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ឯក្ឧតតម Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM
រាជ

ប្រសេេមា៉ាសេេី

ប្ពះរាជាណាចប្ក្

6
កាលពីគងៃទី ១០ ខែ មិងុនា ឆ្នាំ២០១៩, កៅទីស្តីការក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ អូន ព័នធមនីរ្័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី រដ្ឋមន្តន្តក្ី ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ បាន្េួបពិភា ាការងារជាមួយ ឯ ឧតតម
Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM
ក្ពះរាជាណាចក្

រាេ

វសាមមញ្ញ ន្ិងកពសស្មតថភាព

ក្បកទស្ម៉ា កេស្ុី

។

កៅ ង
នុ េាំន្ួបពិភា ាកនាះ ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី អូន ព័នធមនីរ្័តន បាន្ស្ខមតងន្ូវ
ការមាគ្មន្៍យ៉ាង

់កតតេូន្ចាំក ះឯ ឧតតម Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM នាឱកាស្ខដ្លឯ ឧតតមក្តូវ

បាន្រដ្ឋឋភិបាលគន្ក្បកទស្ម៉ា កេស្ុីខតងតាំងជាឯ អគ្គរាេទូតម៉ា កេស្ុីក្បចាាំក្ពះរាជាណាចក្
បណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី

បា
៏ ន្គ្ូស្បញ្ជា ថា
់ ក្បកទស្ទាំងពីរ

មុុជា

។

ឯ ឧតតមអគ្គ-

មុុជា ន្ិងម៉ា កេស្ុី មន្ចាំណ្ងការទូត ន្ិង

ិចចស្ហក្បតិបតតិការជាយូរលង់ណាស្់ម កហើយ ទាំង នុងក្ បែ័ណ្ឌកទាភាគ្ី ក្ បែ័ណ្ឌអាម៊ាន្ ន្ិងកៅកលើឆ្ អន្តរជាតិ
កហើយ នុងកនាះខដ្រ

ិចចស្ហក្បតិបតតិការ នុង វសាស្័យកស្ដ្ឋ ិច,ច ហិរញ្ញវតថ,ុ

ឹ ន្ិង
ណ្ិេា មម ន្ិង វសាន្ិកយគ្ ក្៏ តូវបាន្ពក្ងង

ពក្ងី ឥតឈប់ឈរ ។
ឯ ឧតតម Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM ឯ អគ្គរាេទូតម៉ា កេស្ុក្ី បចាាំ មុុជា បាន្វាយតគមៃែុស្់
ចាំក ះការអភិវឌ្ឍកលើក្គ្ប់ វសាស្័យកៅ មុុជា

ន្ិងខងៃងអាំណ្រគ្ុណ្ចាំក ះរាេរដ្ឋឋភិបាល មុុជាខដ្លខតងខតយ ចិតតទុ ដ្ឋ ់

ដ្ល់ក្ ុមហ៊ាន្
ុ ម៉ា កេស្ុខី ដ្លវសាន្ិកយគ្កៅ មុុជា ទាំងកលើក្ បែ័ណ្ឌគ្តិយត
ុ ត ន្ិង ិចចស្ក្មួល ណ្ិេា មម ។ បចចុបបន្ន មន្
ក្ ុមហ៊ាន្
ុ ម៉ា កេស្ុីជាកក្ចើន្ ព
ាំ ង
ុ ក្ប បធុរ ិចចកៅ មុុជាកដ្ឋយរលូន្ ន្ិងមន្វឌ្ឍន្ភាពគ្ួរឲ្យ ត់ស្មគល់ ។ ជាមួយគ្ននកន្ះ
សា កិ យគ្កៅ មុុជា ជាពិកស្ស្ ការវសាន្ិកយគ្
មន្ក្ ុមហ៊ាន្
ុ ម៉ា កេស្ុីជាកក្ចើន្កទៀត បាន្ស្មៃឹងក ើសស្កាតន្ុពល ន្ិងឱកាស្វន្
នុង វសាស្័យកហដ្ឋឋរចនាស្មុន្
័ ធ, ស្ាំណ្ង់លាំកៅដ្ឋឋន្មន្គមៃស្មរមយ, កទស្ចរណ្៍, ស្ុខាភិបាល, ន្ិងកស្ដ្ឋ ិចចឌ្េ
ី ីងល ។
ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាេទូត បាន្គ្ូស្បញ្ជា ថា
់ កាលពីឆ្នាំ ២០០៦ ទាំហាំ វសាន្ិកយគ្ផ្ទទល់ (FDI) ពីម៉ាកេស្ុីកៅ មុុជាស្ថ ិត នុង
ចាំណាត់ថាន ់កលែ ១ ។

នុងន្័យកន្ះ រដ្ឋឋភិបាលម៉ា កេស្ុីន្ឹងេាំរស
ុ ឲ្យក្ ុមហ៊ាន្
ុ ម៉ា កេស្ុីដ្ឋ ់ទុន្ វសាន្កិ យគ្កៅ មុុជា

កាន្់ខតកក្ចើន្កេើងខងមកទៀត ស្ាំកៅឈាន្កៅមន្ទាំហាំទន្
ុ វសាន្ិកយគ្កក្ចើន្ជាងកគ្កៅ មុុជាជាងមីមតងកទៀត ។

ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌត
ិ ស្ភាចារយ ឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី អូន ព័នធមនីរ្័តន បាន្េក្មបេូន្ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាេទូត
ម៉ា កេស្ុថា
ី

ម៉ា កេស្ុី

គ្ឺជាគដ្គ្ូ ណ្ិេា មមដ្៏ធាំមួយរបស្់ មុុជា

។

រាេរដ្ឋឋភិបាល មុុជា

ស្ូមមាគ្មន្៍ចាំក ះ

សា ិកយគ្ទុន្ម៉ា កេស្ុី ។ រាេរដ្ឋឋភិបាល មុុជា ផ្តលក្់ បក្ពឹតត មម
ការ វសាន្ិកយគ្បខន្ថមកទៀតកៅ មុុជាពីស្ាំណា ់ក្ ុមហ៊ាន្
ុ វន្
កស្ម ើភាពគ្នន ចាំក ះក្គ្ប់ក្ ុមហ៊ាុន្ខដ្លវសាន្ិកយគ្កៅ មុុជា ។ ជាមួយគ្ននកន្ះ,
បតីកតកជា ហន សេន នាយ រដ្ឋមន្តន្តី គន្ក្ពះរាជាណាចក្
ទ ់ទសការវសាន្ិកយគ្, ស្ក្មួលដ្ល់ ណ្ិេា មម ន្ិងកលើ

ន្ៃងកៅងមីៗកន្ះ ស្កមតចអគ្គមហាកស្នា-

មុុជា បាន្ដ្ឋ ់កចសន្ូវ ញ្ច ប់ ាំខណ្ទក្មង់ក្គ្ប់ វសាស្័យ កដ្ើមបី
មុស្់ការក្បគ្ួតក្បខេងរបស្់ មុុជា ។

ញ្ច ប់ ាំខណ្ទក្មង់កន្ះ

មន្ វសាមលភាពក្គ្បដ្ណ្តប់កលើក្គ្ប់ វសាស្័យ ន្ិងក្គ្ប់ក្េុងកក្ជាយ រួមទាំង កលើក្ បែ័ណ្ឌគ្តិយត
ុ ត ន្ិងបកចច កទស្ ។
ទន្ទឹមកន្ះ, ក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

បា
៏ ន្ករៀបចាំឲ្យមន្យន្តការកដ្ឋះក្មយបញ្ជាខដ្លជាឧបស្គ្គដ្ល់ធុរ ិចច

វសាន្ិកយគ្ ន្ិង ណ្ិេា មមផ្ងខដ្រ ជាពិកស្ស្
វសាន្ិកយគ្ពីម៉ាកេស្ុី ក្បកទស្ទាំងពីរ

ព
់ ន្
័ ធន្ង
ឹ បញ្ជាពន្ធគ្យ ន្ិងពន្ធដ្ឋរ ។ ក្ស្បកពលខដ្លមន្ ាំកណ្ើន្

មុុជា ន្ិងម៉ា កេស្ុី ន្ឹងចុះ ិចចក្ពមកក្ពៀងស្ត ីពកា
ី រលុបបាំបាត់ការយ យ ពន្ធក្តួត

គ្នន នាកពលឆ្ប់ៗខាងមុែកន្ះ ។
ក្ៃៀត នុងឱកាស្កនាះខដ្រ, ឯ ឧតតមអគ្គបណ្ឌិតស្ភាចារយឧបនាយ រដ្ឋមន្តន្តី អូន ព័នធមនីរ្ត
័ ន
ន្ម៉ា កេស្ុី

េួយឧបតថមភគ្នាំក្ទដ្ល់រាេរដ្ឋឋភិបាល

មុុជា ន្ិងបាន្

កហើយ

Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM ស្ូមបាំកពសកបស្

ន្ិងក្បជាេន្

ឯ ឧតតមឯ អគ្គរាេទូតម៉ា កេស្ុី

័ ៕
មមការទូតកៅ មុុជាក្ប បកដ្ឋយកជាគ្េយ
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