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ដេចក្តិជនូ ំណឹង 
 គណ្ៈកម្មា ធិការល ើមបកីារល ះលនា តលោយលសរ ី និងយុតាិធមល៌ៅកមពុជា (ខុមហ្វ្រែល) ម្មនកិតាិយសសូម
ជម្រម្មបជូន ំណឹ្ង និងលោរពអល ជ្ ើញលោក លោកម្រសី នាងកញ្ញា  លមត្តា ម្រជាបថា គណ្ៈកម្មា ធិការខុមហ្វ្រែល 
 នផលិត សបត៉អបរ់អំាកល ះលនា តជនជាតិល ើមភាគតចិមយួ ហ្វ លនឹងចាកផ់ាយត្តមរយៈបណ្តា ញ
ទូរទសសនក៍ាុងម្រសរកមយួចំនួន និងបណ្តា ញវលិ អូអុីនលធើហ្វណ្ត (យូធូប) កាុងហ្វខកកាោ នា ២ំ០១៣ លនះ។ 
 

 វលិ អូអបរ់អំាកល ះលនា ត ហ្វ លម្មនចំណ្ងលជើងថា «បណំ្ងខ្ុ»ំ រយៈលពល ៨.២៦នាទី និងសបត៉អបរ់ ំ
រយៈលពល ២នាទី សហ្វមាងលោយជនជាតិល ើមភាគតិចសួយ រស់លៅកាុងម្រសរកឱរ៉ាល់ លខតាកំពងស់ពឺ លរៀបរាបអ់ំព ី
ម្រករមម្រគួស្នរពូ ពុជ ជាជនជាតិល ើមភាគតិចមយួ ម្របកបរបររកជរ័ រកអុស លធែើចំការ ល ើមបរីកម្រ កប់ងថ់្លលសិកា
ឱយកូន នងិលោះម្រស្នយជីវភាពកាុងម្រគសួ្នរ។ លោយស្នរមម្មញឹកនឹងការង្ករម្របចាថំ្លៃ ពូ ពុជ និងភរយិា គិតថា
មនិលៅល ះលនា ត។ កូនម្រសីរបស់ ពូ ពុជ ហ្វ លសម្រម្មកពីការសិកាមហាវទិាល័យល ើមបមីកល ះលនា តលៅ
ម្រសរកកំលណ្ើ ត  នពាយាមប្ុ្ះប្ូ្ល ពូ ពុជ ឱយលៅល ះលនា ត។ លោយម្មនអនារាគមនព៍ី ឳពុកចាស់ និង
ម្រគូបលង្កោ លកាុងភូម ិពូ ពុជ និងភរយិា  នសលម្រមចចិតាលៅល ះលនា តលៅថ្លៃទី២៨ ហ្វខកកាោ នា ២ំ០១៣។ 
 
ម្រពតឹាកិារណ៍្ 

 សបត៉អបរ់លំ ះលនា ត សហ្វមាងលោយជនជាតិល ើមភាគតិច រយៈលពល ២នាទី ផលិតលោយ ខុមហ្វ្រែល 
 ចាកផ់ាយត្តម ស្នា នីយទូ៍រទសសនអ៍បសរា និងCTV8-HD (សូមរកលមើលកមាវធីិផាយភាជ បជូ់ន) 

o ទូរទសសនអ៍បសរា៖ ចាបពី់ថ្លៃទី១០  ល់ ១៩ ហ្វខកកាោ នា ២ំ០១៣ (១១:១៥ នាទី  ល់ ១១:៣០ នាទី ថ្លៃម្រតង)់ 
o ទូរទសសន ៍CTV8 HD ៖ រាល់ថ្លៃលៅរ ៍និងអាទិតយ (លម៉្មង ៧ម្រពឹក  ល់ ៨ម្រពឹក) 

 បលង្កហ ះផាយជាស្នធារណ្ៈ លលើ បណ្តា ញវលិ អូអុីនលធើហ្វណ្ត www.youtube.com/user/comfrel  
 
 អាម្រស័យ ូច នជម្រម្មបជូនខាងលលើ ខុមហ្វ្រែល សូមលោរពអល ជ្ ើញ លោក លោកម្រសី នាងកញ្ញា  រងច់ាំ
ត្តមោនទសសនា និងហ្វចកផាយបនាកុំបខីាន។ 
 

 ភាលំពញ ថ្លៃទ១ី០ ហ្វខកកាោ នា ២ំ០១៣ 
ការយិាល័យហ្វផាកពត័ម៌្មន (ខុមហ្វ្រែល) 

 
សម្រម្មបព់ត័ម៌្មនបហ្វនាម សូមទាកទ់ង 
ទូរស័ពទ ៖ ០១២-៩៩៨-៣៦៤ 

http://www.youtube.com/user/comfrel


តារាងកម្មវិធផីាយ ស៉ប្តអបរំ់ អនកប ោះបនន ត «បំណងខ្ញំ» 
 

ទរូទស៉សន ៍ ប ្ង ស៉ប្ត 
ខខកកកដា នន ំ២០១៣ 

ស៉រញប 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ពញធ ព្ព ស៉ញ ស៉ អ ច អ ពញ ព្ព ស៉ញ ស៉ អ ច អ 

អប្សរា 11:15 – 11:30 2 នាទី 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 ស្បត៉ 
CTV8 -HD 7:00 – 8:00 2 នាទី   1 1 1      1 1   5 ស្បត៉ 

ស៉រញបស៉បត្ 15 ស្បត៉ 
 


