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ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវេឆា� ះេទរកេរដបូក ែដលមានេឈ� ះជាភាសអង់េគ�សថា  

Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ “OBL-CFMTR+” 

 

េ្រកមជំនួយថវកិពី UNDP-GEF SGP 

អនុវត�គេ្រមាងេដយគណៈកម�ករសហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ 
 

លក�ខណ័� ករងរ 
 

១. េគាលបំណងៃនករវយតំៃល 

េគាលបំណងៃនករវយតំៃលេនះគឺេដម្បីទទួលបានករវភិាគ ែដលមានភាពឯករជ្យ និង 

មិនលំេអៀង អំពី្របសិទ�ិភាព ភាពស័ក�ិសិទ�ិ ឥទ�ិពល ភាពសីុសង� ក់ និង និរន�រភាពរបស់គេ្រមាង 

ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវេឆា� ះេទរកេរដបូក េនេពលែដល គេ្រមាងេនះ្រត�វបាន

ប�� ប់បនា� ប់ពីបានអនុវត�អស់រយេពល២៤ែខរចួមក។ 

២. សវត 

២.១. អ�កអនុវត�គេ្រមាង៖ គណៈកម�ករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ ជាអង�ករ

សហគមន៍មូលដ� នែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេនឆា� ២ំ០០២ េដយ្របជាសហគមន៍ េ្រកមករស្រមប

ស្រម�លរបស់ អង�ករ RPFD។ ចប់ពីឆា� ំ២០០៩ រហូតមកទល់បច�ុប្បន�េនះ ្រត�វបានជួយគំា្រទ

េដយអង�ករម�ប់ៃបតង។ គណៈកម�ករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវេនះ ្រត�វបានបេង�ត

េឡងេដម្បី្រគប់្រគងសកម�ភាពអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ មានៃ្រពេឈ និងសត�ៃ្រពជាេដម េន�ស�ក 
សណា� ន់ េខត�កំពង់ធំ ឱ្យមានករអភិវឌ្ឍរកីចំេរ ន ្រពមទំងករេ្រប្របាស់េដយមាននិរន�រភាពផងែដរ។ 

េលសពីេនះេទេទៀតគណៈកម�ករេនះក៏មានភារៈកិច�ចូលរមួចំែណកេធ� សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍េផ្សងៗ 
េនក�ុងសហគមន៍ េដយមានកិច�សហករយ៉ាងជិត ស�ិទ�ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុទំរងី និងស� ប័ន

ៃដគូនានាែដលពក់ព័ន�។  

េ្រកមករស្រមបស្រម�លរបស់អង�ករម�ប់ៃបតង េនឆា� ំ២០១៥ សហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្ស

លវ បានបេង�តគេ្រមាងមួយែដលមានេឈ� ះថា ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ

េឆា� ះេទរកេរដបូក (Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ - (OBL-CFMTR+) ។ 
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សហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ បានដក់សំេណ គេ្រមាងេនាះេទអង�ករ UNDP និងទទួលបាននូវ 
មូលនិធិរវង ៣៤,៧៨០.០០ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់អនុវត�គេ្រមាងេនះចប់ពីៃថ�ទី១ ែខសីហ ឆា� ំ

២០១៥ រហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៧។ 
២.២. េសចក�ីអត� ធិប្បោយអំពីគេ្រមាង 

េឈ� ះគំេរងៈ  ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវេឆា� ះេទរកេរដបូក             

(Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ - «OBL-

CFMTR+») 

ទីតំងគំេរងៈ  ភូមិរន�ះ ឃំុទំរងី �ស�កសណា� ន់ េខត�កំពង់ធំ  

រយៈេពលអនុវត�គេ្រមាងៈ  ៃថ�ទី ០១ ែខ សីហ ឆា� ំ ២០១៥ ដល់ៃថ�ទី ៣១ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៧ 

េគាលបំណងៃនគេ្រមាងៈ ៃផ�ដីៃ្រពសហគមន៍អូរបុស្សលវែដលមានទំហំ ១,៣៥៩ហ.ត ្រត�វបាន

េ្រប្របាស់ និង្រគប់្រគង្របកបេដយនិរន�រភាពេដម្បីេ្រត�មខ�ួនចូលរមួ 

អនុវត�កម�វធីិេរដបូកេនេពលអនាគត 

េគាលបំណងជាក់លក់ៈ   
១. គណកម�ករ អ�កពក់ព័ន� និងសមាជិកសហគមន៍ៃ្រពេឈចំនួន ៧០% មានករយល់

ដឹងពីកម�វធីិេរដបូក និងចូលរមួអភិរក្សៃ្រពសហគមន៍កន់ែតមាន្របសិទ�ភាព េនពក់ 

កណា� លឆា� ២ំ០១៧។ 

២. សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៩៨្រគ�សរែដលមាន្របជាជនសរបុចំនួន៧៨៩ (�សី៣៩០) 

ក�ុងតំបន់េគាលេដ មានសិទ�ិ�សបច្បោប់ក�ុងករ្រគប់្រគង និងេ្រប្របាស់ដីៃ្រពសហគមន៍

ចំនួន ១,៣៥៩ ហិកត ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

៣. កសិករ្រកី្រកជាសមាជិកសហគមន៍ចំនួន ២០្រគ�សរ មានជីវភាពកន់ែតល�្របេសរ 

តមរយៈ្រក�មសន្សំ ករេធ�កសិកម�តមបច�កេទស និងករេ្រប្របាស់អនុផល

ៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

៣. េសចក�ីអត� ធិប្បោយអំពីករវយតំៃល 

៣.១. ទំហំករងរ 

ទំហំៃនករវយតំៃលគេ្រមាងេនះ ្រត�វបានកំណត់ដូចខងេ្រកម េហយេបក�ជនែដល

ទទួលបានេជាគជ័យក�ុងករេដញៃថ�្រត�វបំេពញឱ្យបាន។ 
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− វយតំៃលេលលទ�ផលរបស់គេ្រមាង និងភា� ប់ទំនាក់ទំនងរវងលទ�ផលេទនឹង្របសិទ�ិភាព

របស់គេ្រមាង 

− កំណត់រកសមិទ�ិផលរបស់គេ្រមាង ្រពមទំងែស�ងរកទំនាក់ទំនងរវងសមិទ�ិផលនិងភាព

ស័ក�ិសិទ�ិរបស់គេ្រមាង 

− វយតំៃលេលផលប៉ះពល់របស់គេ្រមាង ថាេតវបានចូលរមួចំែណកក�ុងករសេ្រមចេគាល

បំណងរបស់គេ្រមាងែដរឬេទ 

− វយតំៃលេលភាពេឆ�យតបរបស់គេ្រមាងេធៀបេទនឹងត្រម�វកររបស់សហគមន៍ 

− ករវយតំៃល្រត�វេធ�េឡងចំេពះ្រគប់ទីតំងរបស់គេ្រមាងដូចែដលមានែចងក�ុងឯកសរ

សំេណ គេ្រមាង 

− ទំហំសំណាកស�ិតិែដលចង់បានគួរស�ិតេនាចេនា� ះ ២០ េទ ២៥ ភាគរយ ចំេពះអ�ក

ទទួលផលេដយផា� ល់ពីគេ្រមាង។ 

៣.២.  ផលសេ្រមចរបស់ករវយតំៃលែដលចង់បាន 

េបក�ជនែដលទទួលបានេជាគជ័យក�ុងករេដញៃថ� ្រត�វេធ�ឱ្យបាននូវផលសេ្រមចដូចខង

េ្រកម៖ 

− ែផនករករងរលម�ិតស្រមាប់ករវយតំៃលែដលនឹង្រត�វដក់ជូនេទគណៈកម�ករ

សហគមន៍េ្រកមករស្រមបស្រម�លពីម�ន�ីជំនួយករពីអង�ករម�ប់ៃបតងេដម្បពិីភាក្សោនិង

សេ្រមច 

− វធីិស�ស�ក�ុងករវយតៃម�េដយមានេសចក�ីអត� ធិប្បោយលម�ិតអំពី ្របេភទទិន�ន័យែដល

្រត�វករ យុទ�ស�ស�និងឧបករណ៍ស្រមាប់្របមូលទិន�ន័យ និងវធីិស�ស�វភិាគទិន�ន័យ 

− ករ្របជំុពិភាក្សោមួយជាមួយគណៈកម�ករសហគមន៍េ្រកមករស្រមបស្រម�លពីម�ន�ី

ជំនួយករពីអង�ករម�ប់ៃបតងមុនេពលចុះ្របមូលទិន�ន័យ 

− របាយករណ៍្រពងជាភាសរែខ�រមួយ ែដលបង� ញឱ្យេឃញពីរបកគំេហញែដលមានភាព

មិនលំេអៀង និងឯករជ្យ ករវភិាគេលរបកគំេហញទំងេនាះ ករសន�ិដ� ន

ែដលសមេហតុផល និងអនុសសន៍សមរម្យ 

− បទបង� ញពិភាក្សោមួយ ពីរបាយករណ៍្រពងែដលនឹង្រត�វេធ�ជូនេទកគណៈកម�ករ

សហគមន៍និងម�ន�ីជំនួយពីអង�ករម�ប់ៃបតង 

− របាយករណ៍សេ្រមចជាភាសរែខ�រ និងបកែ្របជាភាសអង់េគ�សែដលរមួប��ូ ល្រគប់

ព័ត៌មាន្រតលប់ែដលទទួលបានពីបទបង� ញពិភាក្សោខងេល 
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៣.៣. កលបរេិច�ទករងរ 

ករសិក្សោវយតំៃលេនះ្រត�វេធ�េឡងយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី២៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ េហយ 

្រត�វប�� ប់ យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧។ 

៣.៤.  ៃថ�ទូទត់េសវកម� 

េបក�ជន្រត�វប៉ាន់្របមាណពីតំៃលសរបុស្រមាប់ករងរវយតំៃលេនះ េហយ្រត�វដក់ជូនេនក�ុង

សំេណ រេដញៃថ�។ ករេដញៃថ�មួយនឹង្រត�វេធ�េឡងចំេពះេបក�ជនទំងឡាយណាែដលបានឆ�ង

ផុតករសំរតិសំរងំ។ 

៤. គុណវឌ្ឍរិបស់េបក�ជន 

េបក�ជនែដលចង់េដញៃថ�ករងរេនះ្រត�វមានគុណសម្បត�ិដូចខងេ្រកម៖ 

− បទពិេសធន៍ទូលំទូលយក�ុងករសិក្សោវយតំៃលគេ្រមាង  

− មានចំេណះដឹងទូលំទូលយេលករអភិវឌ្ឍសហគមន៍ 

− មានបទពិេសធក�ុងករេធ�ករងរជាមួយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលនិងអង�ករសហគមន៍

មូលដ� ន។ 

− មានចំេណះដឹងខ�ស់ពីបរសិ� ន ករករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ ពី្រក�មជួយខ�ួនឯង 

ពីកសិកម� ពីសហគមន៍ៃ្រពេឈ និងពីយុទ�ស�ស�េលកស�ួយជីវភាពរស់េន 

៥. ករប�� ក់ពីចំណាប់អរម�ណ៍ 

េបក�ជនែដលមានចំណាប់អរម�ណ៍ចង់េដញៃថ�អនុវត�ករងរវយតំៃលេនះ ្រត�វដក់ជូននូវ

ឯកសរសំេណ រេដញៃថ�លម�ិតែដលមានបង� ញពីគុណសម្បត�ិរបស់េបក�ជន ពីវធីិស�ស�វយតំៃល 

ពីកលវភិាគករងរ និងពីករវភិាគលម�ិតអំពីៃថ�េសវកម� េទករយិាល័យកណា� លអង�ករម�ប់ៃបតង 

យ៉ាងយឺតបំផុត្រតឹមេម៉ាង្របំារេសៀល ៃថ�ទី១៩ ែខ កក�ដ ឆា� ២ំ០១៧។ 

 

េឈ� ះអ�កែដល្រត�វទក់ទងៈ េលក ្រគី បូរ ីឬ េលក គូ ផុន 

អស័យដ� នៈ ភូមិរន�ះ ឃំុទំរងី �ស�កសណា� ន់ េខត�កំពង់ធំ 

ទូរស័ព�ៈ 085-548-971 ឬ 097-203-6533 ឬ 012-577-939 

Email:  pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com 
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