េហគមន៍ព្្ពស

ើ ព្្ពជ ំស្មាច់

សេចក្តីជូនដំណឹង
េតព
ី ី

ការស្ជើេសរ ើេអ្នក្ផលិតវីសដអ្ូខ្ននតខ្លី
១. ពណ៌នាពី្បវតតិគស្ោង
ររៀបរាប់ រោយសរងេបពី ប្បវត្តិសហគមន៍
សហគមន៍ ព្រពឈ

ើ ព្រពជាំស្មាច់ បានផតួចឈផតើមឈរៀបចាំបឈ្កើតឈឡើ្

ឈរោមោរសរមបសរមួលពី

អ្គោរ

RPFD ោលពី ខែមករា ឆ្នាំ២០០២។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ រហូតមកទល់បចចុបបននឈនេះ រតូវបានជួ យគាំរទឈោយអ្គោរ
មលប់ព្បត្។

សហគមន៍ព្រពឈ

ើ ព្រពជាំស្មាច់ រតូវបានទទួ លស្មគល់ជផលូវោរពី រកសួ្កសិកមារោ
ុ ា របន

់

និ្-

ឈនស្មទ តាមរបោសឈលែ ៤៨៩របកកសក ចុ េះព្ ទ
ក ី .១៩ ខែវ ិចឆិោ ឆ្នាំ២០០៨ និ ្បានចុ េះកិចចរពមឈរពៀ្ ជមួ យ
រដ្ឋបាល ព្រពឈ
ដ្ាំ ឈ

ើ រោរឈរៀបចាំ

ើ ោលពី ព្ កទី១១ ខែវ ិចឆិោ ឆ្នាំ២០០៩។ មកទល់ឈពលឈនេះសហគមន៍ ព្រពឈ
ឈៅតាមឈគលោរ

៍ខ

នាំរបស់រដ្ឋបាលព្រពឈ

ើ

ើ ព្រពជាំស្មាច់ បាន

រពមទាំ្បាននិ្កាំពុ្ឈរៀបចាំ ខផនោរ

រគប់ រគ្ដ្ល់ជាំហ៊ានទី ៨ ឈហើយបាន និ្កាំពុ្ឈរៀបចាំឈសចកតីរា្ខផនោររគប់ រគ្ សរនប់ ោក់ ជូនរដ្ឋបាលព្រព
ឈ

ើ ឈដ្ើ មបីពិនិតយនិ ្សឈរមច។
កនុ្ឆ្នាំ២០១៥

សហគមន៍ព្ប្ពរ

ើ ក្បាលអូ រប្ក្បញ៉ា ក្ប

បានទទួ លថវ ិកាគាំប្ទពី

UNDP

GEF

SGP/Community Based REDD+ (CBR+) រ ើមបីអនុវត្តគរប្ោងដ លោនរយៈរពល ២៤ ដែចាប់ពីព្ថៃទី១ ដែ
សីហា ឆ្នាំ២០១៥

ល់ព្ថៃទី ៣១ ដែ ក្បក្បកោ ឆ្នាំ២០១៧។ ទិ សរៅ និ ងរគលបាំ ណងជាក្ប់លាក្ប់ សូមរមើលរគល

រៅ រគលបាំ ណងជាក្ប់ លាក្ប់ និងឯក្បសារលមអិត្រៅក្បនុងលក្បេែណឌការងារ (ToR)។

២. អ្ំពីថវិកា

ថវ ិកាចាំនួន ៥០០.00

ុលាារអារមរ ិក្ប (ប្បាាំរយ ុ លាារអារមរ ិក្បគត្់)

៣. ទំហកា
ំ រងារភារក្ិចច និងការទទួលខ្ុេ្តូវ
ក្ប-សហការជាមួ យអងគការមាប់ព្បត្ង
ប្គប់ ប្គងគរប្ោងព្នសហគមន៏ ព្ប្ពរ

រ ើ មបីសររសរជាអត្ថបទក្បប្មងររឿង

អាំពីភាពរជាគជ័ យរបស់ការ

ើ ព្ប្ពជាាំសាាច់រឆ្ពោះរៅរក្បររ បូក្ប

ែ-ចុ ោះថត្និ ងសោាសន៍ជាមួ យអនក្បពាក្ប់ព័នធគរប្ោង (អាជាាធរភូ មិ ឃុាំដ លពាក្ប់ព័នធ មនទីរជាំ នាញ នាយក្ប
ប្បត្ិ បត្តិអងគការមាប់ព្បត្ង)និ ងសហគមន៍ រៅត្ាំ បន់ រគលរៅក្បនុងសហគមន៍ ព្ប្ពជាាំសាាច់ សថិត្រៅភូ មិ
ទាំ អរ ឃុាំទាំរ ីង ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ រែត្តក្បាំពង់ធាំ។

គ-បញ្ូច ល subtitle ជាភាសាអង់រគាស រោយោនការសហការណ៍ជាមួ យបុគគលិក្បមាប់ព្បត្ង។
ឃ-ផលិត្ជាវ ីរ អូពីភាពរជាគជ័ យរបស់គរប្ោងដ លោនរយៈរពលមិនរលើសពី ១០នាទី ។
1

៤. សពលសវលា និងវិធស្ម
ី ស្រេតព្នការផលិត

រពលរវលា៖ សហការររៀបចាំ កាលវ ិភាគ និងសក្បមាភាពសប្ោប់រយៈរពលចុ ោះថត្និ ងសោាសន៍ ផលិត្ជា
វ ីរ អូ សរប្មច មិនហួសពី ាំណ្តច់ដែក្បក្បកោ ឆ្នាំ២០១៧។

ការផលិត្៖ រូបភាព និ ងវ ីរ អូដផនក្បែាោះប្ត្ូវយក្បពីបុគល
គ ិក្បគរប្ោង (រប្ជើ សររ ើសយក្បរូបភាព និ ងវ ីរ អូដ ល
ោនគុ ណភាពែពស់ និងមិ នរអាក្ប់ រអួ ល (ទាំងដផនក្បសាំរឡង និ ងរូបភាព) រ ីឯដផនក្បែាោះរទៀត្ប្ត្ូវ
ចុ ោះថត្ផ្ទទល់រៅតាមទី តាាំងសហគមន៍ ផ្ទទល់។

៥. លក្ខណៈេមបតតិ

របក្បេជន ឬ របក្បេនារ ីប្ត្ូវោនបទពិ រសាធន៍ក្បុងការថត្
ន
និ ងផលិត្វ ីរ អូ។

៦. ការដាក្់ពាក្យ
របក្បេជន និងរបក្បេនារ ីដ លោនជាំ នាញពាក្ប់ព័នធ របើ ោនចាំ ណ្តប់ អារមាណ៍រលើការងាររនោះអាចោក្ប់ ពាក្បយ
រសនើសុាំ សូមរផាើតាមអាសយោានខាងរប្កាមឱ្យបានប្ត្ឹ មព្ថៃទី១៩ ដែ ក្បក្បកោ ឆ្នាំ ២០១៧ រវលារោ៉ា ង ៥:00នាទី លាៃច
ជាក្បាំ ណត្់។
៧.អាេ័យដាានទាក្់ទង
អាស័យោាន៖ ភូមិទាំអរ ឃុទ
ាំ ាំ រ ីង ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ រែត្តក្បាំពង់ ធាំ ឬការ ិយាល័យអងគការមាប់ព្បត្ងផទោះរលែ194
ផាូវរលែ371 សងាកត្់ បឹងទាំពុន2 ែណឌោនជ័ យ រាជធានី ភាំ រន ពញ។
ទូ រស័ពទៈ

085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 092-953-898

Email:

pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com

បញ្ជ
ា ក្ប់ ៖ គណៈក្បមាការសហគមន៍ព្ប្ពរ

ើ ព្ប្ពជាាំសាាច់/អងគការមាប់ព្បត្ង នឹ ងផតល់ព័ត្៌ោនជូន ល់នីត្ិ

បុ គគល អងគការ ឬប្ក្បុមហុនដ លជាប់ក្បុងបញ្
ន
ា ីសប្ោាំងរប្ជើ សររ ើសសប្ោប់ សាំភាសន៍ ដត្ប៉ាុ រណ្តណោះ។
ក្បាំពង់ធាំ ,ព្ថៃទី ១០ ដែ ក្បក្បកោ ឆ្នាំ២០១៧
ប្បធានគណៈក្បមាការសហគមន៍

នួន ហាក្់

2

