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បទបង្ហាញ�ញពីសមិទ្ធផល�សមិទ្ធផលរបស់គម�ទ�ផលរបស�គម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ��ងការពីសមិទ្ធផល�ភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸�ពីសមិទ្ធផល�ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p��������វឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬�ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�!
ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ"យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ង$ការវ�ទ%ស្ថានបើកទូលាយ��뿨'ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអប(ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطទ)លាយ



សមិទ្ធផលរបស់គម�ទ�ផលរបស�គម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ��ងការពីសមិទ្ធផល�ភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸�ពីសមិទ្ធផល�ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p��������វឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬�ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�!
ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ"យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ង$ការវ�ទ%ស្ថានបើកទូលាយ��뿨'ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអប(ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطទ)លាយ

គដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵���ង«ករព
ភាក្សាអំពីការអភិ�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍»���ព�ករអំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��ភ
វឌ្ឍន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز� ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐"»

● ជគដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵���ងម្ភថវ%យឆ្នាំ�熌๊�औ@���쌬'�

● ចាប)ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�*+,ម្ភថវដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�-ថ្ងៃទី១ ខែមថ/ទ�១ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១3ម្ភថវ
ថ4នាឆ្នាំ�熌๊�औ@���쌬'�២០១២បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣�ᠤᠤ��顐ᙐ⦘9ប)ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�-ថ្ងៃទី១ ខែមថ/ទ�៣១ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១3ឧសភាឆ្នាំ�熌๊�औ@���쌬'�២០១៣

● �ក្សាអំពីការអភិ<ម្ភថវដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�=លដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�?របស)គដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵���ង៖យ4វជន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐
ង�ក្សាអំពីការអភិ<ម្ភថវ�បAក្សាអំពីការអភិ�ឃុំ សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
4�សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
�����ᨀ�݈ᅐ㈈Dត្ថ)

● ត្ថ�បន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐)ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�=លដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�?របស)គដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵���ង៖ភ'�ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ពញដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�សFម្ភថវរាបបាត្ថ)ដ�បងក្សាអំពីការអភិណ្ដាល ��䂝��ఀ䃌��最䃌 ���軨恵������軌恵ߤ所ᘬߤ��躴恵躜恵燎ᆺㅜ旃８ᆍ끸ۤ�Kល
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សមិទ្ធផលរបស់គម�ទ�ផលរបស�គម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ��ងការពីសមិទ្ធផល�ភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸�ពីសមិទ្ធផល�ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p��������វឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬�ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�!
ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ"យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ង$ការវ�ទ%ស្ថានបើកទូលាយ��뿨'ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអប(ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطទ)លាយ



●ថ្ងៃទី១ ខែមដគLរបស)គដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵���ង៖



ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�+វត្តសកម្ម-សក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطមិទ្ធផលរបស់គម.ភាពីសមិទ្ធផលរបស�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ង$ការវ�ទ%ស្ថានបើកទូលាយ��뿨'ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអប(ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطទ)លាយម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ/ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����le0ط +ង
គម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ��ងការពីសមិទ្ធផល�ភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸�ពីសមិទ្ធផល�ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p��������វឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬�ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�!

● ក. វគ្គប�បណ្ដុះបណ្ដ�	 
បណ្ដាល���@�≇ꥆ����T�ល

● ខ. វេទិវទិកាព�កពិភាក្សាࣂ���ភាក�

● គ្គប. យុទ្	ទិកាព�នាករពិភាក្សាࣂ���ត៌មានអំពីការអភ�មានអំពីការអភិវឌ្ឍ និងលទ�ពិភាក្សាࣂ�� ករអំពីការអភិវឌ្ឍ និងលទភិវឌ្ឍ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តា�វឌ្ឍ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ W#ន�ងលទិកាព��ប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andបជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook and Twitter.��បវេទិត៌មានអំពីការអភយុទ្(តាមរយុទ្+Women 
Web Port,  Facebook and Twitter.

● ឃ. ករផល�ត៌មានអំពីការអភPoster ន�ងSticker

● ង. សិក្�ក/សាល



ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�+វត្តសកម្ម-សក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطមិទ្ធផលរបស់គម.ភាពីសមិទ្ធផលរបស�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ង$ការវ�ទ%ស្ថានបើកទូលាយ��뿨'ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�ម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអប(ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطទ)លាយម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ/ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����le0ط +ងគម្រោងការពិភាក្សាអំពីការអ��ង
ការពីសមិទ្ធផល�ភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط�អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸�ពីសមិទ្ធផល�ការអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸ភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p��������វឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬�ន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸弚遌MM횬旬�����p����������-�횬旬杖弚喝弚�!
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�បជធ
បដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ត្ថយ�https://www.facebook.com/development.dd
�ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐អំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��'ក្សាអំពីការអភិដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵��ប,�បាស)ច�ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐%ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐១១២១នាក្សាអំពីការអភិ)។
អំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��ត្ថ�បទច�ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐%ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐៣៤ម្ភថវក្សាអំពីការអភិព�ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�គwទ�ពnរWomen Webportal �ត្ថvវបាន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐យក្សាអំពីការអភិម្ភថវក្សាអំពីការអភិ*xពy*�យក្សាអំពីការអភិ'4ង
Facebookជ�រ4ញអំពីការអភិវឌ្ឍន៍»���ព�លទm
�បជធ
បដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ត្ថយ�ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១ដលអំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��ត្ថ�បទបាន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១ចក្សាអំពីការអភិរ�ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១លក្សាអំពីការអភិទាក្សាអំពីការអភិ)ទងដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵��ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐Aងវគjបណ្ដុះបណK4 l
បណ្ដាល ��䂝��ఀ䃌��最䃌 ���軨恵������軌恵ߤ所ᘬߤ��躴恵躜恵燎ᆺㅜ旃８ᆍ끸ۤ�Kលរបស)អំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��ងjករវ 
ទ�សា�ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐ដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ប,ក្សាអំពីការអភិទLលាយយ4វជន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐�ក្សាអំពីការអភិ<ម្ភថវ�បAក្សាអំពីការអភិ�ឃុំ សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
4�សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
�����ᨀ�݈ᅐ㈈Dត្ថ)ករបណ្ដុះបណK4 lបណ្ដាល ��䂝��ఀ䃌��最䃌 ���軨恵������軌恵ߤ所ᘬߤ��躴恵躜恵燎ᆺㅜ旃８ᆍ끸ۤ�Kល
ដល)យ4វជន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐ករអំពីការអភិវឌ្ឍន៍»��ភ
វឌ្ឍន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز� ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐"ឃុំ សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
4�សង្កាត់�䂿��─䃋��᠀䃍��Ꞿ鑘愹����त�鑀愹��鐨愹鐄愹鏰愹鏜愹鏈愹鎬愹癀愹
�����ᨀ�݈ᅐ㈈Dត្ថ)ករដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵��ត្ថ�បដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�រFបច�ករដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�បាlដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ឆ្នាំ�熌๊�औ@���쌬'ត្ថ២០១៣ន៍»����䕑�䕑p��䕑ꎠ恵����읝輛ꎄ恵๊ز깨ᙏ๊ز�ᑮꍬ恵ꍔ恵榐
ងដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�សដqក្សាអំពីការអភិ
ច9ក្សាអំពីការអភិ'4ង
�បដោយ ៖�๋��@�〰⸰샔恵�ទសក្សាអំពីការអភិម្ភថវ�4ជ

https://www.facebook.com/development.dd


មានរFបភាពិភាក្សា�8ࣂ��ន2ន៦៣ប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andត៌មានអំពីការអភJវ6នចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុ8ករ�ចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុលកពិភាក្សាࣂ�� ម�ត៌មានអំពីការអភ<ភិវឌ្ឍ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តាក<�ក?	ងFacebook ចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុដ្ឋ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សារគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា (ICTល
ជ�រ	ញករវេទិ6
វេទិ>?ត៌មានអំពីការអភជាត៌មានអំពីការអភ�២០១៣ប�ផ	សិក្យុទ្	វជនជាប	គ្គប�លលMករងារ

សិក្ង�មវេទិយុទ្នឌ្ឍ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ W�រអំពីការអភិវឌ្ឍ និងលទប7រ�ន�ង8Oប7។



ឃ. ករផល�ត៌មានអំពីការអភPoster 8�ន2ន៣០០០០ន�ងSticker8�ន2ន៦០០០០។Poster 8�ន2ន
ប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andបចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុQលជា១០០០០ន�ងSticker 8�ន2នប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andបចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុQលជា២០០០០ប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andត៌មានអំពីការអភJវ6នចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុ8កចាយុទ្។



ច�ណ្ដាល��h�猺祴��7�‰㤵‵੭㤷⸳‷㤵‵㤷⸳‷〭㈮氠〠ⴠ⸰′‰㤵‵ប�អារមិទ្ធផលរបស់គម.ណ្ដុះបណ្ដាល��h�猺祴��7�‰㤵‵੭㤷⸳‷㤵‵㤷!អំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leط弚ذ弚ة弚ء弚﹔弚︸0ក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍�����䃁贼罀㼣獴旉����leطច)លរ2មិទ្ធផលរបស់គម

យុទ្	វត៌មានអំពីការអភ គ្គបEមសិក្	ភិវឌ្ឍ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តាក្រ្ត័ មានចំណក<�មាន8�ណ្ដាល���@�≇ꥆ����Tប7អារមUណ្ដុះបណ្ដ;ថ្នាក់ជាតិ២០១៣ » និង« តួនាទីយុវជនក្នុងការពង« ខV	�វេទិរWន6នវេទិប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook and85នពិភាក្សាࣂ�� វគ្គប�បណ្ដុះបណ្ដ<	 

បណ្ដាល���@�≇ꥆ����T�លសិក្� ពិភាក្សាࣂ�� សិក្�ទិកាព��ទិកាពទិកាព2លពិភាក្សាࣂ���ត៌មានអំពីការអភ�មានសារពិភាក្សាࣂ���ត៌មានអំពីការអភ�មានប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andបជាពិភាក្សាࣂ��លរដ្ឋ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សារគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT4ន�ងICT.......»

យុទ្	វជនវេទិបត៌មានអំពីការអភបFរ�នមាន8�ណ្ដាល���@�≇ꥆ����Tប7អារមUណ្ដុះបណ្ដ;ថ្នាក់ជាតិ២០១៣ » និង« តួនាទីយុវជនក្នុងការពង«ពិភាក្សាࣂ�� ម	នខV	�ម�នសា�ល7ត៌មានអំពីការអភ2នាទិកាព របសិក្7
អាជាVធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook and Twitter.�រមFលដ្ឋាន និង អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន »�MasterPages']��ః�惽�����ƀ���ஔ犍犍ड़犍犍ݔ犍ڔ犍ٴ犍٘犍ـ犍֤犍Ӽ犍Ө犍Ӑ犍Ҽ犍Ҥ犍ͅ���ᇬ蹸ᅛ��鐬�ᇬ�ᇬ쭰Ő鑀�ᇬ턐Ő휜ߚฐᇬ쭰Ő鑘4ࠐនម�នដ្ឋ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សារគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា (ICTEងពិភាក្សាࣂ�� វ �ធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook and Twitter.� សាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនង មិនខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតហើយគិតថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ មិនបានដឹសិក្<នៃការទំនាក់ទំនង មិនខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតហើយគិតថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ មិនបានដឹងពីសារប្រយនករទិកាព�នាក7ទិកាព�នងម�នខZល7ពិភាក្សាࣂ�� ករវេទិ6
វេទិ>?ត៌មានអំពីការអភ
វេទិQ5យុទ្គ្គប�ត៌មានអំពីការអភថ្នាក់ជាតិ២០១៣ » និង« តួនាទីយុវជនក្នុងការពងម�នចែករំលែកពីមិត្តភក្តិក្នុមនជាករទិកាពទិកាព2លខ	សិក្ប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andត៌មានអំពីការអភJវរបសិក្7គាត៌មានអំពីការអភ7ម�ន6នដ្ឋ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សារគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា (ICTEងពិភាក្សាࣂ�� សារប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook andបវេទិ\ជន;
នៃការទំនាក់ទំនង មិនខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតហើយគិតថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ មិនបានដឹងពីសារប្រយនករទិកាពទិកាព2លពិភាក្សាࣂ���ត៌មានអំពីការអភ�មាន។បនា]ប7ពិភាក្សា6 �ࣂ�នសិក្�ក�ខV	�យុទ្ល7ដ្ឋ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សារគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា (ICTEង6នវេទិប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈ Women Web Port,  Facebook and85ន........»
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សិក្Fមអំពីការអភិវឌ្ឍ និងលទរគ្គប	ណ្ដុះបណ្ដ!
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