា ខដ្លបាន្បាំ ផុសចលនាផសពវផាយ ន្ិង កលើ រឹ ចិតត ឱ្យបន្ត ផតល់ វិភា គ្ទាន្សបបុរ សធម៌ តាមរយៈ

ការចូលរួម ជាសមាជិ

មូលន្ិធគ្
ិ ន្ធបបា
ុ ា មពុជា ង
នុ ស្ថារតី ន្ិងស្ថបកទ្ពាេះន្ូវគ្ុណ្ធម៌ “សមែរ ជួយ សមែរ” ។

នុងនាមទ្បធាន្ទ្ ុមទ្បឹ ាបរធន្បាលគន្មូលន្ិធិគ្ន្ធបុបាា មពុជា, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី អូន ព័នធមុនីរ័តន បាន្កលើ ក ង
ើ អាំពីសវតាគន្ការបកងកត
ើ មូលន្ិធគ្
ិ ន្ធបបា
ុ ា មពុជា ន្ិងបាន្ខងាងអាំណ្រគ្ុណ្យ៉ាង
ទ្ជាលកទ្ៅ ន្ិងកកាតសរកសើរដ្ល់ កោ ជាំទាវឧ ញ៉ា ភាព កហៀ

ន្ិង កោ ឧ ញ៉ា ោង ឃុន្ ចាំកពាេះការផតល់

វិ ភា គ្ទាន្ដ្៏សបបុរសធម៌ ជូន្មូលន្ិធិគ្ន្ធ បុបាា មពុជា កន្េះ ។ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី
៏

បាន្រំលឹ អាំពីការចូលរួមចាំខណ្ របស់ មូលន្ិធិគ្ន្ធ បុបាាសវ ីស ន្ិងគ្ុណ្បាំណាច់ ខដ្លមិន្អាចកាត់គងាបាន្របស់
កោ ស្ថន្តស្ថតចារយកវជជបណ្ឌិត Beat Richner ផងខដ្រ ។ កោយទ្បកាន្់ខ្ជជប់ន្ូវស្ថារតី ន្ិងគ្ុណ្ធម៌ “សមែរ ជួយ សមែរ”
ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី

៏បាន្អាំពាវនាវ ន្ិងបន្ត កលើ រឹ ចិតតថ្នន ់ដ្ឹ នាាំ ទ្ ុមហុន្ ជីប ម៉ាុង
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ឱ្យចូលរួមអាំពាវនាវ ន្ិង បាំផុស ឱ្យមាន្ការចូល រួមបខន្ថ ម ករៀត

ជាពិកសសពីសាំណា ់បុ គ្គលិ ទ្គ្ប់ជាន្់ថ្នន ់របស់

ទ្ ុម ហុន្ កដ្ើមបីកាាយជាសមាជិ គាំទ្ររបស់ មូលន្ិធគ្
ិ ន្ធបបា
ុ ា មពុជា កៅតាមលរធភាពខដ្លអាចកធវបា
ើ ន្ ។
ជាការក្ាើយតប កោ ឧ ញ៉ា ោង ឃុន្ បាន្សខមតងការកកាតសរកសើរចាំកពាេះរាជរោឋភិបាល មពុជា ខដ្ល
ខតងខតគ្ិតគ្ូរអាំពីសុែរុ ខរបស់ទ្បជាពលរដ្ឋ

ន្ិងជាពិកសស ការគ្ិតគ្ូរអាំពីសុែមា
ុ លភាពរបស់ ុមារ តាមរយៈការ

បកងកើត មូលន្ិធគ្
ិ ន្ធបបា
ុ ា មពជា
ុ កន្េះក ើង កដ្ើមបីចូលរួមធានាន្ិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរកពរយគ្ន្ធបុបាា ។ កោ ឧ ញ៉ា
សខមតងន្ូវកសច កតី ស្ថមន្សស រី រាយ ខដ្លបាន្រួមចាំខណ្

៏បាន្

នុងការគាំទ្រដ្ល់ការគ្ិតគ្ូររបស់រាជរោឋភិបាល ង
នុ ការងារ

មន្ុសសធម៌កន្េះ ។
ជាចុ ង បញ្ច ប់ ឯ ឧតត ម អគ្គ ប ណ្ឌិត សភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋ ម ន្តន្តី បាន្ខងា ង អាំ ណ្ រគ្ុ ណ្ ន្ិ ង កកាតសរកសើ រ
ជាងាី មត ង ករៀត ចាំកពាេះកាយវិកា រមន្ុ សសធម៌ ន្ិ ង ការកបត ជាាចិតត រ បស់ កោ ជាំទាវឧ ញ៉ា ន្ិង កោ ឧ ញ៉ា ន្ិង
បាន្កលើ រឹ ចិតតដ្ល់ស្ថធារណ្ជន្ ន្ិងបណា
ត ទ្ ុមហន្
ុ ដ្គរករៀត ឱ្យបន្តចល
ូ រួមគាំទ្រ មូលន្ិធគ្
ិ ន្ធបបា
ុ ា មពុជា កដ្ើមបី
ធានាបាន្ន្ូវន្ិរន្តរភាពរបស់មន្ទីរកពរយគ្ន្ធបុបាាទាាំង ០៥ រីតាាំងកៅទ្ពេះរាជាណាចទ្
ុមារខដ្លជាអនាគ្តដ្៍ភស្ថ
ាឺ វ ងរបស់ មពុជា ។
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មពុជា ន្ិងកដ្ើមបីភាពញញឹមរបស់

