េហគមន៍ព្្ពស

ើ អ្ូរបុេសលាវ

សេចក្តីជូនដំណឹង
េតព
ី ី

ការស្ជើេសរ ើេអ្នក្ផលិតវីសដអ្ូខ្ននតខ្លី
១. ពណ៌នាពី្បវតតិគស្ោង
ររៀបរាប់ រោយសរងេបពី របវត្តិសហគមន៍
សហគមន៍ ព្រពរ

ើ អូរបុ សសលាវបានផតួចរផតើមររៀបចំបរងកើត្រឡើងររោមោរសរមបសរមួលពីអងគោរ

RPFD ោលពី ខែមករា ឆ្នំ២០០២។ ចាប់ ពីឆ្នំ២០០៩ រហូត្មកទល់បចចុបបននរនេះ រត្ូវបានជួ យគំរទរោយអងគោរ
មលប់ព្បត្ង។

សហគមន៍ ព្រពរ

ើ អូរបុ សសលាវរត្ូវបានទទួ លស្គគល់ជាផលូវោរពី រកសួងកសិកមមរោ
ុ េ របមាញ់និង

រនស្គទ តាមរបោស រលែ ៥៥៥របក.កសក ចុេះព្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នំ២០១០
ជាមួ យរដ្ឋបាល ព្រពរ

និ ងបានចុ េះកិចចរពមររពៀង

ើ ោលពី ព្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នំ២០១១។ មកទល់រពលរនេះសហគមន៍ ព្រពរ

លាវ បានដ្ំ រណើរោរររៀបចំ រៅ តាមរគលោរណ៍ខណនំរបស់រដ្ឋបាលព្រពរ

ើ រពមទំងបាននិងកំ ពុងររៀបចំ

ខផនោររគប់រគងដ្ល់ជំហា៊ានទី ៨.៦រោយ បាន និ ងកំ ពុងពិ និត្យនិ ងវ ិភាគទិន័ យ
ន ស្គររពើភ័ណឌព្រពរ
ោរររៀបចំរសចកតីរាងខផនោររគប់រគង សរមាប់ ោក់ ជូនរដ្ឋ បាលព្រពរ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ សហគមន៍ព្រពរ

ើ អូរបុ សស
ើ សរមាប់

ើ ដ ើ ម្បីពិនិត្យនិ ងសដរម្ច។

ើ អូរបុ សសលាវ បានទទួ លងវ ិោគំរទពី UNDP GEF SGP/Community

Based REDD+ (CBR+) ខដ្លមានរយៈរពល ២៤ ខែចាប់ពីព្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៥ ដ្ល់ព្ងៃទី ៣១ ខែ កកកោ
ឆ្នំ២០១៧។ ទិ សរៅ និ ងរគលបំ ណងជាក់ លាក់ សូមរមើ លគររមាងរនេះមានរគលរៅ រគលបំណងជាក់ លាក់
និ ងឯកស្គរលមអិត្រៅកនុងលកេែណឌោរងារ (ToR)។

២. អ្ំពីថវិកា

ងវ ិោចំនួន ៥០០.00 ដ្ុលាលរអារមរ ិក (របាំរយដ្ុ លាលរអារមរ ិកគត្់)

៣. ទំហកា
ំ រងារភារក្ិចច និងការទទួលខ្ុេ្តូវ
ក-សហោរជាមួ យអងគោរមលប់ព្បត្ង
រគប់ រគងគររមាងព្នសហគមន៏ ព្រពរ

រដ្ើមបីសររសរជាអត្ថបទករមងររឿង

អំពីភាពរជាគជ័ យរបស់ោរ

ើ អូរបុ សសលាវរឆ្ពេះរៅរកររដ្បូក

ែ-ចុ េះងត្និ ងសមាាសន៍ជាមួ យអនកាក់ព័នធគររមាង (អាជាាធរភូ មិ ឃុំខដ្លាក់ព័នធ មនទីរជំ នញ នយក
របត្ិ បត្តិអងគោរមលប់ព្បត្ង) និងសហគមន៍ រៅត្ំបន់ រគលរៅកនុងសហគមន៍ អូ របុ សសលាវ សថិត្រៅ
ភូ មិរនទេះ ឃុំទំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ រែត្តកំពង់ធំ។

1

គ-បញ្ូច ល subtitle ជាភាស្គអង់រគលស រោយមានោរសហោរណ៍ជាមួ យបុគគលិកមលប់ព្បត្ង។
ឃ-ផលិត្ជាវ ីរដ្អូពីភាពរជាគជ័ យរបស់គររមាងខដ្លមានរយៈរពលមិនរលើសពី ១០នទី ។
៤. សពលសវលា និងវិធសា
ី ស្រេតព្នការផលិត
រពលរវលា៖ សហោរររៀបចំ ោលវ ិភាគ និងសកមមភាពសរមាប់រយៈរពលចុ េះងត្និ ងសមាាសន៍ ផលិត្ជា
វ ីរដ្អូ សររមច មិនហួសពីដ្ំណ្តច់ខែកកកោ ឆ្នំ២០១៧។

ោរផលិត្៖ រូបភាព និ ងវ ីរដ្អូខផនកែលេះរត្ូវយកពីបុគល
គ ិកគររមាង (ររជើ សររ ើសយករូបភាព និ ងវ ីរដ្អូខដ្ល
មានគុ ណភាពែពស់ និងមិ នរអាក់ រអួ ល (ទំងខផនកសំរឡង និ ងរូបភាព) រ ីឯខផនកែលេះរទៀត្រត្ូវ
ចុ េះងត្ផ្ទទល់រៅតាមទី តាំងសហគមន៍ ផ្ទទល់។

៥. លក្ខណៈេមបតតិ

របកេជន ឬ របកេនរ ីរត្ូវមានបទពិ រស្គធន៍កុងោរងត្
ន
និ ងផលិត្វ ីរដ្អូ។

៦. ការដាក្់ពាក្យ
របកេជន និងរបកេនរ ីខដ្លមានជំ នញាក់ព័នធ របើ មានចំ ណ្តប់ អារមមណ៍រលើោរងាររនេះអាចោក់ ាកយ
រសនើសុំ សូមរផាើតាមអាសយោឋនខាងររោមឱ្យបានរត្ឹ មព្ងៃទី ១៩ ខែ កកកោ ឆ្នំ ២០១៧ រវលារមា៉ោ ង ៥:00នទី
លាៃចជាកំណត្់។
៧. អាេ័យដាានទាក្់ទង
អាស័យោឋន៖ ភូមិរនទេះ ឃុំទំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ រែត្តកំពង់ ធំ ឬោរ ិយាល័យអងគោរមលប់ព្បត្ងផទេះរលែ194
ផលូវរលែ371 សងាកត្់ បឹងទំពុន2 ែណឌមានជ័ យ រាជធានី ភំ រន ពញ។
ទូ រស័ពទៈ

085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 097-2-036-533

Email:

pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com

បញ្ជ
ា ក់ ៖ គណៈកមមោរសហគមន៍ព្រពរ

ើ អូរបុ សសលាវ/អងគោរមលប់ព្បត្ង នឹងផតល់ព័ត្៌មានជូ នដ្ល់នីត្ិ

បុ គគល អងគោរ ឬរកុមហ៊ាុនខដ្លជាប់កុងបញ្
ន
ា ីសរមាំងររជើ សររ ើសសរមាប់ សំភាសន៍ ខត្ប៉ោុ រណ្តណេះ។
កំ ពង់ធំ,ព្ងៃទី ១០ ខែ កកកោ ឆ្នំ២០១៧
របធានគណៈកមមោរសហគមន៍

គូ ផុន

2

