សហគមន៍ៃ្រពេឈៃ្រពជា ំស�ច់
េសចក�ីជន
ូ ដំណឹង
ស�ព
ី ី

ករេ្រជសេរ សអ�កវយតៃម�គេ្រមាង
១ ពណ៌នាពី្របវត�ិគេ្រមាង
េរៀបរប់េដយសេង�បពី្របវត�ិសហគមន៍
សហគមន៍ៃ្រពេឈើៃ្រពជំសា�ច់បានផ��ចេផ�ើមេរៀបចំបេង�តើ េឡើងេ្រកាមការស្រមបស្រម�លពីអង�ការ RPFD កាលពីែខមករ ឆា�ំ២០០២។ ចាប់ពឆាី � ំ២០០៩ រហូតមកទល់បច�ប� ្បន�េនះ ្រត�វបានជួយគាំ្រទេដយអង�ការម�ប់ៃបតង។ សហ
គមន៍ៃ្រពេឈើៃ្រពជំសា�ច់្រត�វបានទទួលសា� ល់ជផ��វការពី្រកសួងកសិកម�រុកា�្របមាញ់ និងេនសាទ តាម្របកាស-េលខ ៤៨៩្របកកសក ចុះៃថ�ទី.១៩ ែខវ�ច�ិកា ឆា�ំ២០០៨ និងបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង ជមួយរដ�បាល ៃ្រពេឈើកាលពីៃថ�ទ១ី ១ ែខវ�ចកា�ិ
ឆា�២ំ ០០៩។ មកទល់េពលេនះសហគមន៍ៃ្រពេឈើៃ្រពជំសា�ច់ បានដំេណើរការេរៀបចំ េ�តាមេគាលការណ៍ែណនំរបស់រដ�បាលៃ្រពេឈើ ្រពមទាំងបាននិងកំពងុ េរៀបចំែផនការ្រគប់្រគងដល់ជំហា៊នទី៨ េហើយបាន និងកំពងុ េរៀបចំេសចក�ី្រពាងែផនការ
្រគប់្រគង ស្រមាប់ដក់ជនូ រដ�បាលៃ្រពេឈើ េដើម្បីពនិ តិ ្យនងិ សេ្រមច។ ក��ងឆា�២ំ ០១៥ សហគមន៍ៃ្រពេឈ ៃ្រពជាំស�ច់ បានទទួ លថវ ិកគាំ្រទពី UNDP GEF
SGP/Community Based REDD+ (CBR+) ែដលមានរយៈរពល ២៤ ែខចប់ពីៃថ�ទី១ ែខសីហ ឆា�ំ២០១៥ ដល់
ៃថ�ទី ៣១ ែខ កក�ដ ឆា�ំ២០១៧។ ទិ សេដ និ ងេគាលបំ ណងជាក់លក់ សូមេម លគេ្រមាងេនះមានេគាលេដ
េគាលបំ ណងជាក់ លក់ និងឯកសរលម�ិតេនក�ុងលក�ខណ�ករងរ (ToR)។

២.អំពីថវិកៈ
ថវ ិកចំនួន ១,៥០០.00 ដុល�រ (មួ យពន់្របាំរយដុល�រអេមរ ិកគត់)

៣.ទំហក
ំ រងរភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វៈ
ក-េធ�ករពិនិត្យរេលឯកសរពក់ព័នែ� ដលផ�ល់េដយសហគមន៍ ៃ្រពេឈ ៃ្រពជាំស�ច់

និ ងមា�ស់ជំនួយ

UNDP GEF SGP ។
ខ-េរៀបចំដំេណរករវយតៃម�រម
ួ ចុ ះសមា�សន៍េរៀបចំ ្រក�មពិ ភាក្សោជាមួ យអ�កពក់ ព័ន�គេ្រមាង

(អជា�ធរ

ភូ មិ ឃុំែដលពក់ ព័ន� មន�ីរជំ នាញ មា�ស់ជំនួយ) និងសហគមន៍ េនតំ បន់ េគាលេដក�ុងសហគមន៍ ៃ្រពេឈ ៃ្រពជាំ
ស�ច់ ស�ិតក�ុងភូ មិទំអរ ឃុំទំរ ីង �ស�កសណា
� ន់ េខត�កំពង់ធំ។

គ-េធ�របាយករណ៍វយតៃម�គេ្រមាងអំពីដំេណរករៃនករវយតៃម� របកគំ េហញនានាផ�ល់បទពិ េសធន៍

ែដលអចេរៀនសូ្រតបានក�ុងអំ ឡងេពលអនុ
វត�គេ្រមាង និ ងករផ�ល់អនុ សសន៍ស្រមាប់ ែកលម�។ របាយករណ៍
ុ
វយតៃម�គេ្រមាងជាភាសែខ�រ និងបកែ្របជាភាសអង់ េគ�ស្រត�វេរៀបចំ េដយអ�កវយតៃម�េដយមានករពិ េ្រគាះ

េយាបល់ជាមួ យអ�កពក់ព័ន� អ�កទទួ លផលៃ្រពេឈ សហគមន៍ និ ងមា�ស់ជំនួយ។
ឃ-េរៀបចំ េធ�បទបង�ញ និ ងពន្យល់ពីរបកគំ េហញៃនករវយតៃម�តមករេស�សុំរបស់គេ្រមាងែដលបាន
េរៀបចំ រច
ួ ។
៤.វិធីស�ស�ៃនករវយតៃម�
1

េដម្បីបង�ញពី ភាពឯករជ្យ និងតមា�ភាពត្រម�វឱ្យទី ្របឹ ក្សោេ្របឧបករណ៍វយតៃម�ែដលមានករចូ លរួមពី
អ�កពក់ ព័ន� េដម្បី្រត�តពិនិត្យ និ ងយល់្រពម
េពលេវល៖ បេង�តកលវ ិភាគ និ ងសកម�ភាពស្រមាប់រយៈេពលចុ ះេធ�ករវយតៃម�
ករវ ិភាគព័ត៌មាន៖
វ ិជ�មាន

ឧបករណ៍វស់ែវងសមត�ភាព្រក�ម

និ ងករឆ�ុះប�
� ំងជាមួ យសហគមន៍អំពីចំនុច

ចំ នុចអវ ិជ�មានក៏ ដូចជាចំ នុចចប់អរម�ណ៍ែដលនឹ ង្រត�វេ្រប ្របាស់ស្រមាប់ករវ ិភាគព័ត៌មានែបប

គុ ណភាព។

ឧបករណ៍េផ្សងៗ

អច្រត�វបានេ្រប េនក�ុងករវយតៃម�េនះេដយមានករពិ ភាក្សោជាមួ យ

សហគមន៍ េគាលេដ អ�កទទួ លផលពីគេ្រមាង និ ងអ�កអនុវត�គេ្រមាង នឹ ងចូលរួមេនក�ុងករផ�ល់ករសន�ិដ�ន
និ ងអនុសសន៍។

៥. លក�ណៈសម្បត�ិៈ
េបក�ជន ឬ េបក�នារ ី្រត�វមានករសិក្សោប��ប់ ថា�ក់ បរ ិ��ប័ ្រតឬបរ ិ��ប័ ្រតជាន់ខ�ស់ែផ�កបរ ិស�ន កសិកម�
និ ងករអភិ វឌ្ឍសហគមន៍។

៦.បទពិេសធនៈ
ក-មានជំ នាញ និងបទពិេសធន៍យា៉ងតិច ៣ េទ៥ឆា�ំទក់ ទងនឹងករងរវយតៃម� គេ្រមាងែផ�កបរ ិស�ន
ករករពរនិងអភិ រក្សធនធានធម�ជាតិ ពី្រក�មជួ យខ�ួនឯង ពីកសិកម� ពី សហគមន៍ ៃ្រពេឈ និងពី យុទ�ស�ស�

េលកស�យជី
វភាពរស់េន និ ងករអភិ វឌ្ឍសហគមន៍។
ួ

ខ-មានបទពិ េសធន៍យា៉ងតិ ច ២ េទ៣ឆា�ំទក់ ទងនឹងករបេង�ត្របព័ ន�តមដន និ ងករវយតៃម�
គ-មានជំ នាញ និងបទពិេសធន៍កុងករ�សវ្រជាវែបបករចូ
�
លរួម

ឃ-មានជំ នាញ និ ងបទពិ េសធន៍កុងករ្របមូ
�
លព័ត៌មាន ករវ ិភាគ និ ងករសរេសររបាយករណ៍

ង-មានជំ នាញ និងបទពិេសធន៍កុងករេរៀបចំ
�
្របព័ន�្រគប់ ្រគងគេ្រមាង

ច-មានជំ នាញ និងបទពិេសធន៍ ទក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ
ឆ-េប មានជំ នាញេអ�េផ្សងេទៀតកន់ ល្រ� បេសរ

៧.ករដក់ពក្យៈ
នី តិបុគ�ល ្រក�មហ៊ុន ឬអង�ករែដលមានជំ នាញពក់ព័នេ� ប មានចំណាប់ អរម�ណ៍េលករងរេនះអចដក់
ពក្យេស�សុំ និ ងឯកសរពក់ ព័ន�េដយភា�ប់ ជាមួ យនូ វ្របវត�ិរប
ូ សេង�ប

វ ិធី ស�ស�វយតៃម� កលវ ិភាគស្រមាប់

វយតៃម� និ ងឯកសរគំរៃូ នករវយតៃម�គេ្រមាងែដលបានេធ�កន�ងមក សូមេផ�តមអសយដ�នខងេ្រកមឱ្យ
បាន្រតឹ មៃថ�ទី១៩ ែខ កក�ដឆា�ំ ២០១៧ េវលេមា៉ ង ៥:00នាទី ល�ចជាកំ ណត់។
៨.អស័យដ�នទក់ទងៈ
អស័យដ�ន៖ ភូមិទំអរ ឃុំទំរ ីង �ស�កសណា
� ន់ េខត�កំពង់ ធំ
ទូ រស័ព�ៈ

012-577-939 ឬ 085-548-971 ឬ 092-953-898
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pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com

Email:

ប�
� ក់៖ គណៈកម�ករសហគមន៍ៃ្រពេឈ ៃ្រពជាំស�ច់ នឹ ងផ�ល់ព័ត៌មានជូនដល់នីតិបុគ�លអង�ករ ឬ្រក�ម
U

U

ហ៊ុនែដលជាប់បំរង
ុ ែតប៉ុ េណា�ះ។
កំពង់ធំ ,ៃថ�ទី ១០ ែខ កក�ដ ឆា�ំ២០១៧
្របធានគណៈកម�ករសហគមន៍

នួន ហក់
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