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សេចក្តីេសខេបនៃរបាយការណ៍ 

 ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងរិច្ចការនារ ីនៅថ្ងៃទី២០ ររកដា ២០១៧ បានច្ ុះហតថនេខាក្រកាសឲ្យ
អន វតតក្រមក្រតិរតតិក្រព័នធផ្សពវផ្ាយសក្មារ់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតី។ ក្រមក្រតិរតតិននុះ 
មាន១៥ក្រការ និងមាននោេរំណងទរ់ស្កក ត់ការយរររណីហងិានេីស្រសរី ន វ្ីជាព័ត៌មានរម្សាន្តសរាយ 
និងន ីមបកីរកក្រឥរយិារទសងគមរន ងការេ ររំបាត់អំនពីហងិានេីស្រសរ។ី 

រនាា រ់ពីក្រមក្រតិរតតិននុះក្តូវបានដារ់នច្ញ អងគការអារ់សិននអតរមព ជា បានចូ្េរមួចំ្កណរ
យ៉ា ងសកម្សមជាមួយក្រសួងទងំពីរ ន ីមបនី វ្ីការផ្សពវផ្ាយពីក្រមក្រតិរតតិននុះនៅ េ់  អនរស្ករព័ត៌មាន និង
ន វ្ីការតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតីជារនតរនាា រ់។ 

េទធផ្េថ្នការតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មាន្អំនពីហងិានេីស្រសតី ធ វ្ីធ ងីធោយក្កុម្សការងារ
បធចេកធេសនន្អងគការអារ់សិននអតរមព ជា បងាា ញថា រយៈនពេ៩កែ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចាប់តាំងពីកែមររា  េ់
កែរញ្ញា  ស្កថ រ័នព័ត៌មានចំ្នួនរួន បានចូ្េរមួរាយការណ៍ររណីហងិានេីស្រសតីនក្ចី្នជាងនេនេីរណ្តត ញ
សងគមនហវសរ  រ ននាុះេឺអរយិ្ម៌ (២៨ររណី) KBN News (២៣ររណី) នកាុះសនតិភាព (២៣ររណី)  
និង TVFB (មាន២០ររណី)។   

ជាការេអក េស្កថ រ័នព័ត៌មានទងំរួនចូ្េរមួសរមមរន ងការរាយការណ៍ររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី 
រ  កនតធក្កាយធ វ្ីការវភិាគ បាន្រកធ ញីថា ស្កថ រ័នព័ត៌មានទងំរួនខាងធ ី ធៅមិ្សន្ទាន់្ក្បតិបតតិឱ្យ
បាន្ខាា ប់ខ្ាួន្ ធៅតម្សក្រមក្រតិរតតិក្រព័នធផ្សពវផ្ាយសក្មារ់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសត ី
ធៅធ យីធេ។ ជាក់ស្សតង ស្កថ រ័នព័ត៌មានទងំរួនខាងនេី មិននោរពសិទធិឯរជនភាព និងអតតសញ្ញា ណ
ររស់ជនរងនក្ោុះ (៨៥% -១០០%) រននាា សជនរងនក្ោុះ ឬយរនេសឱ្យជនក្រក្ពឹតត (១៨% -៣៣%) 
យរការរាយការណ៍អំនពីហងិានេីស្រសតីជាការនេងនសីច្ (៧% -៣៨%)។ 

ស្អែកតាមរបាយការណ៍ននុះ អងគការអារ់សិននអតរមព ជា សូមនេីរន ងីនូវអន ស្កសន៍សំខាន់ៗ
សក្មារ់ស្កថ រ័នស្ករពត៌មានទងំរួន ដូចជា៖ ក្តូវរនងកីនការយេ់ ឹងររស់អនររាយការណ៍ ព័ត៌មាន្ អនរ
អានព័ត៌មាន្ និងនិពនធនាយរ  អំពីឬសេេ់ថ្នអំនពីហងិានេីស្រសតី, រញ្ឈរ់ការរង្ហា ញនូវអតតសញ្ញា ណ ឬ
ការរំពាននេីសិទធិឯរជនភាពររស់ជនរងនក្ោុះ, រញ្ឈរ់ការសតីរននាា សនេីជនរងនក្ោុះ, រញ្ឈរ់ការររ
នេសឱ្យជនក្រក្ពឹតត, និ្ងរញ្ឈរ់ការយរររណីអំនពីហងិាមររាយការណ៍ជាេរខណៈនេងនសីច្។  
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អងគការអារ់សិននអតរមព ជា មាន្ជាំធន្ឿមុ្សតមាាំថា អនរស្ករព័ត៌មាន មានតួនាទីនេីររមពស់ការយេ់
 ឹង និងករកក្រឥរយិារងសងគមឱ្យក្រនសីរន ងី ធ យីមិនេួរន ីមបកី្រជាក្រិយភាព រនណ្តត យឱ្យអនរអាន
អូសទញែលួនឱ្យន វ្ីែ សក្រមសីេ្ម៌វជិាា ជីវៈននាុះនទ។   

ក្ពម្សជាមួ្សយគ្នា ធន្េះ អងគការអារ់សិននអតរមព ជា សូម្សេេូចឱ្យអាកសារព័ត៌មាន្ នៅនពេរាយការណ៍
ររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី ក្តូវ រក្សង់មតិនយារេ់ពីស្កថ រ័នជំនាញពារ់ព័នធ ឬអងគការសងគមស ីវេិក េន វ្ី
ការរន ងវសិ័យននុះ ន ីមបឱី្យស្កធារណជន បានយេ់ថារញ្ញា អំនពីហងិានេីស្រសតីមិនកមនជារញ្ញា ឯរជន
ក េនរីតកតនេីអនរ ថ្ទននាុះនទ។ ផ្ា យនៅវញិវាជារញ្ញា រមួ ជាការទទួេែ សក្តូវររស់សងគមទងំមូេរន ង
ការររយ តតិ្ម៌ឱ្យជនរងនក្ោុះ និងររវធិានការទរ់ស្កក ត់និងេ ររំបាត់។ 
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សេចក្តីលម្អិតនៃរបាយការណ៍ 

១. នោេរំណងថ្នរបាយការណ៍ 

ក្រសួងរិច្ចការនារ ី និងក្រសួងព័ត៌មាន កាេពីថ្ងៃទី២០ កែររកដា ឆ្ន ២ំ០១៧ បាននច្ញនូវ
ក្រកាសរមួមួយសតីពី «ក្រមក្រតិរតតិក្រព័នធផ្សពវផ្ាយសក្មារ់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសត»ី 
រន ងនោេរំណងផ្សពវផ្ាយ េ់អនរស្ករព័ត៌មានទងំអស់នូវអវីក េក្តូវន វ្ី និងមិនក្តូវន វ្ីនៅនពេរាយ
ការណ៍ព័ត៌មានររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី។ អងគការអារ់សិននអតរមព ជា រ៏បានចូ្េរមួនៅរន ងក្រុមការង្ហរ
រនច្ចរនទសរន ងការនរៀរនរៀងក្រមក្រតិរតតិននុះផ្ងក រ។ រនាា រ់ពីក្រមក្រតិរតតិននុះក្តូវបានដារ់នច្ញ អងគការ
អារ់សិននអតរមព ជាបានចូ្េរមួចំ្កណរជាមួយក្រសួងទងំពីរ ន ីមបនី វ្ីការផ្សពវផ្ាយពីក្រមក្រតិរតតិននុះ
នៅ េ់អនរស្ករព័ត៌មាន និងន វ្ីការតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតីជារនតរនាា រ់។ 

របាយការណ៍ននុះរង្ហា ញពីេទធផ្េថ្នការតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតីរន ងរ
យៈនពេ៩កែរន ងឆ្ន ២ំ០១៩ រារ់ពីកែមររា េ់កែរញ្ញា ។ របាយការណ៍ននុះនតត តនេីការរាយការណ៍
ព័ត៌មានររស់ក្រព័នធផ្សពវផ្ាយក េន វ្ីការផ្សពវផ្ាយតាមរណ្តត ញសងគមនហវសរ  រ នដាយយេ់ន ញីថា
ក្រជាពេរ ឋរមព ជាជាទូនៅនិយមអានព័ត៌មានតាមនហវសរ  រ ជាងការអានកាកសត ស្កត រ់វទិយ  ឬនមីេទូរទ
សសន៍។  ូច្ននុះការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានតាមក្រព័នធនហវសរ  រជុះឥទធិពេខាល ងំនេីក្រជាពេរ ឋរមព ជា ក្រសិន
ការរាយការណ៍ននាុះមិននោរពតាមក្រមក្រតិរតតិននុះនទ។ េួររត់សមាគ េ់ក រថាក្រព័នធផ្សពវផ្ាយទងំននុះ 
អាច្មានែលុះបានច្ ុះរញ្ា ីជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន និងែលុះនទៀតអាច្មិនមានការច្ ុះរញ្ា ីននាុះនទ រ  កនតក្រុម
ការង្ហរតាមដានររស់អងគការអារ់សិននអតរមព ជាមិនមានព័ត៌មានអំពីការច្ ុះរញ្ា ីននាុះនទ។ 

របាយការណ៍ននុះមាននោេរំណងរមួចំ្កណររន ងការរង្ហា ញពីស្កថ នភាពអំនពីហងិានេីស្រសតីនៅ
រមព ជា និងស្កថ នភាពក្រមសីេ្ម៌វជិាា ជីវៈររស់អនរស្ករព័ត៌មាននៅតាមរណ្តត ញសងគមនហវសរ  រ រន ងការ
រាយការណ៍អំនពីហងិានេីស្រសតី ន ីមបជីាមូេដាឋ នភសត តាងសក្មារ់ក្រសួងទងំពីរ ន វ្ីការន ល្ីយតរន ីមបរីមួ
ចំ្កណរេ ររំបាត់អំនពីហងិានេីស្រសតីនៅរមព ជា។ 

២. ្នធានសក្មារ់ការង្ហរតាមដាននិងច្ងក្រងរបាយការណ៍ននុះ 

ការង្ហរតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មានេឺន វ្ីន ងីក្រចថំ្ងៃនដាយរ េគេិរហាត់ការថ្នអងគការអារ់
សិននអតរមព ជា មានរអូនក្សី នែៀវ ស ែរញ្ញា  និង រនាា រ់មរមានរអូនក្សី ន   ហគចិ្ន ង ក េជាទូនៅនក្រី
នពេនវលាមួយនមា ងរន ង១ថ្ងៃ សក្មារ់ក្ស្កវក្ជាវ អាន និងរញ្ចូ េទិននន័យ។ ការវភិាេទិននន័យព័ត៌មានក េ
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ក្រមូេបាន និងការច្ងក្រងជារបាយការណ៍ន វ្ីន ងីនដាយ រ េគេិរក េជាអនរសក្មរសក្មួេយ ទធនាការ 
និងរ េគេិរកផ្នរេ ណភាពរមមវ ិ្ ី និងកផ្នរទំនារ់ទំនង។ 
  

៣. េទធផ្េថ្នការតាមដានការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសត ី

៣.១. ក្រភពព័ត៌មាន 

ព័ត៌មានក េក្រុមការង្ហរបានអានសរ រចំ្នួន២២ក្រភពក េបានរាយការណ៍ព័ត៌មានររណីអំនពី
ហងិានេីស្រសតីនៅនេីរណ្តត ញសងគមនហវសរ  រ រន ងច្ននាល ុះពីកែមររា េ់កែរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ រន ងននាុះ
ក្រភពព័ត៌មានក េរាយការណ៍ពីររណីអំនពីហងិានេីស្រសតីញឹរញារ់ជាងនេមានចំ្នួនរួនេឺ អរយិ្ម៌ 
(Arey News) ២៨ររណី ព័ត៌មានទន់នហត ការណ៍ (Khmer Breaking News) ២៣ររណី នកាុះសនតិ
ភាព (Koh Santepheap) ២១ររណី និងព័ត៌មាន្ីវនីហវសរ  រ (TVFB News) ២០ររណី។  

 

អរយិ្ម៌ 28

KBN News 23

នកាុះសនតិភាព 21

TVFB News 20

១៨  ក្រភពនផ្សងនទៀត 42

ក្រភពព័ត៌មាន
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៣.២. ចំ្ននួនិងស្កថ នភាពររណីអំនពីហងិានេីស្រសត ី

ពីកែមររា េ់កែរញ្ញា ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមរយៈការរាយការណ៍តាមក្រភពព័ត៌មានខាងនេី មាន
ររណីអំនពីហងិាសរ រចំ្នួន ១៣៤ររណី ក េក្តូវបានរត់ក្តា។ រន ងននាុះ៥៩%ជាររណីអំនពីហងិានេី
ស្រសតី ៣៧%នរីតនេីរ មារ និង៤%នរីតនេីស្រសតីនិងរ មារក្ពមោន ។  

 
ររណីរនំលាភជាក្រនភទររណីក េនរីតន ងីញឹរញារ់ជាងនេរហូត េ់នៅ ៥២% រន ងននាុះ 

៣%ជាររណីរនំលាភរូរ និង២%ជាររណីរនំលាភសមាល រ់។ ររណីរនាា រ់េឺក្រនភទអំនពីហងិានេីរាងកាយ
រ៏នរីតន ងីញឹរញារ់ក រ ២៥% និងររណីឃាតរមម ១៩% រឯី៥%នទៀតជាររណីហងិាកផ្នរនស ឋរិច្ច 
ហងិាផ្លូវចិ្តត និងការជួញ ូរមន សស។  

 

អំនពីហងិានេីស្រសតី
59%

អំនពីហងិានេីរ មារ
37%

អំនពីហងិានេីស្រសតី 
និងរ មារ 4%

ភាេរយថ្នអំនពីហងិានេីស្រសតី និងរ មារ

រនំលាភ 
52%ហងិាផ្លូវកាយ

26%

ឃាតរមម
18%

នផ្សងៗ, 5%

ភាេរយថ្នអំនពីហងិាតាមក្រនភទនីមយួៗ
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ទីរកនលងនរីតនហត ភាេនក្ចី្ននៅភនំនពញ ៥១ររណី និងនែតតរណ្តត េ ១៧ររណី។ សក្មារ់នែតត
នានា មិនសូវមានការរាយការណ៍ររណីអំនពីហងិានេីស្រសតីនទ។ ននុះមិនកមនមានន័យថានៅតាមនែតតមិន
សូវមានររណីអំនពីហងិានេីស្រសតីនរីតន ងីននាុះនទ អាច្នដាយស្ករអនរស្ករព័ត៌មានភាេនក្ចី្ននៅទីក្រុង
ភនំនពញ នហយីែវុះអនរយរព័ត៌មាននៅតាមនែតត។  

 

 

អំនពីហងិាភាេនក្ចី្នក្រក្ពឹតតនដាយថ្ េូសនិទធស្កន េ ៤១% មិតតភរតិ អនរជិតខាង ឬអនរក េស្កគ េ់
ោន  ១៨% ជាស្កច់្ញាតិ ជាពូ ជាឪព រឬជាតា ១៥% អនររមួការង្ហរ ជាក្រធានឬជានភញៀវ ៥%។ មានកត៩%
នទក េជនមិនស្កគ េ់ម ែ និង១២%ក េនយងីមិន ឹងពីទំនារ់ទំនងនដាយស្ករមិនបានរាយការណ៍នៅ
រន ងស្ករព័ត៌មាន។  

 

ថ្ េូសនិទធស្កន េ 41%

មិតតភរតិ អនរជិតខាង និងអនរស្កគ េោ់ន 18%

ស្កច្ញ់ាតិ 15%

មិនរញ្ញា រ់ 12%

មន សសមិនស្កគ េោ់ន 9% អនរន វ្ីការជាមយួ ក្រធាន និង អតិងិជន 5%

ភាេរយថ្នទំនារ់ទំនងរវាងជនរងនក្ោុះ និងជនម ែសញ្ញា
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 តាមការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមក្រភពខាងនេី មានររណីភាេនក្ចី្ន ៧៧% ក េជនម ែសញ្ញា
ក្តូវបានចរ់ែលួន។ នដាយក រនយងីមិន ឹងថាជនម ែសញ្ញា ក្តូវបានកាត់នទសនិងទទួេនទសយា ងណ្ត
ននាុះនទនដាយស្ករមិនសូវមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានរនត។ ២៣%នទៀត សមតថរិច្ចរំព ងក្ស្កវក្ជាវចរ់
ែលួនជនម ែសញ្ញា  សក្មួេោន  ឬជនម ែសញ្ញា បានស្កល រ់ ឬោម នការចរ់ែលួននដាយស្ករជារ មារនក្កាមអាយ 
១៨ឆ្ន  ំឬោម នព័ត៌មានរនត។   
 

 
 
 
៣.៣. ការអន វតតតាមក្រមក្រតិរតតិរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសត ី
 ក្រមក្រតិរតតិរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតី មាននោេរំណងផ្សពវផ្ាយ េ់អនរស្ករ
ព័ត៌មានទងំអស់ ឱ្យនោរពនូវនោេការណ៍វជិាា ជីវៈអនរស្ករព័ត៌មាន និងមានចំ្ន ច្មួយចំ្នួនក េក្តូវន វ្ី
និងមិនក្តូវន វ្ីនៅនពេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំនពីហងិានេីស្រសតី ន ីមបរី ំឱ្យស្រសតីជនរងនក្ោុះនិងក្រុមក្េួស្ករ
ទទួេរងនូវផ្េរ ុះពាេ់កាន់កត ៃ្ន់ ៃ្រកងមនទៀត រកនថមពីនេី ផ្េរ ុះពាេ់ក េពួរោត់ទទួេរងពីអំនពី
ហងិាននាុះ។ ក្រុមការង្ហរបានករងកច្រក្រការក េបានកច្ងនៅរន ងក្រមក្រតិរតតិជា៣កផ្នរសំខាន់ៗរមួ
មាន៖ ការរាយការណ៍ព័ត៌មានក េមិននោរពសិទធិឯរជនភាពនិងអតតសញ្ញា ណររស់ជនរងនក្ោុះ (ក្រការ
២, ៦, ៧) ការនក្រីភាស្កឬការវនិិច្ឆ័យក េរននាា សជនរងនក្ោុះ (ក្រការ១០, ១១, ១២) និងការរាយ
ការណ៍ក េមិនរង្ហា ញពីនោេរំណងនេីររមពស់ការយេ់ ឹងនិងេ ររំបាត់អំនពីហងិានេីស្រសតី និងកងម
ទងំយរព័ត៌មានននុះមររាយការណ៍ជាការនេងនសីច្ (ក្រការ៣, ៤, ៥, ១៣)។  

ចរប់ាន, 77%

នផ្សងៗ, 23%

ភាេរយថ្នការចរ់ែលួនជនម ែសញ្ញា
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 ន ីមបជីាជំនួយ េ់ក្រសួងទងំ២រន ងការន វ្ីការជាមួយស្កថ រ័នស្ករព័ត៌មានសំនៅករេមអការរាយ
ការណ៍ព័ត៌មានររស់ែលួនអំពីអំនពីហងិានេីស្រសតី ក្រុមការង្ហរសនក្មច្នក្ជីសនរសីយរស្កថ រ័នព័ត៌មានចំ្នួន
រួនក េមានការរាយការណ៍នក្ចី្នជាងនេនេីររណីហងិានេីស្រសតី ននាុះេឺអរយិ្ម៌ (ក េមាន២៨ររណី) 
KBN News (ក េមាន២៣ររណី) នកាុះសនតិភាព (ក េមាន២៣ររណី)  និង TVFB (ក េមាន២០
ររណី) ន ីមបនី វ្ីការវភិាេេមអិតនេីការអន វតតក្រមក្រតិរតតិរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតី។ េទធ
ផ្េថ្នការវភិាេន ញីថា ស្កថ រ័ន  ព័ត៌មានទងំរួន មិនបាននោរពសិទធិឯរជនភាពនិងអតតសញ្ញា ណ 
(៨៥% -១០០%) រននាា សជនរងនក្ោុះឬយរនេសឱ្យជនក្រក្ពឹតត (១៨% -៣៣%) យរការរាយ
ការណ៍អំនពីហងិានេីស្រសតជីាការនេងនសីច្ (៧% -៣៨%)។  
 

 
 

៤. នសច្រតីសននិដាឋ ន និងអន ស្កសន៍ 

ែណៈក េរាជរដាឋ ភិបាេ និងអងគការសងគមស ីវេិ បាននតត តការយរចិ្តតទ រដារ់ែពស់រន ងការេ រ
រំបាត់អំនពីហងិានេីស្រសតី តាមរយៈការរាយការណ៍ព័ត៌មានននុះន ញីថាស្កថ នភាពររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី

100%

100%

90%

85%

18%

29%

33%

25%

7%

26%

38%

15%

អរយិ្ម៌

KBN news

នកាុះសនតិភាព

TVFB News

ការអន វតតតាមក្រមក្រតិរតតិរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតី ររស់ស្កថ រ័ន
ព័ត៌មានទងំរនួ

អតតសញ្ញា ណជនរងនក្ោុះ រននាា សជនរងនក្ោុះ រាយការណ៍កររនេងនសីច្
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និងរ មារនៅកតមានរក្មិតែពស់េួរឱ្យបារមភ។ ននុះទមទរឱ្យមានការចូ្េរមួនដាយយរចិ្តតទ រដារ់រកនថម
នទៀតពីសំណ្តរ់ក្រសួង និងស្កថ រ័នពារ់ព័នធ។ តួយា ង       វសិ័យស្ករព័ត៌មាន មានតួនាទីសំខាន់ណ្តស់
រន ងការចូ្េរមួចំ្កណរនេីររមពស់ការយេ់ ឹងនិងករកក្រឥរយិារងររស់ស្កធារណជន ន ីមបទីរ់ស្កក ត់និង
េ ររំបាត់អំពីហងិានេីស្រសតី។ វាជាចំ្ណ ច្វជិាមានក េមានស្កថ រ័នស្ករព័ត៌មានជានក្ចី្នយរចិ្តតទ រដារ់
រាយការណ៍អំពីររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី រ៏រ  កនតអវីក េេួរន វ្ីរកនថមេឺស្កថ រ័នទងំននាុះេួរករេមអវជិាា ជីវៈ
ររស់ែលួននដាយនោរពឱ្យបាននូវក្រមក្រតិរតតិរាយការណ៍ព័ត៌មានអំនពីហងិានេីស្រសតី។  

នយាងតាមរបាយការណ៍ននុះ អងគការអារ់សិននអតរមព ជា សូមនេីរន ងីនូវអន ស្កសន៍ជូនចំ្នពាុះ
ស្កថ រ័នស្ករព័ត៌មានទងំរួន  ូច្ខាងនក្កាម៖ 

១. រនងកីនការយេ់ ឹងររស់អនររាយការណ៍ព័ត៌មាន អនរអានព័ត៌មាន និងនិពនធនាយរ  អំពីឬស
េេ់ថ្នអំនពីហងិានេីស្រសតី។  

២. រញ្ឈរ់ការរង្ហា ញនូវអតតសញ្ញា ណឬការរំពាននេីសិទធិឯរជនភាពររស់ជនរងនក្ោុះ រមួមាន
ការរង្ហា ញនូវរូរភាពទងំជនរងនក្ោុះនិងជនម ែសញ្ញា នទុះមានការរិទបាងំម ែែលុះរ៏នដាយ និង
ការរង្ហា ញនូវរូរភាពអាក្កាតកាយ ររួស ៃ្ន់ ៃ្រឬស្ករសពក េន វ្ីឱ្យអនរអានមានការតរ់សល ត  
ក េននុះជានោេការណ៍សំខាន់ថ្នក្រមវជិាា ជីវៈស្ករព័ត៌មាន។ ឈរ់រង្ហា ញនូវព័ត៌មានទងំឡាយ
ណ្តក េអាច្ឱ្យនេរត់សំោេ់បាននូវអតតសញ្ញា ណររស់ជនរងនក្ោុះ។  

៣. រញ្ឈរ់ការសតីរននាា សនេីជនរងនក្ោុះ ក េថាមរពីនារនីនាុះក្សវងឹ នសលៀរែលីរនញ្ចញស្កច់្ 
យេ់ក្ពមនៅតាមការររួេររស់ជនក្រក្ពឹតត នច្ញន ីរនក្ៅនពេយរ់ក្ពេរ់។    

៤. រញ្ឈរ់ការររនេសឱ្យជនក្រក្ពឹតត ក េថាមរពីរ រសននាុះក្សវងឹ នក្រីនក្េឿងនញៀន មានសតិមិន
េអ ក្រច័្ណឌ  ឬទរ់ចិ្តតមិនបាន ក េជានហត ក េរងកឱ្យមានអំនពីហងិានេីស្រសតី។ ជននេមីសក្តូវកត
ទទួេនទសនដាយោម នការនេីរកេង។  

៥. រញ្ឈរ់ការយរររណីអំនពីហងិាមររាយការណ៍ជាេរខណៈនេងនសីច្ នក្ពាុះរញ្ញា អំនពីហងិា
នេីស្រសតីនិងរ មារជារញ្ញា ្ំររស់ក្រនទសជាតិ ក េរាជរដាឋ ភិបាេនិងអងគការសងគមស ីវេិនៅរមព 
ជានិងទូទងំស្ករេនលាររន ងន វ្ីការក្រយ ទធក្រឆ្ងំន ីមបទីរ់ស្កក ត់និងេ ររំបាត់រញ្ញា ននុះ។ ការ
ក េយរររណីននុះមរនេងនសីច្ វារង្ហា ញពីការធាល រ់ច្ ុះថ្នក្រមសីេ្ម៌សងគមនៅរមព ជា។  
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៦. អនរស្ករព័ត៌មានជាអនរមានចំ្នណុះ ឹងនិងវជិាា ជីវៈ  ូច្ននុះអនរស្ករព័ត៌មានមានតួនាទីនេីរ
រមពស់ការយេ់ ឹងនិងករកក្រឥរយិារងសងគមឱ្យក្រនសីរន ងី មិនេួរន ីមបកី្រជាក្រិយភាព
រនណ្តត យឱ្យអនរអានអូសទញែលួនឱ្យន វ្ីែ សក្រមសីេ្ម៌វជិាា ជីវៈននាុះនទ។  

៧. នៅនពេរាយការណ៍ររណីអំនពីហងិានេីស្រសតី ក្តូវ រក្សង់មតិនយារេ់ពីស្កថ រ័នជំនាញពារ់
ព័នធ ឬអងគការសងគមស ីវេិក េន វ្ីការរន ងវសិ័យននុះ ន ីមបឱី្យស្កធារណជនបានយេ់ថារញ្ញា អំនពី
ហងិានេីស្រសតីមិនកមនជារញ្ញា ឯរជនក េនរីតនេីអនរ ថ្ទននាុះនទ ផ្ា យនៅវញិវាជារញ្ញា រមួ ជា
ការទទួេែ សក្តូវររស់សងគមទងំមូេរន ងការររយ តតិ្ម៌ឱ្យជនរងនក្ោុះ និងររវធិានការទរ់ស្កក ត់
និងេ ររំបាត់។  

 

 

ឧរសមព័នធ៖ តារាងវភិាេព័ត៌មានរាយការណ៍ររណីអំនពីហងិានេីស្រសត ី



  
ប្រភពពត៌មាន 
អរយិធម៌ 

 
ឈ ម្ ោះអនកសរ
ឈសរអតថរទ 

 
ចំណងឈ ើង 

 
សិទធិឯក នភាពនិងអតតសញ្ញា ណ ន
រងឈប្រោះ 

 
រឈទោ ស នរងឈប្រោះ 

 
យកករណើ អំឈពើហងិាជា 
ការឈេងឈសើច 

១ http://www.arey-
news.com/archives/291829?fb
clid=IwAR0iMyHtK8c0nJBrEs8J
5Y-CTT-
j9V8CWaxUqVGiUboe8Y4HjOY
SS3XDFAI 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈៅឈកមងប្សើមកប្ារ់ថា 
“មានការចង់ប្ារ់” េ ោះ
ឈ ើញឱកាសស្ងា ត់េអ ចារ់
រឈំោភទងវញិ ឈៅកំពង់ចាម 

រង្ហា ញរូរភាព នរងឈប្រោះ  
 
ឈកមងប្សើរងឈប្រោះ មានឈ ម្ ោះគ.ធ …
សពវថ្ងាស្ងន ក់ឈៅកន ងមណឌ េក មារ
កំប្ា ទើតងំឈកើតឈហត ខាងឈេើ។  

ចារ់រឈំោភឈកមងប្សើ សតិមិនប្រប្កតើ 
 
េ ោះឈ ើញឱកាសស្ងា ត់េអ 

មិនមានរញ្ញា  

២ http://www.arey-
news.com/archives/295201?fb
clid=IwAR3mVr39XoAAP89SI4n
ZQ2UcDo1FyYq_fmemBRNUE0
0zC_MadklCPHJvYHk 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ពូស្ងច់ថ្ងៃមាន ក់ កមាៃ ងំ
នគរាេចារ់ រទោ រ់ពើ ន
សងសយ័រូរឈនោះ ានឈធវើ
សកមមភាពចារ់ចងកមួយរំរ ង
រឈំោភ រ  ន្នត នរងឈប្រោះ
ន្ប្សកឲ្យឈគ ួយទាន់ ឈៅ
ឈាធិ៍ស្ងត់ 

 នសងសយ័ជារ់ាក់ព័នធកន ងករណើ រ  ន
រ ងរឈំោភមិនានសឈប្មចឈ ម្ ោះ ផន 
ពយ ឈភទប្រុស អាយ  ៤០ឆ្ន  ំ នជាតិ
ន្មមរ មានប្រពនធ និងកូនៗកន ងរនោ ក
ប្គួស្ងរ មានទើេំឈៅ សថិតកន ងភូមិ.  ំ
ឈកើតឈហត ខាងឈេើ ឈហើយប្តូវជាឪព ក
មាស្ងច់ថ្ងៃ  នរងឈប្រោះផងន្ែរ ។  ន
រងឈប្រោះឈ ម្ ោះអាយ  ១៥ឆ្ន  ំ។ 

 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៣ http://www.arey-
news.com/archives/299006?fb
clid=IwAR0rtpOW9tlXP9mrz5az
Y7ScEC3j-
QTKxi3vVrTVgKkRMSp1VYNjCF
RZYE4 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសជារតើានអារ.ក សមាៃ រ់
ប្រពនធររស់មៃួន ឈហើយរត់ឈៅ
ចង.កសមាៃ រ់មៃួន តមឈប្កាយ 
ស្ដសរើរងឈប្រោះន្ែេប្តូវររើអារ
កសមាៃ រ់ រឈប្មើការង្ហរឈៅ
ធទររ ABA រនសេ់ទ កកូន
ប្សើអាយ ៣ឆ្ន មំាន ក់ ឈៅ
ភនំឈពញ 

រង្ហា ញសំរ ប្តអាាហ៍ពិាហ៍ មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/291829?fbclid=IwAR0iMyHtK8c0nJBrEs8J5Y-CTT-j9V8CWaxUqVGiUboe8Y4HjOYSS3XDFAI
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៤ http://www.arey-
news.com/archives/309030?fb
clid=IwAR2bjpbQ0wBa_ZETZN
JXdvau2OYGexYYALNCMHVNh
xw6UqyPpvjkTtv4-hQ 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ តមចារ់កូនប្រុសមស្ដនតើជាន់
មពស់ប្កសួងកិចចការទរ ើ និង
មានប្ករម័ណឌ ជាមស្ដនរើឈោធា
ឈទៀតផង ករណើ ការាញ់
ប្រហារទរ ើមាន ក់ឈៅកន ងកៃឹរ «
េ ចសស្ងរ ើ» សមតថកិចចាន
អោះអាងឈទៀតថា ករណើ ផោ ោះ
អាវ ធ រណ្តត េឲ្យរងររួសឈផតើ
មឈចញពើការប្រចណឌ  

រូរភាព នរងឈប្រោះ 
 
 នរងឈប្រោះឈ ម្ ោះ នឹម េើណ្ត …ទើ
េំឈៅផោោះឈេម៥៣ ផៃូវ៣៣៨ សង្ហា ត់
ទួេស្ងវ យថ្ប្ពទើ១ មណឌ ចំការមន រា 
ធានើភនំឈពញ 

រកឈេសឱយ នប្រប្ពឹតត៖ ឈផតើមឈចញពើ
ការប្រចណឌ  

មិនមានរញ្ញា  

៥ http://www.arey-
news.com/archives/320556?fb
clid=IwAR0B5hS1G30EV-
waVsQc_2VFvDSfDkqCJKsb7Rf
slkWJs44ZXivqX4OwdIQ 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួនយ វ នមាន ក់ ករណើ
ចារ់រឈំោភរហូតានសឈប្មច 
ឈៅភនំឈពញ 

រង្ហា ញរូរ នរងឈប្រោះ 
 
 នរងឈប្រោះមានឈ ម្ ោះ ស ណ ស រ 

ករណើ រឈំោភមិនន្មនជាការរមួឈភទ
ឈទ ឈរើឈទាោះជាស្ដសតើជាសងារយេប្ពម
ឈចញឈប្ៅជាមួយឈហើយអងគ យ
និោយរន ែេ់កណ្តត េអាប្ធាតក៏
ឈោយ៖  នសងសយ័ក៏ានឈអារ ន
រងឈប្រោះនិងរមួឈភទរហូតាន
សឈប្មច 

មិនមានរញ្ញា  

៦ http://www.arey-
news.com/archives/318237?fb
clid=IwAR1ReMapvDqvjRPefHH
LtbbXpE7mQj64TlfpZ3jvrM2_iAl
YxAkvj18IDk4 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ហងិាកន ងប្គួស្ងរ! រតើមឹង
ប្រពនធមិនចូេផោោះ គំរាមែ ត… 
ឈៅកណ្តត េ 

 នរងឈប្រោះ ឈ ម្ ោះ ណន ឈរឿន ឈភទ
ប្សើ អាយ ៣៥ឆ្ន  ំ នជាតិន្មមរ ម មរររ
េក់ែូរ ស្ងន ក់ឈៅភូមិ  -ំឈកើតឈហត  
(ប្តូវជាប្រពនធ)។  នសងសយ័ ឈ ម្ ោះ 
ឈធឿន ធន ឈភទប្រុស អាយ ៣៥ឆ្ន  ំ ន
ជាតិន្មមរ ម មរររកសិករ ស្ងន ក់ឈៅភូមិ-
  ឈំកើតឈហត  (ប្តូវជារតើឃាត់មៃួន)។ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  
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៧ http://www.arey-
news.com/archives/319031?fb
clid=IwAR0Uy5sEB7FYlvXTx3r
hGZMqHeVNZOcgwNzlW_-z-
TBCMy21-Y2AEefaEuY 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួនរ រសមាន ក់ ករណើ រ  ន
រ ងរឈំោភឈសពសនថវៈ ឈៅ
ភនំឈពញ 

 នសងសយ័ាក់ព័នធករណើ  រ  នរ ង
រឈំោភឈសពសនថវៈ មានឈ ម្ ោះ ផន 
មន ឈភទប្រុស អាយ  ៣៣ឆ្ន  ំ នជាតិ
ន្មមរ ម មរររ អូសរឈទោះរន្នៃ ឈៅចំណ ច
ផោោះ ួេឈេម ២៤DE2 ផៃូវឈេម២៤៧ 
សង្ហា ត់រឹងស្ងឡាង មណឌ ទួេឈរក 
រា ធានើភនំឈពញ ។ 
 
 នសងសយ័ន្ែេ ួេរនោរ់ខាងឈេើផោោះ
 នរងឈប្រោះស្ងន ក់ឈៅ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៨ http://www.arey-
news.com/archives/319066?fb
clid=IwAR34X3RhKoFTXN-
I3Y0hXutyAiGMvJRrx7WJr6-
9gZK-CRq1YXELFBv_Jls 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ទរ ើប្សស់ស្ងអ តមាន ក់ ឈរចាំ
ឈភញៀវយកឈៅឈែក ក៏ប្តូវាន
 នសងសយ័២ទក់  ិោះឡាន
មកការ់រៃន់ ានសឈប្មច 

រង្ហា ញរូរភាពររួសន្ែេគួរឱយរនធត់ ទរ ើប្សស់ស្ងអ តមាន ក់ ឈរចាឈំភញៀវយក
ឈៅឈែក ក៏ប្តូវាន នសងសយ័២
ទក់  ិោះឡានមកការ់រៃន់ ាន
សឈប្មច 

ការរាយការណ៍េកខណៈ
ឈេងឈសើច៖ ទរ ើប្សស់ស្ងអ ត
មាន ក់ ឈរចាឈំភញៀវយកឈៅ
ឈែក ក៏ប្តូវាន នសងសយ័
២ទក់  ិោះឡានមកការ់រៃន់ 
ានសឈប្មច 

៩ http://www.arey-
news.com/archives/319591?fb
clid=IwAR3hZOIdtODDUi6SQj2-
r0-qSekIpocj-
RjlPYr6EvUsIzriVO0xSaE-oLU 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ស្ងហាវន្មន! ររើចាក់ស្ងងំែ ត
ប្រពនធទាងំរស់ ឈៅកំពង់ចាម 

 នរងឈប្រោះឈ ម្ ោះ នួន អិត ឈភទប្សើ 
អាយ  ៤២ឆ្ន ។ំ  នសងសយ័ឈ ម្ ោះ ចា
ន់ ឈតឿ ឈភទប្រុស អាយ  ៣៥ឆ្ន  ំ ន
ជាតិន្មមរ ម មរររ កសិករ  
 
រង្ហា ញរូរភាព នរងឈប្រោះសថិតកន ង
សភាពររួសធាន់ធារ 
 

រង្ហា ញថាប្ស្ងជាឈេសររស់ ន
ប្រប្ពឺតត៖ ជាឈរឿយៗប្គួស្ងរឈនោះ  ន្តង
ឈ ៃ្ ោះរន មិនេ ោះថ្ងា ឈហើយឈៅម ន
ឈពេឈកើតឈហត  ររើាន ប្សវងឹប្ស្ង
ប្រន្កករន  

មិនមានរញ្ញា  
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១០ http://www.arey-
news.com/archives/320132?fb
clid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZV
LbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW
4GC41Vcik1B-olt3E 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ពូថ្ងៃ ចារ់រឈំោភ ឈកមងប្សើ
អាយ  ១២ឆ្ន  ំឈៅថ្ប្ពន្វង 

ឈ ម្ ោះ ព. គ ឈភទប្សើអាយ ១២ ឆ្ន  ំ
ឈៅឈមតតថ្ប្ពន្វង ានរតឹង…ឈ ម្ ោះ វ ន់ 
ឈៅឈភទប្រុសអាយ  ៦០ឆ្ន  ំឈៅភូមិ  ំ
ជាមួយរន  (ប្តូវជាពូថ្ងៃ) 
 
រូរភាព នម មសញ្ញា  និងរូរភាព ន
រងឈប្រោះប្ាេម ម 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១១ http://www.arey-
news.com/archives/320733?fb
clid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzR
UaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2Zm
bAjt3wcGIlvMgk 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈកមងប្រុសមាន ក់ ពើរទចារ់
រឈំោភឈសពសនថវ: ឈៅថ្ប្ព
ន្វង 

ទទួេាកយរណតឹ ងពើឈ ម្ ោះ   ន ឈថា 
ឈភទប្សើ អាយ ៥២ឆ្ន  ំឈៅភូមិ ងមើ   ំ
ស្ងវ យប្ ុំ ប្សុកឈមស្ងង ឈមតតថ្ប្ពន្វង 
ន្ែេានមករាយការណ៍ និងរតឹងឈៅ
ឈេើឈ ម្ ោះ ស្ងរទិធ កមសត់ (ឈៅ ធាន) 
ឈភទប្រុសអាយ  ១២ឆ្ន  ំរស់ឈៅភូមិ   ំ
ជាមួយរន  ( ពើរទចារ់រឈំោភឈសពស
នថវ: ) ឈៅឈេើកូនប្សើររស់រត់ឈ ម្ ោះ 
ស ឋ ន អាយ  ១៣ឆ្ន  ំ
 
រូរភាពទាងំ នរងឈប្រោះនិង នម ម
សញ្ញា  ប្ាេម ម 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១២ http://www.arey-
news.com/archives/321552?fb
clid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOc
w1wYyPxMP1_Ph0GN-
eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឪព កច ងតិរចិាា ន! រហូតមាន
ថ្ផោឈាោះ២-៣ន្ម ឈទើរន្រកការ 
ឈរឿងឪព កច ងរឈំោភកូន ឈៅ
ភនំឈពញ 
 

ឪព កច ងឈ ម្ ោះ រិច ឡា អាយ  ៣៩
ឆ្ន  ំរស់ឈៅកន ងភូមិ  ជំាមួយរន  
 
រង្ហា ញរូរភាព នម មសញ្ញា  ឯ នរង
ឈប្រោះប្ាេម ម 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/320132?fbclid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZVLbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW4GC41Vcik1B-olt3E
http://www.arey-news.com/archives/320132?fbclid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZVLbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW4GC41Vcik1B-olt3E
http://www.arey-news.com/archives/320132?fbclid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZVLbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW4GC41Vcik1B-olt3E
http://www.arey-news.com/archives/320132?fbclid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZVLbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW4GC41Vcik1B-olt3E
http://www.arey-news.com/archives/320132?fbclid=IwAR2Ueqbewb4nhNUfZVLbXB8tUJGA8m7IxC6xF7oXGW4GC41Vcik1B-olt3E
http://www.arey-news.com/archives/320733?fbclid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzRUaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2ZmbAjt3wcGIlvMgk
http://www.arey-news.com/archives/320733?fbclid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzRUaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2ZmbAjt3wcGIlvMgk
http://www.arey-news.com/archives/320733?fbclid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzRUaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2ZmbAjt3wcGIlvMgk
http://www.arey-news.com/archives/320733?fbclid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzRUaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2ZmbAjt3wcGIlvMgk
http://www.arey-news.com/archives/320733?fbclid=IwAR1g8UsPvpmlHNv8LzRUaL3RE8IjY5oiDjhdS1u26s2ZmbAjt3wcGIlvMgk
http://www.arey-news.com/archives/321552?fbclid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOcw1wYyPxMP1_Ph0GN-eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg
http://www.arey-news.com/archives/321552?fbclid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOcw1wYyPxMP1_Ph0GN-eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg
http://www.arey-news.com/archives/321552?fbclid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOcw1wYyPxMP1_Ph0GN-eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg
http://www.arey-news.com/archives/321552?fbclid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOcw1wYyPxMP1_Ph0GN-eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg
http://www.arey-news.com/archives/321552?fbclid=IwAR20zc0O8CtQYC_aOcw1wYyPxMP1_Ph0GN-eLOVIhzo5qOdrz-eI-MudHkg


១៣ http://www.arey-
news.com/archives/321620?fb
clid=IwAR3sDUfudvRGtTN9Gby
TOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D
2nKtvFo4_m5rqm8k 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ ជារ គគេិកេក់ន្ផៃ
ឈឈើ ឈធវើសកមមភាពចារ់
រឈំោភទរ ើមាន ក់ជាច ងឈៅ 
ានសឈប្មចរហូតឈៅែេ់២
ែង ឈៅភនំឈពញ 
 

ឈៅចំណ ចប្កុមហ  នេក់ន្ផៃឈឈើមួយ
កន្នៃង ផោោះឈេម៩២ ភូមិ៧ តម
រឈណ្តត យផៃូវឈេម២៣០ សថិតកន ង
សង្ហា ត់ផារឈែើមគរ មណឌ ទួេឈរក។ 
ស្ដសតើរងឈប្រោះឈ ម្ ោះ ឈរង ប្សើេូត ឈភទ
ប្សើ អាយ  ៣៤ឆ្ន  ំម មរររច ងឈៅស្ងន ក់
ឈៅ ផោោះ ួេភូមិ អូឌឹម សង្ហា ត់ឈចាម
ឈៅ៣មណឌ ឈាធិ៍ន្សន ័យ 
រង្ហា ញរូរ នម មសញ្ញា  

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៤ http://www.arey-
news.com/archives/321703?fb
clid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7
734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6
gw5FExAr2QXyuufU 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ទរ ើវយ័ឈកមងមាន ក់រត់ឈៅរតឹង
រ ូេិស រទោ រ់ពើរ រសជាគូ
សងារ ានឈប្រើអំឈពើហងិា 
ជាញឹកញារ់ ឈេើកច ងឈប្កាយ 
វយទងឈា ងន្ភនក 
 

ទរ ើរងឈប្រោះឈ ម្ ោះ ឈសង សមភសស
អាយ ២៦ឆ្ន  ំម មរររកមមការនើឈរាង
ចប្ក ស្ងន ក់ឈៅរនោរ់ ួេកន្នៃងឈកើត
ឈហត ាន៤ថ្ងា ឈហើយមានទើេំឈៅភូមិ
ថ្ប្ពប្កាយ សង្ហា ត់ឈស្ងន មណឌ កំរូេរា 
ធានើភនំឈពញ។ 
 
រង្ហា ញរូរ នរងឈប្រោះ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៥ http://www.arey-
news.com/archives/321903?fb
clid=IwAR02UX8P5wFNP60TE
CYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRt
JZ8ox5_J_YJ8dCbFR8 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួន នសងសយ័មាន ក់ 
ករណើ រឈំោភឈសពសនធវៈឈកមង
ប្សើ  ចារ់រឈំោភរហូតាន
សឈប្មច ឈៅកំពង់សពឺ 
 

 នសងសយ័ឈ ម្ ោះ សួោឡាត់ ឈភទ
ប្រុស អាយ ២៩ឆ្ន  ំរស់ឈៅកន ងភូមិឈរង 
  សំត ក ប្សុកគងពិសើ។ ឈកមងប្សើរង
ឈប្រោះមានឈ ម្ ោះ ម ស េ អាយ ១៧
ឆ្ន  ំរស់ឈៅកន ងភូមិ  ឈំកើតឈហត ខាង
ឈេើជាមួយរន  
 
រង្ហា ញរូរ នសងសយ័ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/321620?fbclid=IwAR3sDUfudvRGtTN9GbyTOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D2nKtvFo4_m5rqm8k
http://www.arey-news.com/archives/321620?fbclid=IwAR3sDUfudvRGtTN9GbyTOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D2nKtvFo4_m5rqm8k
http://www.arey-news.com/archives/321620?fbclid=IwAR3sDUfudvRGtTN9GbyTOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D2nKtvFo4_m5rqm8k
http://www.arey-news.com/archives/321620?fbclid=IwAR3sDUfudvRGtTN9GbyTOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D2nKtvFo4_m5rqm8k
http://www.arey-news.com/archives/321620?fbclid=IwAR3sDUfudvRGtTN9GbyTOPEtJSBzmlTTx2xuhg2ME6D2nKtvFo4_m5rqm8k
http://www.arey-news.com/archives/321703?fbclid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6gw5FExAr2QXyuufU
http://www.arey-news.com/archives/321703?fbclid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6gw5FExAr2QXyuufU
http://www.arey-news.com/archives/321703?fbclid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6gw5FExAr2QXyuufU
http://www.arey-news.com/archives/321703?fbclid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6gw5FExAr2QXyuufU
http://www.arey-news.com/archives/321703?fbclid=IwAR2f0o9oiioTdHVspWn7734XAMLJgYUsEuTxe75mSh6gw5FExAr2QXyuufU
http://www.arey-news.com/archives/321903?fbclid=IwAR02UX8P5wFNP60TECYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRtJZ8ox5_J_YJ8dCbFR8
http://www.arey-news.com/archives/321903?fbclid=IwAR02UX8P5wFNP60TECYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRtJZ8ox5_J_YJ8dCbFR8
http://www.arey-news.com/archives/321903?fbclid=IwAR02UX8P5wFNP60TECYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRtJZ8ox5_J_YJ8dCbFR8
http://www.arey-news.com/archives/321903?fbclid=IwAR02UX8P5wFNP60TECYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRtJZ8ox5_J_YJ8dCbFR8
http://www.arey-news.com/archives/321903?fbclid=IwAR02UX8P5wFNP60TECYucbJhlWZkyWU5USg3p2gRtJZ8ox5_J_YJ8dCbFR8


១៦ http://www.arey-
news.com/archives/322019?fb
clid=IwAR1NjyA0ecjzMKHbktFb
pTGYdTVnL_ADZ5eKuTvaDooS
VEjNwq-FwAu3U1I 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ  នរូរឈនោះ និងរតើររស់ទង 
ានផឹកប្ស្ងប្សវងឹជាមួយរន  
រចួានឈែកឈៅផោោះររស់ទង 
 នឈនោះានឆក់ឱកាសចារ់
រឈំោភទង និងគំរាមទងមិន
ឲ្យន្ប្សក ឈៅប្កឈចោះ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៧ http://www.arey-
news.com/archives/322127?fb
clid=IwAR3-
A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv
4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-
SAvUmjc 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួនរ រសមាន ក់ ពើរទ
រឈំោភឈសពសនថវ:ឈេើកូនច ង 
ឈៅភនំឈពញ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 នសងសយ័ប្តូវជាឪព កច ង នរង
ឈប្រោះ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៨ http://www.arey-
news.com/archives/323158?fb
clid=IwAR1f1tAwY5nUk4RBwY5
I9Qw2Tv_4i9FGq8XbROzSV7aA
pDoK-ApJEkbfCl0 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួន នសងសយ័មាន ក់ 
េួងឈោមចារ់រងខំរឈំោភ
ឈសពសនធ:វ: រហូតាន
សឈប្មចឈហើយានរង្ហខ ងំមៃួន
ទ កផោោះ ឈែើមបើរឈំោភឈទៀត ឈៅ
កំពត 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៩ http://www.arey-
news.com/archives/322877 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រតើប្សវងឹប្ស្ងវយប្រពនធ២ថ្ែ 
ចំឈកាត ងប្ចម ោះងរ់ែឈងាើម
ប្រកាច់ស្ងៃ រ់ ឈៅភនំឈពញ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/322019?fbclid=IwAR1NjyA0ecjzMKHbktFbpTGYdTVnL_ADZ5eKuTvaDooSVEjNwq-FwAu3U1I
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http://www.arey-news.com/archives/322019?fbclid=IwAR1NjyA0ecjzMKHbktFbpTGYdTVnL_ADZ5eKuTvaDooSVEjNwq-FwAu3U1I
http://www.arey-news.com/archives/322019?fbclid=IwAR1NjyA0ecjzMKHbktFbpTGYdTVnL_ADZ5eKuTvaDooSVEjNwq-FwAu3U1I
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http://www.arey-news.com/archives/322127?fbclid=IwAR3-A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-SAvUmjc
http://www.arey-news.com/archives/322127?fbclid=IwAR3-A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-SAvUmjc
http://www.arey-news.com/archives/322127?fbclid=IwAR3-A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-SAvUmjc
http://www.arey-news.com/archives/322127?fbclid=IwAR3-A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-SAvUmjc
http://www.arey-news.com/archives/322127?fbclid=IwAR3-A1XmwR4uuf09CdsdbnvRq2kv4_Fhq1YvLO7QRfNMp6C2wNO-SAvUmjc
http://www.arey-news.com/archives/323158?fbclid=IwAR1f1tAwY5nUk4RBwY5I9Qw2Tv_4i9FGq8XbROzSV7aApDoK-ApJEkbfCl0
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http://www.arey-news.com/archives/323158?fbclid=IwAR1f1tAwY5nUk4RBwY5I9Qw2Tv_4i9FGq8XbROzSV7aApDoK-ApJEkbfCl0
http://www.arey-news.com/archives/323158?fbclid=IwAR1f1tAwY5nUk4RBwY5I9Qw2Tv_4i9FGq8XbROzSV7aApDoK-ApJEkbfCl0
http://www.arey-news.com/archives/322877
http://www.arey-news.com/archives/322877


២០ http://www.arey-
news.com/archives/323553?fb
clid=IwAR110WBfH_v9azLjfgXz
eIVr4CBSaIBwfu9wBfc97p7f3O
YMA5RFhTYyFJk 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈៅន្កឡឥែឋ វយឈៅឈេើស្ដសតើ
មាន ក់ រណ្តត េឱយររួសធាន់ 
ឈៅឈសៀមរារ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២១ http://www.arey-
news.com/archives/323466?fb
clid=IwAR0mzXKevp-
CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2u
osOum8euXQDDKWfbXqq3x6E 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ចារ់រឈំោភានសឈប្មច ប្ពឹក
ឈឡើងរតឹងនគរាេចារ់មៃួន 
ឈៅភនំឈពញ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២២ http://www.arey-
news.com/archives/323889?fbclid
=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM
0CNd-McE9uC_Kd-
kIJeDzC2VFf3ddBkud4I 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ ឈប្រើេបចិេបួងឈកមង
ប្សើយកឈៅរឈំោភ រ  ន្នត មិន
ទាន់ាន ស ើ ឈប្ៅ ឈៅឈឡើយ
ឈទ ឈៅាត់ែំរង 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ  នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២៣ http://www.arey-
news.com/archives/324063?fb
clid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ
7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ
8pUpnDdi4mCUyIoRU 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់ចារ់មៃួនរ រសមាន ក់ តម
រណរឹ ងស្ដសតើជាមារ យឈកមក ឈប្រើ
កណ្តរ រ់ថ្ែោេ់កូនប្សើររស់
រត់ ឈៅឈាធិ៍ស្ងត់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/323553?fbclid=IwAR110WBfH_v9azLjfgXzeIVr4CBSaIBwfu9wBfc97p7f3OYMA5RFhTYyFJk
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http://www.arey-news.com/archives/323553?fbclid=IwAR110WBfH_v9azLjfgXzeIVr4CBSaIBwfu9wBfc97p7f3OYMA5RFhTYyFJk
http://www.arey-news.com/archives/323553?fbclid=IwAR110WBfH_v9azLjfgXzeIVr4CBSaIBwfu9wBfc97p7f3OYMA5RFhTYyFJk
http://www.arey-news.com/archives/323553?fbclid=IwAR110WBfH_v9azLjfgXzeIVr4CBSaIBwfu9wBfc97p7f3OYMA5RFhTYyFJk
http://www.arey-news.com/archives/323466?fbclid=IwAR0mzXKevp-CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2uosOum8euXQDDKWfbXqq3x6E
http://www.arey-news.com/archives/323466?fbclid=IwAR0mzXKevp-CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2uosOum8euXQDDKWfbXqq3x6E
http://www.arey-news.com/archives/323466?fbclid=IwAR0mzXKevp-CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2uosOum8euXQDDKWfbXqq3x6E
http://www.arey-news.com/archives/323466?fbclid=IwAR0mzXKevp-CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2uosOum8euXQDDKWfbXqq3x6E
http://www.arey-news.com/archives/323466?fbclid=IwAR0mzXKevp-CFox2nTRZtzEUZe578xu1yj2uosOum8euXQDDKWfbXqq3x6E
http://www.arey-news.com/archives/323889?fbclid=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM0CNd-McE9uC_Kd-kIJeDzC2VFf3ddBkud4I
http://www.arey-news.com/archives/323889?fbclid=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM0CNd-McE9uC_Kd-kIJeDzC2VFf3ddBkud4I
http://www.arey-news.com/archives/323889?fbclid=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM0CNd-McE9uC_Kd-kIJeDzC2VFf3ddBkud4I
http://www.arey-news.com/archives/323889?fbclid=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM0CNd-McE9uC_Kd-kIJeDzC2VFf3ddBkud4I
http://www.arey-news.com/archives/323889?fbclid=IwAR0zxNODVTaGYsfXT7Y5i3TM0CNd-McE9uC_Kd-kIJeDzC2VFf3ddBkud4I
http://www.arey-news.com/archives/324063?fbclid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ8pUpnDdi4mCUyIoRU
http://www.arey-news.com/archives/324063?fbclid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ8pUpnDdi4mCUyIoRU
http://www.arey-news.com/archives/324063?fbclid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ8pUpnDdi4mCUyIoRU
http://www.arey-news.com/archives/324063?fbclid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ8pUpnDdi4mCUyIoRU
http://www.arey-news.com/archives/324063?fbclid=IwAR2wG4AgvaPtDC33UJ7XO2w7NdVSdLCJVVjNv7MgQJ8pUpnDdi4mCUyIoRU


២៤ http://www.arey-
news.com/archives/324318?fb
clid=IwAR2EXnnlCqp2RoBMGz
eK__wAhgxHHF2jyEN5cribK2
Mgs_g8uXAR8X6QDzU 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រស នជាតិចិនមាន ក់ ព ំែឹង
ជាមានមូេឈហត អវើ? ឈៅ
 នជាតិចិន២ទក់ឈផសងឈទៀត 
និងទរ ើ នជាតិន្មមរ ជាអនក
រកន្ប្រឲ្យមៃួន ចូេមកកន ង
រនោរ់ រចួចាក់ឈស្ងរទាញ
ការំិតរ ័ងឈត ការ់ឈៅឈេើ ន
ជាតិចិនរន ឯង រណ្តរ េឲ្យរង
ររួសធាន់ និងវយឈធវើារទរ ើ
ជាអនករកន្ប្រមាន ក់ ឈៅកណ្តត
េ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
  

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២៥ http://www.arey-
news.com/archives/323749?fb
clid=IwAR2uKapR0gKbICi27v2r
b0Rg2AEf802F2dL0N0lwvkCSh
Q0QT3ecvwDZRIw 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាតកមម ! រតើ ចិតតតិរចិាា ន 
យកពូឈៅវយ និងយកការំិត
អារ-ក ស្ងៃ រ់ោ ងអាឈណ្តច
អធម ឈៅតន្កវ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 រង្ហា ញរូរភាព នរងឈប្រោះកន ងស្ងថ ន
ភាពររួសស្ងៃ រ់និងមាន្មឈជាគជា ំ

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២៦ http://www.arey-
news.com/archives/324127?fb
clid=IwAR3JllYXGU6zeTHzyrXh
2oGcBP4Nl0GZPVufX4Trj9XyEp
EUuZdFC9UzsdM 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួនរ រសមាន ក់ ករណើ
រឈំោភឈសពសនថវ: ឈៅស្ងវ យ
ឈរៀង 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  ឈរៀររារ់េមអិតពើសកមមភាព
រឈំោភន្ែេមិនចាាំច់ោក់
រញ្ចូ េកន ងពត៌មាន រ ោះាេ់
អារមមណ៍អនកអាន និង
កិតតិយស នរងឈប្រោះោ ង
ខាៃ ងំ 
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២៧ http://www.arey-
news.com/archives/326188?fb
clid=IwAR3CeS1_c5fM7-
jKxyUipdbyRkw8q9Os8kO2gi3U
-VeDVV67_vBOeSrS-WA 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ ចារ់រឈំោភឈកមង
ប្សើ អាយ ១២ឆ្ន មំាន ក់ ាន
សឈប្មច ឈៅប្កឈចោះ 
 

រង្ហា ញរង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម ម
សញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២៨ http://www.arey-
news.com/archives/327216?fb
clid=IwAR2lqEWcSyG95nsNj-
3XO-
D68oLNs1T6hqM0JeeOjzs213F
G47CvO7IOx6w 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឃាត់មៃួនរ រសមាន ក់ ប្រទូសរឈក
រ ិ៍ឈភទ ឈកមងប្សើអាយ  ៤ឆ្ន  ំ
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

http://www.arey-news.com/archives/326188?fbclid=IwAR3CeS1_c5fM7-jKxyUipdbyRkw8q9Os8kO2gi3U-VeDVV67_vBOeSrS-WA
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http://www.arey-news.com/archives/326188?fbclid=IwAR3CeS1_c5fM7-jKxyUipdbyRkw8q9Os8kO2gi3U-VeDVV67_vBOeSrS-WA
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http://www.arey-news.com/archives/327216?fbclid=IwAR2lqEWcSyG95nsNj-3XO-D68oLNs1T6hqM0JeeOjzs213FG47CvO7IOx6w


  
ប្រភពពត៌មាន 
KBN News 

 
ឈ ម្ ោះអនកសរ
ឈសរអតថរទ 

 
ចំណងឈ ើង 

 
សិទធិឯក នភាពនិងអតតសញ្ញា ណ ន
រងឈប្រោះ 

 
រឈទោ ស នរងឈប្រោះ 

 
យកករណើ អំឈពើហងិាជា 
ការឈេងឈសើច 

១ https://kbn.news/archives/1212
52 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ សមតថកិចចឃាត់មៃួនរ រសមាន ក់
ប្សវងឹប្ស្ង រងាហងិាឈេើស្ដសតើ
មាន ក់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

យកការប្សវងឹជាឈេសថ្នអំឈពើហងិា មិនមានរញ្ញា  

២ https://kbn.news/archives/1247
03 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្ពោះឈអើយ សមបូរពួកអារឈំោភ
ឈកមងឈមៃ ោះ! ឈកមងប្សើ៤ឆ្ន  ំ ន
ឈោម ភកាមចារ់រឈំោភ 
សំណ្តងាន ើែូន ួយទាន់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ នម មសញ្ញា  
និងឈ ម្ ោះ ើែូន នរងឈប្រោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៣ https://kbn.news/archives/1247
10 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្ពោះឈអើយ ! អស់ពើចារ់
រឈំោភឈកមងប្សើ ចូេែេ់ចារ់
រឈំោភោយ៧៨ឆ្ន  ំ

រង្ហា ញទើតងំឈកើតឈហត ន្ែេជាផោោះ
 នរងឈប្រោះ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៤ https://kbn.news/archives/1261
48 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ចង់ជាទជាមួយប្រពនធ មឹង
ទងឈ រសតើ វយសនៃរ់សតូក 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៥ https://kbn.news/archives/1257
22?fbclid=IwAR3i0g23anHKgu
h_AN4I2g2P9TLAbnc1hYTieAN
IOfNcnl5tnUVSqI9ytFw 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ មស្ដនតើនគរាេ១ប្កុម និង
រកសពួក រងខំឲ្យទរ ើការា អូឈម 
ផឹកថាន មំយ ង ស្ងៃ រ់១ ររួស៣
ទក់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៦ https://kbn.news/archives/1258
90 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្សើអន់ចរតឹ! ឲ្យឈៅផោោះគិតន្ត
ឈែើរផឹក រតើមកទាន់វយទាត់
ធាក់ែ ោះន្កអេឈចញមតង  
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (រូរភាព) 
 

ប្សើអន់ចរតឹ! ឲ្យឈៅផោោះគិតន្តឈែើរផឹក 
រតើមកទាន់វយទាត់ធាក់ែ ោះន្កអេ
ឈចញមតង  
 

មិនមានរញ្ញា  
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៧ https://kbn.news/archives/1267
94 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ចូេចារ់រឈំោភកូនប្សើឈគ
ែេ់កន ងរនោរ់ ប្ពឹកឈឡើងឈខាន ោះ 
 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ) 
ទើតងំឈកើតឈហត ន្ែេជាផោោះ នរង
ឈប្រោះ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៨ https://kbn.news/archives/1268
04 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ មឹងប្រពនធទិញរន្នៃមិនេអមក
ឈធវើមាូរ រតើកំណ្តចចារ់ឈ ើង
កូនតូចឈាកនឹងសសរផោោះ
ស្ងៃ រ់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
រង្ហា ញរូរភាពេមអិតពើទិែឋភាពថ្នការ
ស្ងៃ រ់ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៩ https://kbn.news/archives/1268
94 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ស្ងហាវន្មន! ចារ់ប្សើឈសនហ៍
ោក់ប្ចវក់ រចួយកន្មសឈភៃើង
វយឈធវើទារ ណកមមែូចសតវ
ធាត  សងសយ័ទងេួយេ យ 
និងទូរស័ពោ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១០ https://kbn.news/archives/1274
29 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្សវងឹប្ស្ងចូេចិតតវយែំ
ប្រពនធកូន រចួឈឆៃើយថា អត់ែឹង
អើផង មតងឈនោះឈខាន ោះ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

យកការប្សវងឹជាឈេសថ្នអំឈពើហងិា មិនមានរញ្ញា  

១១ https://kbn.news/archives/1277
71 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ស្ងោ វឈឡើងកចារ់កូនប្កម ំឈគឱ
រឈងើរទាងំថ្ងា ច ងឈប្កាយជារ់
ឈខាន ោះ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  ស្ងោ វឈឡើងកចារ់កូនប្កម ំឈគ
ឱរឈងើរទាងំថ្ងា ច ងឈប្កាយ
ជារ់ឈខាន ោះ 
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១២ https://kbn.news/archives/1276
29 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រតើជាន់កប្រពនធឈរ ើរប្មោះរចួខាំ
ថ្ែវញិ រតើឈទឺាញថ្ែ 
ប្ស្ងរ់ន្តប្រពនធាក់ឈធមញម ម
អស់២  
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  កណត ំ ន្ឆរ! រតើជាន់កប្រពនធ
យកែើញាត់មាត់ ប្រពនធឈរ ើរ
ប្មោះរចួខាថំ្ែវញិ រតើឈទឺាញ
ថ្ែ ប្ស្ងរ់ន្តប្រពនធាក់
ឈធមញម មអស់២  
 

១៣ https://kbn.news/archives/1285
31 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្ពោះឈអើយ!  នឈោម ភកាម៣
ទក់ ចារ់ចងថ្ែចងឈ ើង និង
រស្ដញ្ចកថាន ងំង យឈែកឈកមងប្សើ
អាយ ១១ឆ្ន  ំឈែើមបើរឈំោភ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
(ឈ ម្ ោះ) 
ប្ារ់ឈ ម្ ោះមាត យ នរងឈប្រោះ ប្ារ់
ឈ ម្ ោះស្ងកសើ 

មិនមានរញ្ញា  ផតេ់ពត៌មានេមអិតឈពកពើ
ការឈកើតឈហត  

១៤ https://kbn.news/archives/1285
82 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈរចាស់ចង់ស ើឈមម មចើ! ប្តូវ
សមតថកិចចឃាត់ ឈប្កាយចារ់
ឈកមងប្សើរឈំោភរចួឈគចមៃួន
១២ឆ្ន  ំ
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញា 
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 
ទើតងំឈកើតឈហត  

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៥ https://kbn.news/archives/1292
65 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈប្កាយៗឲ្យរាង! រ រសរត់ម ូតូ
កង់រើប្សវងឹប្ស្ងវយ ប្សើខារា 
អូឈមសនៃរ់សតូកសតឹង ពេរែឋ
ផោ ោះកំហងឹស្ងវ គមន៍សងវញិ 
ហូរ្មឈប្ស្ងចមៃួន 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
រង្ហា ញរូរភាពេមអិតថ្នទិែឋភាពររួស 
មាន្ម 
 
 
 
 

យកការប្សវងឹជាឈេសថ្នអំឈពើហងិា មិនមានរញ្ញា  
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១៦ https://kbn.news/archives/1313
44 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ អាសូរទងណ្តស់! ន្ម ឪឈៅ
ឈធវើការឈៅថ្ង កូនប្សើ១៣ឆ្ន  ំ
កញ្ញច ស់៦៤ឆ្ន  ំចារ់រឈំោភ៣
ឈេើក 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៧ https://kbn.news/archives/1314
01 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈកមងប្រុសអាយ ១៤ឆ្ន េំបួង
ឈកមងប្សើអាយ ១០ឆ្ន  ំរឈំោភ
ឈសពសនថវៈ ឪព កឈកមងប្សើមក
ទាន់ន្រកការណ៍រតឹងសមតថ
កិចចឲ្យចារ់មៃួន 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 
ទើតងំឈកើតឈហត   នរងឈប្រោះ និង ន
សងសយ័រស់ឈៅផោោះជាមួយរន  

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៨ https://kbn.news/archives/1319
69 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ េបងមា រ់ប្សវងឹប្ស្ងកឈប្មើក
សរថ្ស! ចូេចារ់រឈំោភកូន
ប្កម ំឈគកន ងម ម ទងន្ប្សក
ឈៅឪន្ម  ួយ ឈផអើេភូមិ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
  

យកការប្សវងឹជាឈេសថ្នការរឈំោភ េបងមា រ់ប្សវងឹប្ស្ងកឈប្មើក
សរថ្ស! ចូេចារ់រឈំោភ
កូនប្កម ំឈគកន ងម ង ទង
ន្ប្សកឈៅឪន្ម  ួយ ឈផអើេ
ភូមិ 
 

១៩ https://kbn.news/archives/1326
01 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ មយ ងមាន ក់! ប្រពនធឈញៀន
ន្េបងរតើឈញៀនប្ស្ង! មឹង
ប្រពនធឈៅផោោះឈគ រតើឈកើតចិតត
ែ តផោោះឈចាេហមត់.. 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មយ ងមាន ក់! ប្រពនធឈញៀនន្េបងរតើ
ឈញៀនប្ស្ង! មឹងប្រពនធឈៅផោោះឈគ រតើ
ឈកើតចិតតែ តផោោះឈចាេហមត់ 

មិនមានរញ្ញា  

https://kbn.news/archives/131344
https://kbn.news/archives/131344
https://kbn.news/archives/131401
https://kbn.news/archives/131401
https://kbn.news/archives/131969
https://kbn.news/archives/131969
https://kbn.news/archives/132601
https://kbn.news/archives/132601


 

 

 

 

២០ https://kbn.news/archives/1325
95 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ទមំិតតប្សើមកឈេងរនោរ់ ួេ 
ឈ ើញទងឈែកឈេើន្ប្គែូច
ទំនង ក៏រឈំោភន្តមតងឈៅ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

ឈ ើញទងឈែកឈេើន្ប្គែូចទំនង ក៏
រឈំោភន្តមតងឈៅ 
 

ឈ ើញទងឈែកឈេើន្ប្គែូច
ទំនង ក៏រឈំោភន្តមតងឈៅ 
 

២១ https://kbn.news/archives/1326
51?fbclid=IwAR0V1WBxt7NAq
E5AnD_nQsbhL05R94DpmLZ2
ua-g3vepGbMvcRm6WZUjtP8 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈមមា យ២ឈភៃើង!  ួររតើទើ៣រ ោះ
ប្រុសប្រមឹក... ខាៃ ងំឈរឿងមយ ង
រហូតទងទរ់ន្េងជារ់ រត់រក
រ ូេើស ួយ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  ឈមមា យ២ឈភៃើង!  ួររតើទើ៣
រ ោះប្រុសប្រមឹក...  

២២ https://kbn.news/archives/1330
44 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ស្ងហាវណ្តស់! រតើឈញៀនថាន ំ
ចារ់អូសប្រពនធ យកឈៅអារ
.ក សមាៃ រ់ឈចាេ… 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

យកឈហត ផេថ្នការឈញៀនថាន ជំា
ឈេសថ្នអំឈពើហងិា 

មិនមានរញ្ញា  

២៣ https://kbn.news/archives/1329
32 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ អាសូរទងណ្តស់! ឈទើរអាយ 
៩ឆ្ន ឈំស្ងោះ ប្តូវឪព កច ង
តិរចាា នចារ់រឈំោភ... ធាៃ ក់
្មទាងំងៃ ក… 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
និង នរងឈប្រោះ (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

https://kbn.news/archives/132595
https://kbn.news/archives/132595
https://kbn.news/archives/132651?fbclid=IwAR0V1WBxt7NAqE5AnD_nQsbhL05R94DpmLZ2ua-g3vepGbMvcRm6WZUjtP8
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ប្រភពពត៌មាន 
ឈកាោះសនតិភាព 

 
ឈ ម្ ោះអនកសរ
ឈសរអតថរទ 

 
ចំណងឈ ើង 

 
សិទធិឯក នភាពនិងអតតសញ្ញា ណ ន
រងឈប្រោះ 

 
រឈទោ ស នរងឈប្រោះ 

 
យកករណើ អំឈពើហងិាជា 
ការឈេងឈសើច 

១ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/817742.html 
 

ង កស ខា យកកាឈំភៃើងថ្ចនាញ់ប្រពនធ…
ឈប្កាយទាស់សមតើឈពេប្សវងឹ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

យកភាពប្សវងឹជាឈេសថ្នអំឈពើ
ហងិា 

មិនមានរញ្ញា  

២ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/830240.html?fbcli
d=IwAR2K-K_R3luHVdKP-
MOFd0iu546O_zzhRy0zfcbUuT
us30NwhN2RM8rVJqo 
 

យន់ស ើថា សមតើនរកកូនប្រុស៖«ឈរើន្ម 
ឯងមិនប្ពម យរ់ឈនោះ មញ ំនឹង
សមាៃ រ់ឈចាេឈហើយ» 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៣ https://news.kohsantepheapdaily.c
om.kh/article/736848.html?fbclid=I
wAR0Sp05kz8VV3GOFunUQb0qp_
E-RW4euLENhpU8z-FGUF5Qm-
8jnP3f1Y3s 
 

ន្សមម នើជាតិ េួចឈមើេទរ ើរត់ឈ ើង ផោ ោះ
អារមមណ៍សោ ោះឈៅចារ់រឈំោភ
ន្តមិនសឈប្មច 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

េួចឈមើេទរ ើរត់ឈ ើង ផោ ោះអារមមណ៍
សោ ោះឈៅចារ់រឈំោភ 
 

េួចឈមើេទរ ើរត់ឈ ើង 
ផោ ោះអារមមណ៍សោ ោះឈៅចារ់
រឈំោភ 
 

៤ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/854818.html?fbclid
=IwAR11uA-
iQwgz_Jg62C2NJXRsAMTibqYf
V-
vPgCgUtujAq0pEXEnJKAV7Bm
E 
 

យមឹឈឈឿន ប្តឹមមួយថ្ែ ប្សើឈសនហ៍សនៃរ់
សតូកសតឹង 
 
 
 
 
 
 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  ប្តឹមមួយថ្ែ ប្សើឈសនហ៍
សនៃរ់សតូកសតឹង 
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៥ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/855585.html?fbcli
d=IwAR3mS1Il2KlhhC_q9TerA
NA8sQMt1lUpwOcaBrMMLyNBy
PAHu9HRcwK6oYs 
 

យន់ស ើថា ហួសន្ងៃង! ឪព កមារ យរវេ់
មួរកំឈណើ តន្កបរផោោះ ប្ស្ងរ់ន្ត
កូនប្សើតូចប្តូវឈគឈធវើអើៗោ ង
ឈផឺា 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

រឈទោ សឪព កមាត យ នរងឈប្រោះមិន
ានឈមើេកូន 

ហួសន្ងៃង! ឪព កមារ យ
រវេម់ួរកំឈណើ តន្កបរផោោះ 
ប្ស្ងរ់ន្តកូនប្សើតូចប្តូវ
ឈគឈធវើអើៗ ោ ងឈផឺា 

៦ https://news.kohsantepheapdaily.c
om.kh/article/737002.html?fbclid=
IwAR0Y_wme4DFKFQ7XrYoMIAfS
oJDFblV7Xm7JOLYULYMUKFZhko
8VROg4ldU 
 

ន្សមម នើជាតិ ម ននឹងរឈំោភឈប្រើប្មាមថ្ែ
សិន មានអើប្តូវទងន្ប្សក
ឈផអើេអនកភូមិ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  ម ននឹងរឈំោភឈប្រើប្មាម
ថ្ែសិន មានអើប្តូវទង
ន្ប្សកឈផអើេអនកភូមិ 
 

៧ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/861698.html?fbclid
=IwAR23CfscysDLEFsjPpEOI18
sRNjeLeX5Nj0iMJ3JETF4s6sFY
ojf0VQv714 
 

រ នេើនណ្ត កូនឈគ កូនឈយើង…សឈប្មច៥
ែងមកឈហើយន្ែេឈោកត
ឈនោះឈធវើោក់ទងតូចមាន ក់ឈនោះ! 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៨ https://news.kohsantepheapdai
ly.com.kh/article/737134.html 
 

ន្សមម នើស 
ជាតិ 

ឈអាយន្តប្ស្ងចូេមៃួនែឹងន្ត
វយទាត់ធាក់ ឈតើប្រពនធណ្ត
ប្ទាាំន 
 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

យកប្ស្ងជាឈេសថ្នអំឈពើហងិា មិនមានរញ្ញា  
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https://news.kohsantepheapdaily.com.kh/article/737002.html?fbclid=IwAR0Y_wme4DFKFQ7XrYoMIAfSoJDFblV7Xm7JOLYULYMUKFZhko8VROg4ldU
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https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/861698.html?fbclid=IwAR23CfscysDLEFsjPpEOI18sRNjeLeX5Nj0iMJ3JETF4s6sFYojf0VQv714
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https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/861698.html?fbclid=IwAR23CfscysDLEFsjPpEOI18sRNjeLeX5Nj0iMJ3JETF4s6sFYojf0VQv714
https://news.kohsantepheapdaily.com.kh/article/737134.html
https://news.kohsantepheapdaily.com.kh/article/737134.html


៩ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/865600.html?fbcli
d=IwAR1ofooRuI2V6fg3gKxeem
x3BSxJV_7paXCN6pG8CaD7_p
k_9ABReRMIwjU 
 

ប្សើណ្ត ឈែញការ់ប្រពនធស្ងៃ រ់ឈេើ
ចិឈញ្ច ើមផៃូវ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១០ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/867648.html?fbcli
d=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRax
DWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS
9qmli801pO72PPc 
 

ណ ររកា ឈសៀតពូឈៅនឹងចឈងាោះតមរក
ប្រពនធែេ់ផោោះន្ម ឈកមកឈទៀត 
ច ងឈប្កាយប្រពនធប្ទានំ្េង
ាន… 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១១ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/871230.html?fbcli
d=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU
0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzdu
cQZnqtP41pw 
 

រ  នេើនណ្ត ហួសន្ងៃង! ឌ រសងារចូេ
ថ្ប្ពស្ងា ត់ រចួចារ់ទងមតងមាន ក់
ៗ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ាណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១២ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/870867.html?fbcli
d=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_
YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0ki
Juc50SHC10MSNw 
 

យមឹឈឈឿន ប្រពនធពឹងរនតិច រតើថា «រខំាន
ឈអើយរខំាន រកន្ត…» 
ប្ស្ងរ់ន្តផូងហូរ្មកកាៃ ក់
ឈផអើេឈឆ្ឈឡា 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  រ ើឯឈោករតើវញិឈប្រើក
ណ្តត រ់ថ្ែវ យផូងន្រក
ថាា សហូរ្មកកាៃ ក់ 
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https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/865600.html?fbclid=IwAR1ofooRuI2V6fg3gKxeemx3BSxJV_7paXCN6pG8CaD7_pk_9ABReRMIwjU
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/867648.html?fbclid=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRaxDWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS9qmli801pO72PPc
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/867648.html?fbclid=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRaxDWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS9qmli801pO72PPc
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/867648.html?fbclid=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRaxDWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS9qmli801pO72PPc
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/867648.html?fbclid=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRaxDWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS9qmli801pO72PPc
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/867648.html?fbclid=IwAR0lzmDlhUvnUMwxDRaxDWqKOcIN0NdllVhShseBbyDS9qmli801pO72PPc
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/871230.html?fbclid=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzducQZnqtP41pw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/871230.html?fbclid=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzducQZnqtP41pw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/871230.html?fbclid=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzducQZnqtP41pw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/871230.html?fbclid=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzducQZnqtP41pw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/871230.html?fbclid=IwAR121_clKuq2wCl5GaVhU0k8vlbcS5hdFSPLufiA2itTwzducQZnqtP41pw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/870867.html?fbclid=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0kiJuc50SHC10MSNw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/870867.html?fbclid=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0kiJuc50SHC10MSNw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/870867.html?fbclid=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0kiJuc50SHC10MSNw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/870867.html?fbclid=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0kiJuc50SHC10MSNw
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/870867.html?fbclid=IwAR1mKzyHpF9Cx99K4UY_YBuaV25cr7gndF8LSatGwO0kiJuc50SHC10MSNw


១៣ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/872178.html?fbclid
=IwAR3SLbGNcWIp9Nt4nEMld
RVuqF2FrA3DkCNF7IOPfGJe_3
dLZ3VADOQccsg 

 មឹរ  នណ្តក់ មាត យឈកមកឈចាទថាឈរើកម ង
ចូេអើអើ មណៈឈែកជាមួយ
ឈៅប្សើ ន្តកូនប្រស្ងរ… 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ) 
 

មិនមានរញ្ញា  មាត យឈកមកឈចាទថាឈរើក
ម ងចូេអើអើ 

១៤ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/876118.html?fbclid
=IwAR2nQxsysRAi97XcPFpKhN
CJL1_MBJ_0bsOa4nHfsO4OrR8
K0xjX2zL83a8 
 

ឈម ងធា ែឹងមូេឈហត មៃោះៗឈហើយ ឈេើ
ករណើ សងសយ័រឈំោភ រចួ
សមាៃ រ់ឈចាេរំាត់ភសត តង 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៥ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/876165.html?fbclid
=IwAR0Ae61oABciCVgWkNFW
88m0erifRXPt3TrZCcNovoknb3
_zBDVGCn6hHOw 
 

 មឹរ  នណ្ត ទងថា «ចូេឈៅចារ់ផតួេ
កន ងរនោរ់ទឹក រម ននិោយរន
ប្ារ់ម នមួយមា ត់ ឈទើរទង
… » 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

រាយការណ៍មិនចាស់ោស់ឈធវើឲ្យឈគ
យេ់ប្ចេំឈេើ នរងឈប្រោះ 

ទងថា «ចូេឈៅចារ់ 
ផតួេកន ងរនោរ់ទឹក រម ន
និោយរន ប្ារ់ម នមួយ
មា ត់ ឈទើរទង… » 
 

១៦ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/881038.html?fbcli
d=IwAR00sZk-
N65FyTv0wiN51Ai7tm4kUkuLY
UsttVUYb3Y-3J31uQzf3mFlfjc 
 

ចាន់រសមើ ចាក់ឈស្ងផោោះ និងចាក់ស្ងងំ
ែ តផោោះស្ងៃ រ់ប្រពនធ និងកូន
ោ ងឈវទទ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  
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១៧ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/882215.html?fbcli
d=IwAR1GSoW3g3V6-Hu-
4AkNLEx1-
v1QEboNlzbN7L83RA23Ec8mV
XixCKrCckQ 

យមឹឈឈឿន ស ំេ យប្រពនធថា«អត»់ រតើថា 
«មរំកេ យឱយរាេ់ថ្ងាឈៅន្ត
អតឈ់ទៀត ឬេួចមាន…» 
ឈផអើេ 
 

មិនមានរញ្ញា  ចំណងឈ ើងោក់កំហ សឈៅឈេើ នរង
ឈប្រោះ 

មិនមានរញ្ញា  

១៨ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/901920.html?fbcli
d=IwAR0vaHIv3HY3wm0Hnq4b
dVa86Z6g0JM0do0gkspWX-
hejLqc2KlH8CR7K3U 

យន់ស ើថា ណ្តត់រន តមឆ្តឈហវសរ  
ករចួឈៅស ំរនោរ់រងធម…៌
ានសឈប្មច២ែងន្រកធាៃ យ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៩ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/902418.html 
 

យន់ស ើថា ឈ ើញឈ ៃ្ ោះជាមួយសងារ
ឈពក មំឈៅមកឈែក…តណ្តា
២ែង១យរ់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

េ ោះយរ់ឈប្ៅយ វ នឈទោះមានចំណង់
ផៃូវឈភទកា៏នរងខំទងមាន ក់ឈទោះរមួ
ឈភទរហូតានសឈប្មចជារនតរទោ រ់ 
គួរន្រងន្ចករវងាកយថារមួឈភទនិង
ករណើ រឈំោភ 

ឈ ើញឈ ៃ្ ោះជាមួយ
សងារឈពក មំឈៅមក
ឈែក…តណ្តា ២ែង១
យរ់ 
 

២០ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/909107.html 
 

ឈឆ្មពិសម័យ ប្រន់រអូនប្សើមិនានឱយាយ
ហូរ១ថ្ងា ចារ់ទងអារ.កឈេើ
ឈ  អើ 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ និង
 នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២១ https://kohsantepheapdaily.co
m.kh/article/917987.html?fbclid
=IwAR27LX6hLHAZVjgCXG6TM
F-
UomSJFzivDn5K95KCINann_R
29r2SdpfSiqE 

 មឹរ នណ្តក់ ថ្ងា ិតអសតងគតឈៅឈហើយ 
ឈ ើញទងអងគ យកាត់ឈមម  
ន្រកគំនិតប្ទានំ្េងាន 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  
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ប្រភពពត៌មាន 
TVFB News 

 
ឈ ម្ ោះអនកសរ
ឈសរអតថរទ 

 
ចំណងឈ ើង 

 
សិទធិឯក នភាពនិងអតតសញ្ញា ណ
 នរងឈប្រោះ 

 
រឈទោ ស នរងឈប្រោះ 

 
យកករណើ អំឈពើហងិាជា 
ការឈេងឈសើច 

១ https://tvfbonline.com/article?id
=11898 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឪព កច ងចិតតអប្រិយ េួងឈោមកូនប្សើ
អាយ ១៣ឆ្ន  ំយកឈៅរឈំោភកន ងផោោះ
សំណ្តក់ោេើន ានសឈប្មច៣ែង 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២ https://tvfb.news/article/20147?fbcl
id=IwAR3iL-
UpOAwrh46Yzr6Yj3S6mrLDt7Ohy3
xoIAClC4sY-YHxI2ixkshJxaM 

មិនមានឈ ម្ ោះ សកមមភាពហងិា ររស់រ រស វយ័ចំណ្តស់
មាន ក់ាន ឈេើកថ្ែ ទោះរអូនប្សើ មួយថ្ែចំ   
កណ្តត េម ម  

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៣ https://tvfbonline.com/article?id
=12225 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ រមួឈភទជាមួយអនើតិ ន អាយ 
ឈទើរ១៤ឆ្ន  ំប្ពោះរា អាជាញ ឈមតតកណ្តត េ 
រញ្ញា ឱយឃាត់មៃួន 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៤ https://tvfbonline.com/article?id
=12472&fbclid=IwAR3Qgr3HPhj
TydicZScX543Fk5wqp-
fnEAB_Dz3QBX5ac2eSnV_PyY
z4WkM 

មិនមានឈ ម្ ោះ រងប្រុសតណ្តា ប្កាស់មាន ក់ ឈប្កាយចារ់
រឈំោភរអូនប្សើរឈងាើត២ទក់ជាឈប្ចើនឈេើក 
និងអស់រយៈឈពេជាឈប្ចើនឆ្ន  ំឈទើរន្តន្រក
ការ! 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៥ https://tvfbonline.com/article?id
=12258 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ទាញពូឈៅការ់សមាៃ រ់ប្រពនធ 
និងកូនប្រុសរឈងាើតអាយ ៩ឆ្ន  ំរងររួសធាន់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 
រង្ហា ញរូរភាពេមអិតថ្នទិែឋភាពថ្ន
ការស្ងៃ រ់ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៦ https://tvfbonline.com/article?id
=12402&fbclid=IwAR2Zdtf-
2ASkO7P_0NBJP72kbNyrx0xW
Udxe4KSqDKe6QULjXyZ64vJ0e
Jo 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឪព កច ងចាក់សមាៃ រ់កូនអាយ ៦ឆ្ន  ំនិង
ប្រពនធររួសធាន់ធារ ឈៅឈមតតប្ពោះសើហន !!! 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  
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៧ https://tvfbonline.com/article?id
=12422 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ  នជាតិឈវៀតណ្តមមាន ក់ ចារ់រឈំោភឈសព
សនថវៈឈៅឈេើឈកមងប្សើអាយ ៨ឆ្ន  ំ
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

៨ https://tvfbonline.com/article?id
=12507 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រ រសមាន ក់ តណ្តា ឈឡើងខាៃ ងំ យកការំិត
ភាង់រឈំោភែេ់ឈេើផោោះ រហូតានសឈប្មច 
ប្តូវសមតថកិចចចារ់វយឈខាន ោះ 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ ន នម ម
សញ្ញា  (រូរភាព) 

មិនមានរញ្ញា   នរងឈប្រោះ ក៏ានចូេ
មកឈែក …ឈោយសឈមៃៀក
រំាក់រ  ូរ ពណ៌ផ្កា ឈូក 
រម នេើអូឈទ 

៩ https://tvfbonline.com/article?id
=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAl
nTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM
80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzk
k 

មិនមានឈ ម្ ោះ យ វ ន២ទក់ ចារ់រឈំោភរូកឈេើទរ ើមាន ក់
ឈពេទងប្សវងឹ.. 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ ន នម ម
សញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១០ https://tvfbonline.com/article?id
=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BX
JaUV-
L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRh
kxnrr6rszRVzoINXtk 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ប្រច័ណឌ ប្រពនធ ឈចាទថាប្រពនធមានស្ងហា
យសមន់ រតើទាញពូឈៅ ការ់.កប្រពនធ២
ពូឈៅស្ងៃ រ់មួយរឈំពច រចួរត់ឈៅប្ារ់អនក
ភូមិថា អញការ់ប្រពនធអញង្ហរ់ឈហើយ!!! 

រង្ហា ញឈ ម្ ោះ នរងឈប្រោះ រូរ នម ម
សញ្ញា  

រឈំេចយកការប្រច័ណឌ ជា
ឈហត ផេថ្នការសមាៃ រ់
ប្រពនធ 

មិនមានរញ្ញា  

១១ https://tvfbonline.com/article?id
=12910&fbclid=IwAR0zbC0rnvit
TDoRSvCaRoE3he85VcuWvlsrn
Uaydo5zSjhpcGZJbPapg1w 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ទបំ្សើឈសនហ៍មកឈែកផោោះសំណ្តក់រចំង់ រចួ
រតឹ.កសមាៃ រ់រំរិទមាត់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
(រូរងត ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  ទបំ្សើឈសនហ៍មកឈែកផោោះ
សំណ្តក់រចំង់ រចួរតឹ.ក
សមាៃ រ់រំរិទមាត់ 
 

https://tvfbonline.com/article?id=12422
https://tvfbonline.com/article?id=12422
https://tvfbonline.com/article?id=12507
https://tvfbonline.com/article?id=12507
https://tvfbonline.com/article?id=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAlnTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzkk
https://tvfbonline.com/article?id=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAlnTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzkk
https://tvfbonline.com/article?id=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAlnTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzkk
https://tvfbonline.com/article?id=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAlnTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzkk
https://tvfbonline.com/article?id=12823&fbclid=IwAR1yNqGVAlnTfUouN5ECcjADDgVcc3jfPvM80H3mAWVOIVuIhqHEaoGyzkk
https://tvfbonline.com/article?id=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BXJaUV-L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRhkxnrr6rszRVzoINXtk
https://tvfbonline.com/article?id=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BXJaUV-L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRhkxnrr6rszRVzoINXtk
https://tvfbonline.com/article?id=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BXJaUV-L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRhkxnrr6rszRVzoINXtk
https://tvfbonline.com/article?id=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BXJaUV-L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRhkxnrr6rszRVzoINXtk
https://tvfbonline.com/article?id=12834&fbclid=IwAR14EjlM2BXJaUV-L2isxFrPp21J_F2B2mJuQKYRhkxnrr6rszRVzoINXtk
https://tvfbonline.com/article?id=12910&fbclid=IwAR0zbC0rnvitTDoRSvCaRoE3he85VcuWvlsrnUaydo5zSjhpcGZJbPapg1w
https://tvfbonline.com/article?id=12910&fbclid=IwAR0zbC0rnvitTDoRSvCaRoE3he85VcuWvlsrnUaydo5zSjhpcGZJbPapg1w
https://tvfbonline.com/article?id=12910&fbclid=IwAR0zbC0rnvitTDoRSvCaRoE3he85VcuWvlsrnUaydo5zSjhpcGZJbPapg1w
https://tvfbonline.com/article?id=12910&fbclid=IwAR0zbC0rnvitTDoRSvCaRoE3he85VcuWvlsrnUaydo5zSjhpcGZJbPapg1w


១២ https://tvfb.news/article/22036 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ហួសចិតត! កំព ងន្តឈែក ិតប្រពនធស មៗ 
ប្ស្ងរ់ន្តឈរើកន្ភនកឈឡើង ឈ ើញមិតតភកតិឈៅ
ពើឈេើប្រពនធ 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  ហួសចិតត! កំព ងន្តឈែក
 ិតប្រពនធស មៗ ប្ស្ងរ់ន្ត
ឈរើកន្ភនកឈឡើង ឈ ើញមិតត
ភកតិឈៅពើឈេើប្រពនធ 

១៣ https://tvfbonline.com/article?id
=13814 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ រតើសតិមិនេអ ចាក់ស្ងងំែ តអើវ ន់
ចារ់ហួយកន ងផោោះឈឆោះទាងំប្រពនធកំព ងឈែក
កន ងម ង ស្ងៃ រ់ឈប្កាយរញ្ាូ នឈៅឈពទយាន
១ថ្ងា ចំន្ណករតើអារ.កមៃួនឯងតមឈប្កាយ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ និងរូរ
ងត) 

យកឈហត ផេសតិមិនេអ
ជាឈេសថ្នការែ តផោោះ
សមាៃ រ់ប្រពនធ 

មិនមានរញ្ញា  

១៤ https://tvfbonline.com/article?id
=13961 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ២ទក់រងរអូន ប្តូវកូនអនកមានរឈំោភ ឲ្យ
េ យឈែើមបើរញ្ចរ់ឈរឿងន្ត នរងឈប្រោះមិន
ប្ពម ប្ស្ងរ់ន្តឈាោះាកយថា «ឈរើមិនយក
ឈៅរតឹងអនកណ្តក៏ឈៅៗ» ឈពេ នរង
ឈប្រោះឈៅោក់ាកយរណតឹ ងរ ូេិសក៏ឈគមិន
ទទួេ 
 

 មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៥ https://tvfb.news/article/26424?
fbclid=IwAR3flrj5dGVKBdhdF_q
EWXJuR6zYkI2EEHKOeqNaEZ
3O55Ib4FvLhxkAXuE 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ត ោការ សឈប្មច  មំៃួនឃាតកជារតើន្ែេ
សមាៃ រ់ប្រពនធ រចួចាក់ស្ងងំែ តកន ងផោោះ 
រន្ងវរោនឈៅជាករណើ អគគិភ័យ ោក់
ពនធទរររឈណ្តត ោះអាសននឈហើយ! 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ រូរងត) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

១៦ https://tvfb.news/article/24003 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឈប្ាោះន្តឈភៃើងប្រចណឌ  ស្ដសតើមាន ក់ ប្តូវរ រស
ជាររើ ានយកកឈណរ ៀវមកការ់ រណ្តត េ
ឲ្យររួសធាន់ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា  (ឈ ម្ ោះ និងរូរ
ភាព) 

យកឈហត ផេប្រច័ណឌ ជា
ឈេសថ្នការការ់ប្រពនធ 

មិនមានរញ្ញា  
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១៧ https://tvfb.news/article/25510 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឥទធិពេឈប្គឿងឈញៀន និងឈភៃើងប្រចណឌ  រ
ណ្តត េឲ្យរតើការ់សមាៃ រ់ប្រពនធ រចួចងក
មៃួនឯងជាឈប្កាយ 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នរងឈប្រោះ 
និង នម មសញ្ញា ណ (ឈ ម្ ោះ) 
រង្ហា ញរូរភាពថ្នការស្ងៃ រ់  

យកឈហត ផេឈប្គឿង
ឈញៀន និងឈភៃើងប្រច័ណឌ ជា
ឈេសថ្នការសមាៃ រ់ប្រពនធ 

មិនមានរញ្ញា  

១៨ https://www.facebook.com/TVO
fficialChannel/videos/53945471
3491713/?v=539454713491713 
 

មិនមានឈ ម្ ោះ ចារ់វយឈខាន ោះរ រស នជាតិចិនមាន ក់ 
ឈប្កាយតណ្តា ព ោះកឈស្ដញ្ញា េេូកោន់ទង 
 
 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព) 

យករញ្ញា តណ្តា ព ោះក
ឈស្ដញ្ញា េជាឈេសថ្នការ
ឈរៀតឈរៀន 

មិនមានរញ្ញា  

១៩ https://tvfb.news/article/26440
?fbclid=IwAR0ZndGiDW95HV0
nxPX9_DgM2b2JwIdoNZwOQpt
t3X0OuD4jPA9VZhxIp-o 

មិនមានឈ ម្ ោះ ឪច ងចិតតអប្រិយ រឈំោភកូនប្សើអាយ ១៣
ឆ្ន .ំ.. 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(រូរភាព ឈ ម្ ោះ) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  

២០ https://tvfb.news/article/26611?
fbclid=IwAR0S-
BDj1yk7gn46KTMhGxnjhFyIQNl
MdBTzpUVIinca90bl-
JrAewREycE 

មិនមានឈ ម្ ោះ ក ំឈចោះន្តចង់ គ កចឹង!!! កំព ងន្តឈែកកន ង
រនោរ់ផោោះ ួេ ប្ស្ងរ់ន្តរ រសអនក ិតខាង 
កាន់ោវមកឈរោះទាវ រ គប្មាមសមាៃ រ់ រចួ
ចូេចារ់រឈំោភានសឈប្មច 

រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នម មសញ្ញា  
(ឈ ម្ ោះ រូរភាព) 

មិនមានរញ្ញា  មិនមានរញ្ញា  
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