ទស នវ ិស័យៈ ករអភវិ ឌ ្របកបេ

យនរិ ន្តរភពស្រមប់្របេទសកមពុជ

Vision: Sustainable Development for Cambodia

ងអតថ្របេយជន៍

របស់សមជិក CCC




ករចងប

្ត ញ និងករែចករ ំែលកព័ត៌មន

សំេឡងរួមរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ និងកនុង្រសុក
ករអភិវឌ អងគករ និងករេរៀនសូ្រតពីគនេទវ ិញេទមក

ពិពណ៌នអំពីអតថ្របេយជន៍
ចូលរួមជមួយប

្ត ញសកមម និង

្វ

សមជិក

ប់ែដលមនអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ និ ងកនុង្រសុកជង១៥០

មរយៈកិច្រច បជុំសមជិក

មិនគិតៃថ្ល

ែដល្របរពធេឡើងេរៀង ល់ពីរែខម្តង និងកិច្រច បជុំ្របចំឆនំ

មិនែមនសមជិក
ស្រមប់ែតសមជិក
ប៉ុេ

្ណ ះ

 ករចូលរួម
េវទិកេរៀនសូ្រតអំពី :


ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស



ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល



ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ




មិនគិតៃថ្ល

US$៣០/នក់/វគគ

បេចចកវ ិទយគមនគមន៍ព័ត៌មនវ ិទយ

ករអភិវឌ កមមវ ិធី

្រពឹតិក
្ត រណ៍ព័ត៌មនពិេសសៗ
កិចព
ច ិភក យុទធ

មិនគិតៃថ្ល

្រស្តជមួយអងគករៃដគូអភិវឌ ន៍ រ ្ឋ ភិបល

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសងគមសុីវ ិល

មិនគិតៃថ្ល

ស្រមប់ែតសមជិក
និងសហគមន៍អងកករ
ស្រមប់ែតសមជិក
និងសហគមន៍អងកករ

 ទទួលបនព័ត៌មន
ទទួលបនបចចុបបននភព និងពិភក

អំពីបទបញ
ជ និងេគលករណ៍ែណនំ

របស់រ ្ឋ ភិបលែដលពក់ព័នធនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនថនក់ជតិ

មិនគិតៃថ្ល

ស្រមប់ែតសមជិក
ប៉ុេ

្ណ ះ

តំបន់ និងអន្តរជតិ
ទទួលបនបចចុបបននភពអំពីកិច្រច បជុំ និងកិចចពិភក ថនក់ខពស់េផ ងេទៀត

មិនគិតៃថ្ល

ស្រមប់ែតសមជិក
ប៉ុេ

្ណ ះ

េសៀវេភេបះពុមផ
ព យ្រគប់មុខរបស់ CCC មួយចបប់




មគគេទសក៍អំពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

មគគេទសក៍អំពីជំនួយអភិវឌ ន៍អន្តរជតិកុង្របេទសកមព
ន
ុជ
េសៀវេភ្រ

វ្រជវអំពីេបៀវត និងអតថ្របេយជន៍



មគគេទសក៍អំពីប



កនុង្របេទសកមពុជ
មគគេទសក៍អំពី្រកុម និងប




្ត ញអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

មេខត្ត

US$២២៥
មិនគិតៃថ្ល

ស្រមប់ទិញ
េសៀវេភទំងអស់េនះ

្ត ញ

មែផនក/វ ិស័យ

មគគេទសក៍អំពីករ្របមូលផ្តំុធនធន

បញជ ីេឈមះអំពីទំនក់ទំនងទីភនក់ងរនិងអងគករនន

ទទួលបនឯក

រ្រ

វ្រជវ និងឯក

រែណនំរបស់ CCC

មិនគិតៃថ្ល

គិតៃថ្ល

 ផ ព្វព យពីអងគករសងគមសុវី ិលរបស់េ
ករែចកចយព័ត៌មន

ក-េ

ក្រសី

មមេធយបយេអឡិច្រតូនិចដល់

សមជិកទំងអស់របស់ CCC និងប

មិនគិតៃថ្ល

្ត ញដៃទេទៀត

េសចក្តីជូនដំ ណឹងេលើេគហទំព័ររបស់ CCC ប

្ត ញេអឡិច ្រតូនិច

និងក្តរបិត្របកសព័ត៌មនរបស់ CCC
តំណភជប់េអឡិច្រតូនិច (E-links) ពីទំព័រេដើមៃនេគហទំព័ររបស់ CCC
េទកន់េគហទំព័រៃនអងគករសងគមសុីវ ិលរបស់េ
ករ

ក់

US$៣៥/MB

ក-េ

ក្រសី

្ល កសញញេនេលើេគហទំព័ររបស់ CCC និងព័ត៌មន

មិនគិតៃថ្ល
មិនគិតៃថ្ល
មិនគិតៃថ្ល

ផ ព្វផ យមួ យចំនួន
ឱកសកនុងករ ក់ ំងបង្ហញសមិទផ
ធ លរបស់អងគករ
េន្រពឹតិក
្ត រណ៍ពិេសសៗរបស់ CCC

US$១០/A4
ៃនករជូនដំ ណឹង
US$៥កនុងមួយតំណភជប់
/ែខ
ស្រមប់ែតសមជិក
ប៉ុេ

មិនគិតៃថ្ល

្ណ ះ

គិតៃថ្ល

 េ្របើ្របស់េស កមម
វគគបណុ្ត ះប

្ត លរបស់ CCC អំពី



អភិបលកិចច វ ិជជជីវៈនិយម និងគណេនយយ ភព (GPA)



ករ្រ

វ្រជវែបបេធ្វើសកមមភពេ

យមនករ ចូលរួមពីហគមន៍

(CPAR)


អនុវត្តករ្រ

វ្រជវជលកខណៈ



អនុវត្តករ្រ

វ្រជវេ

រូបករណ៍

ថ ប័ន (ARO)

យមនករចូលរួមជលកខណៈ

មនផ្តល់

GPA: US$៨០០
CPAR: US$៨០០
ARO: US$១០០០
APARO: US$១០០០

ថ ប័ន

(APARO)
េស កមម្របឹក េយបល់អំពីបញ
្ហ ្របតិបត្តិករទំងអស់របស់អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល
្របអប់សំបុ្រតអងគករមួយេនករ ិយល័យរបស់ CCC
តៃម្លកុងករចូ
ន
លកនុង្របព័នធវ ិញញបនប្រតែដលមនលកខណៈសម័្រគ ចិត្ត

(ករ

ក់ពកយេសនើសុំ និងតៃម្ល្របចំឆនំ)

មិនគិតៃថ្ល
មិនគិតៃថ្ល
ចុះតៃម្ល
២៥%

US$៣០-US$១០០/
េម៉ ង
LNGO: US$១០/ឆនំ និង
INGO: US$៥០/ឆនំ
US$២០-US$៣០០/អនក
ក់ពកយេសនើសុំ
US$៥០-US$៧៥០/ឆនំ

សមគល់: សមជិកនីមួយៗ បង់តៃម្លចូលជសមជិក្របចំឆនំ ចប់ពី US$២០០ ដល់ US$៣០០០ េ
ថវ ិក្របចំឆនំរបស់អងគករ ។

www.ccc-cambodia.org

#9-11, Street 476

info@ccc-cambodia.org

Toul Tompoung 1, Chamkamorn

T +855 (0)23 214 152

P.O. Box 885 Phnom Penh

F +855 (0)23 216 009

Cambodia

យែផ្អកេលើ

