េហគមន៍ព្្ពស

ព្ើ ្ពក្ាលអ្ូរ្ក្ញ
៉ា ក្

សេចក្តីជូនដំណឹង
េតព
ី ី

ការស្ជើេសរ ើេអ្នក្ផលិតវីសដអ្ូខ្ននតខ្លី
១. ពណ៌នាពី្បវតតគ
ិ ស្ោង
ររៀបរាប់ រោយសរងេបពី របវត្តិសហគមន៍
សហគមន៍ ព្រពរ

ើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បបានផតួចរផតើមររៀបចំបរងកើត្រឡើង ររោមោរសរមបសរមួលពី អងគ

ោរ RPFD ោលពី ខែមក្បរា ឆ្នំ២០០២។ ចាប់ពីឆ្នំ២០០៩ រហូត្មក្បទល់បចចុបបននរនេះ រត្ូវបានជួ យគំរទ រោយ
អងគោរមលប់ព្បត្ង។ សហគមន៍ ព្រពរ
របរប្់ និងរនស្គទ

ើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បរត្ូវបានទទួ លស្គគល់ជាផលូវោរពី រក្បសួងក្បសិក្បមមរោ
ុ េ-

មរបោសរលែ ៤៨៩របក្ប.ក្បសក្ប ចុ េះព្ងៃទី១៩ ខែវ ិចឆិោ ឆ្នំ២០០៨ និងបានចុេះក្បិ ចរច ពម

ររពៀងជា មួ យរដ្ឋបាលព្រពរ

ើ ោលពី ព្ងៃទី១១ ខែវ ិចឆិោ ឆ្នំ២០០៩។ មក្បទល់រពលរនេះសហគមន៍ព្រពរ

ក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប បានដ្ំរណើរោរររៀបចំរៅ

មរគលោរណ៍ខណនំរបស់រដ្ឋបាលព្រពរ

ើ

ើ ព្រព

រពមទំងបាននិ ង

ក្បំ ពុងររៀបចំ ខផនោររគប់រគង ដ្ល់ជំហ៊ានទី ៨ រហើយបាននិងក្បំពុងររៀបចំ រសចក្បតីរាងខផនោររគប់រគង សររប់
ោក្ប់ ជូនរដ្ឋបាលព្រពរ

ើ រដ្ើ មបីពិនិត្យនិ ងសររមច។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ សហគមន៍ព្រពរ

ើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប បាន

ទទួ លងវ ិោគំរទពី UNDP GEF SGP/Community Based REDD+ (CBR+) រដ្ើមបីអនុ វត្តគរររងខដ្លរនរយៈ

រពល ២៤ ខែចាប់ពីព្ងៃទី១ ខែក្បញ្ញា ឆ្នំ២០១៥ ដ្ល់ព្ងៃទី ៣១ ខែ សីហ ឆ្នំ២០១៧។ ទិ សរៅ និងរគលបំ ណង
ជាក្ប់លាក្ប់ សូមរមើ លរគលរៅ រគលបំ ណងជាក្ប់លាក្ប់ និ ងឯក្បស្គរលមអិត្រៅក្បនុងលក្បេែណឌោរងារ (ToR)។
២. អ្ំពីថវិកា

ងវ ិោចំនួន ៥០០.00 ដ្ុលាលរអារមរ ិក្បគត្់ (របាំរយដ្ុ លាលរអារមរ ិក្បគត្់)

៣. ទំហកា
ំ រងារភារក្ិចច និងការទទួលខ្ុេ្តូវ
ក្ប-សហោរជាមួ យអងគោរមលប់ព្បត្ង
រគប់ រគងគរររងព្នសហគមន៏ ព្រពរ

រដ្ើ មបីសររសរជាអត្ថបទក្បរមងររឿង

អំពីភាពរជាគជ័ យរបស់ោរ

ើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បរឆ្ពេះរៅរក្បររដ្បូក្ប

ែ-ចុ េះងត្និ ងសរាសន៍ជាមួ យអនក្បាក្ប់ព័នធគរររង (អាជាាធរភូ មិ ឃុំខដ្លាក្ប់ព័នធ មនទីរជំ នប្ នយក្ប
របត្ិ បត្តិអងគោរមលប់ព្បត្ង)និ ងសហគមន៍ រៅត្ំ បន់ រគលរៅក្បនុងសហគមន៍ ព្រពរ

ើ ព្រពក្បាលអូ រ

រក្បញ៉ា ក្ប សថិត្រៅភូ មិត្បូងទឹ ក្ប ឃុំរនរ ិទធិ ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ រែត្តក្បំពង់ធំ។

គ-បញ្ូច ល subtitle ជាភាស្គអង់រគលស រោយរនោរសហោរណ៍ជាមួ យបុគគលិក្បមលប់ព្បត្ង។
ឃ-ផលិត្ជាវ ីរដ្អូពីភាពរជាគជ័ យរបស់គរររងខដ្លរនរយៈរពលមិនរលើសពី ១០នទី ។
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៤. សពលសវលា និងវិធសា
ី ស្រេតព្នការផលិត

រពលរវលា៖ សហោរររៀបចំ ោលវ ិភាគ និងសក្បមមភាពសររប់រយៈរពលចុ េះងត្និ ងសរាសន៍ ផលិត្ជា
វ ីរដ្អូ សររមច មិនហួសពីដ្ំណ្តច់ខែក្បក្បកោ ឆ្នំ២០១៧។

ោរផលិត្៖ រូបភាព និ ងវ ីរដ្អូខផនក្បែលេះរត្ូវយក្បពីបុគល
គ ិក្បគរររង (ររជើ សររ ើសយក្បរូបភាព និ ងវ ីរដ្អូខដ្ល
រនគុ ណភាពែពស់ និងមិ នរអាក្ប់ រអួ ល (ទំងខផនក្បសំរឡង និ ងរូបភាព) រ ីឯខផនក្បែលេះរទៀត្រត្ូវ
ចុ េះងត្ផ្ទទល់រៅ

មទី

ំងសហគមន៍ ផ្ទទល់។

៥. លក្ខណៈេមបតតិ

របក្បេជន ឬ របក្បេនរ ីរត្ូវរនបទពិ រស្គធន៍ក្បុងោរងត្
ន
និ ងផលិត្វ ីរដ្អូ។

៦. ការដាក្់ពាក្យ
របក្បេជន និងរបក្បេនរ ីខដ្លរនជំ នប្ាក្ប់ព័នធ របើ រនចំ ណ្តប់ អារមមណ៍រលើោរងាររនេះអាចោក្ប់ ាក្បយ
រសនើសុំ សូមរផាើ

មអាសយោឋនខាងររោមឱ្យបានរត្ឹ មព្ងៃទី១៩ ខែ ក្បក្បកោ ឆ្នំ ២០១៧ រវលាររ៉ា ង ៥:00នទី លាៃច

ជាក្បំ ណត្់។
៧. អាេ័យដាានទាក្់ទង
អាស័យោឋន៖ ភូ មិត្បូងទឹ ក្ប ឃុំរនរ ិទធិ ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ រែត្តក្បំពង់ធំ ឬោរ ិយាល័យអងគោរមលប់ព្បត្ងផទេះ
រលែ194 ផលូវរលែ371 សងាកត្់ បឹងទំពុន2 ែណឌរនជ័ យ រាជធានីភំ រន ពប្។
ទូ រស័ពទៈ

085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 088-500-80-30

Email:

pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com

បញ្ញ
ជ ក្ប់ ៖ គណៈក្បមមោរសហគមន៍ព្រពរ

ើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប/អងគោរមលប់ព្បត្ង នឹងផតល់ព័ត្៌រនជូ ន

ដ្ល់នីត្ិបុគគល អងគោរ ឬរក្បុមហ៊ាុនខដ្លជាប់ក្បុងបញ្
ន
ជ ីសររំងររជើ សររ ើសសររប់ សំភាសន៍ ខត្ប៉ាុ រណ្តណេះ។
ក្បំ ពង់ ធំ ,ព្ងៃទី១០ ខែក្បក្បកោ ឆ្នំ២០១៧
របធានគណៈក្បមមោរសហគមន៍

សេឿង េុភ័្ក្

2

