ករវយតៃម�ប�� ប់គេ្រមាង
ករ្រគប់ ្រគងសហគមន៏ ៃ្រពេឈ អូរបុ ស្សលវេឆា�ះេទរកេរដបូ ក ែដលមានេឈ�ះជាភាសអង់ េគ�សថា
Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ “OBL-CFMTR+”
េ្រកមជំនួយថវ ិកពី UNDP-GEF SGP
អនុវត�គេ្រមាងេដយគណៈកម�ករសហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ

លក�ខណ
័ � ករងរ
១. េគាលបំណងៃនករវយតំៃល
េគាលបំ ណងៃនករវយតំៃលេនះគឺ េដ ម្បីទទួ លបានករវ ិភាគ

ែដលមានភាពឯករជ្យ

និ ង

មិ នលំេអៀង អំ ពី្របសិទិភា
� ព ភាពស័កិ ស
� ិទិ � ឥទ�ិពល ភាពសុីសង�ក់ និង និ រន�រភាពរបស់គេ្រមាង
ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវេឆា�ះេទរកេរដបូក

េនេពលែដល

គេ្រមាងេនះ្រត�វបាន

ប��ប់បនា�ប់ពីបានអនុ វត�អស់រយេពល២៤ែខរួចមក។

២. សវត
២.១. អ�កអនុវត�គេ្រមាង៖ គណៈកម�ករ្រគប់ ្រគងសហគមន៍ ៃ្រពេឈ អូរបុ ស្សលវ ជាអង�ករ
សហគមន៍មូលដ�នែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេនឆា�២
ំ ០០២ េដយ្របជាសហគមន៍ េ្រកមករស្រមប
ស្រម�លរបស់

អង�ករ

RPFD។

ចប់ពីឆា�ំ២០០៩

រហូតមកទល់បច�ុប្បន�េនះ ្រត�វបានជួ យគាំ្រទ

េដយអង�ករម�ប់ៃបតង។ គណៈកម�ករ្រគប់ ្រគងសហគមន៍ ៃ្រពេឈ អូរបុ ស្សលវេនះ ្រត�វបានបេង�ត

េឡងេដ ម្បី្រគប់្រគងសកម�ភាពអភិ រក្សធនធានធម�ជាតិ មានៃ្រពេឈ និ ងសត�ៃ្រពជាេដ ម េន�ស�ក
សណា
� ន់ េខត�កំពង់ធំ ឱ្យមានករអភិ វឌ្ឍរ ីកចំ េរ ន ្រពមទំងករេ្រប្របាស់េដយមាននិ រន�រភាពផងែដរ។
េលសពី េនះេទេទៀតគណៈកម�ករេនះក៏ មានភារៈកិ ច�ចូលរួមចំ ែណកេធ�
េនក�ុងសហគមន៍

េដយមានកិច�សហករយា៉ ងជិ ត

សកម�ភាពអភិ វឌ្ឍន៍ េផ្សងៗ

ស�ិទ�ជាមួ យ្រក�ម្របឹក្សោឃុទ
ំ ំ រ ីង

និ ងស�ប័ ន

ៃដគូ នានាែដលពក់ ព័ន។
�
េ្រកមករស្រមបស្រម�លរបស់អង�ករម�ប់ៃបតង

លវ

បានបេង�តគេ្រមាងមួ យែដលមានេឈ�ះថា

េនឆា�ំ២០១៥

សហគមន៍ៃ្រពេឈ អូរបុ ស្ស

ករ្រគប់្រគងសហគមន៏ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ

េឆា�ះេទរកេរដបូក (Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ - (OBL-CFMTR+) ។
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សហគមន៍ៃ្រពេឈអូរបុស្សលវ បានដក់ សំេណគេ្រមាងេនាះេទអង�ករ

UNDP និ ងទទួ លបាននូវ

មូ លនិធិរវង ៣៤,៧៨០.០០ ដុ ល�រអេមរ ិក ស្រមាប់អនុ វត�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+ - «OBLCFMTR+»)

ទីតង
ំ គំេរងៈ

ភូ មិរន�ះ ឃុំទំរ ីង �ស�កសណា
� ន់ េខត�កំពង់ ធំ

រយៈេពលអនុវត�គេ្រមាងៈ

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

េគាលបំណងៃនគេ្រមាងៈ

ៃផ�ដីៃ្រពសហគមន៍អូរបុស្សលវែដលមានទំ ហំ
េ្រប្របាស់

១,៣៥៩ហ.ត

្រត�វបាន

និង្រគប់ ្រគង្របកបេដយនិ រន�រភាពេដម្បីេ្រត�មខ�ួនចូ លរួម

អនុវត�កម�វ ិធីេរដបូកេនេពលអនាគត
េគាលបំណងជាក់លក់ៈ

១. គណកម�ករ អ�កពក់ព័ន� និ ងសមាជិកសហគមន៍ៃ្រពេឈ ចំនួន ៧០% មានករយល់
ដឹ ងពី កម�វ ិធីេរដបូ ក និងចូលរួមអភិ រក្សៃ្រពសហគមន៍ កន់ ែតមាន្របសិទ�ភាព េនពក់
កណា
� លឆា�២
ំ ០១៧។
២. សមាជិ កសហគមន៍ចំនួន ៩៨្រគ�សរែដលមាន្របជាជនសរុបចំ នួន៧៨៩ (�សី៣៩០)
ក�ុងតំ បន់ េគាលេដ មានសិទិ�� សបច្បោប់កុ�ងករ្រគប់ ្រគង និងេ្រប្របាស់ដីៃ្រពសហគមន៍
ចំ នួន ១,៣៥៩ ហិកត ្របកបេដយនិ រន�រភាព។

៣. កសិករ្រកី ្រកជាសមាជិ កសហគមន៍ចំនួន ២០្រគ�សរ មានជី វភាពកន់ ែតល�្របេសរ
តមរយៈ្រក�មសន្សំ

ករេធ�កសិកម�តមបច�កេទស

និងករេ្រប្របាស់អនុផល

ៃ្រពេឈ ្របកបេដយនិ រន�រភាព។

៣. េសចក�ីអត�ធិប្បោយអំពីករវយតំៃល
៣.១. ទំហក
ំ រងរ
ទំ ហំៃនករវយតំ ៃលគេ្រមាងេនះ

្រត�វបានកំណត់ ដូចខងេ្រកម

ទទួ លបានេជាគជ័ យក�ុងករេដញៃថ�្រត�វបំ េពញឱ្យបាន។
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េហយេបក�ជនែដល

−

វយតំ ៃលេលលទ�ផលរបស់គេ្រមាង និ ងភា�ប់ទំនាក់ទំនងរវងលទ�ផលេទនឹ ង្របសិទិភា
� ព
របស់គេ្រមាង

−

កំ ណត់រកសមិទិ ផ
� លរបស់គេ្រមាង

្រពមទំងែស�ងរកទំ នាក់ ទំនងរវងសមិ ទិផ
� លនិ ងភាព

ស័កិស
� ិទិ រ� បស់គេ្រមាង
−

វយតំ ៃលេលផលប៉ ះពល់របស់គេ្រមាង ថាេត វបានចូ លរួមចំ ែណកក�ុងករសេ្រមចេគាល

បំ ណងរបស់គេ្រមាងែដរឬេទ
−

វយតំ ៃលេលភាពេឆ�យតបរបស់គេ្រមាងេធៀបេទនឹងត្រម�វកររបស់សហគមន៍

−

ករវយតំៃល្រត�វេធ�េឡងចំ េពះ្រគប់ទីតំងរបស់គេ្រមាងដូ ចែដលមានែចងក�ុងឯកសរ

សំេណគេ្រមាង
−

ទំ ហំសំណាកស�ិតិែដលចង់ បានគួ រស�ិតេនាចេនា�ះ ២០ េទ ២៥ ភាគរយ ចំ េពះអ�ក
ទទួ លផលេដយផា�ល់ពីគេ្រមាង។

៣.២. ផលសេ្រមចរបស់ករវយតំៃលែដលចង់បាន
េបក�ជនែដលទទួ លបានេជាគជ័ យក�ុងករេដញៃថ�

្រត�វេធ�ឱ្យបាននូវផលសេ្រមចដូ ចខង

េ្រកម៖
−

ែផនករករងរលម�ិតស្រមាប់ករវយតំ ៃលែដលនឹង្រត�វដក់ជូនេទគណៈកម�ករ
សហគមន៍េ្រកមករស្រមបស្រម�លពីម�ន�ីជំនួយករពី អង�ករម�ប់ៃបតងេដម្បីពិភាក្សោនិ ង
សេ្រមច

−

វ ិធី ស�ស�កុងករវយតៃម�
�
េដយមានេសចក�ីអត�ធិប្បោយលម�ិតអំ ពី ្របេភទទិន�ន័យែដល

្រត�វករ យុទ�ស�ស�និងឧបករណ៍ស្រមាប់្របមូ លទិន�ន័យ និងវ ិធីស�ស�វ ិភាគទិ នន
� ័យ
−

ករ្របជុំពិភាក្សោមួ យជាមួយគណៈកម�ករសហគមន៍េ្រកមករស្រមបស្រម�លពី ម�ន�ី
ជំ នួយករពីអង�ករម�ប់ៃបតងមុ នេពលចុ ះ្របមូ លទិនន
� ័យ

−

របាយករណ៍្រពងជាភាសរែខ�រមួ យ ែដលបង�ញឱ្យេឃញពី របកគំ េហញែដលមានភាព
មិ នលំេអៀង

ករវ ិភាគេលរបកគំេហញទំងេនាះ

និ ងឯករជ្យ

ករសន�ិដ�ន

ែដលសមេហតុផល និ ងអនុ សសន៍ សមរម្យ
−

បទបង�ញពិ ភាក្សោមួ យ

ពី របាយករណ៍្រពងែដលនឹង្រត�វេធ�ជូនេទកគណៈកម�ករ

សហគមន៍និងម�ន�ីជំនួយពី អង�ករម�ប់ៃបតង
−

របាយករណ៍សេ្រមចជាភាសរែខ�រ

និងបកែ្របជាភាសអង់ េគ�សែដលរួមប�ូ� ល្រគប់

ព័ ត៌មាន្រតលប់ែដលទទួលបានពីបទបង�ញពិ ភាក្សោខងេល
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៣.៣. កលបរ ិេច�ទករងរ
ករសិក្សោវយតំ ៃលេនះ្រត�វេធ�េឡងយា៉ ងយូរបំ ផុត្រតឹមៃថ�ទី២៥ ែខកក�ដ ឆា�២
ំ ០១៧ េហយ
ំ ០១៧។
្រត�វប��ប់ យា៉ ងយូរបំផុត្រតឹ មៃថ�ទី១០ ែខសីហ ឆា�២

៣.៤. ៃថ�ទូទត់េសវកម�
េបក�ជន្រត�វបា៉ ន់ ្របមាណពី តំៃលសរុបស្រមាប់ករងរវយតំ ៃលេនះ
សំេណរេដញៃថ�។

េហយ្រត�វដក់ជូនេនក�ុង

ករេដញៃថ�មួយនឹ ង្រត�វេធ�េឡងចំ េពះេបក�ជនទំងឡាយណាែដលបានឆ�ង

ផុ តករសំរ ិតសំរង
ំ ។

៤. គុណវឌ្ឍិរបស់េបក�ជន
េបក�ជនែដលចង់ េដញៃថ�ករងរេនះ្រត�វមានគុ ណសម្បត�ិដូចខងេ្រកម៖
−

បទពិ េសធន៍ ទូលំទូលយក�ុងករសិក្សោវយតំ ៃលគេ្រមាង

−

មានចំ េណះដឹងទូ លំទូលយេលករអភិ វឌ្ឍសហគមន៍

−

មានបទពិ េសធក�ុងករេធ�ករងរជាមួ យអង�ករេ្រករដ�ភិ បាលនិ ងអង�ករសហគមន៍
មូ លដ�ន។

−

មានចំ េណះដឹងខ�សព
់ ី បរ ិស�ន ករករពរនិ ងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ ពី ្រក�មជួយខ�ួនឯង
ពី កសិកម� ពី សហគមន៍ ៃ្រពេឈ និ ងពីយុទ�ស�ស�េលកស�ួយជី វភាពរស់េន

៥. ករប�
� ក់ពីចំណាប់អរម�ណ៍
េបក�ជនែដលមានចំ ណាប់អរម�ណ៍ចង់េដញៃថ�អនុវត�ករងរវយតំ ៃលេនះ
ឯកសរសំេណរេដញៃថ�លម�ិតែដលមានបង�ញពីគុណសម្បត�ិរបស់េបក�ជន

្រត�វដក់ ជូននូ វ

ពី វ ិធី ស�ស�វយតំ ៃល

ពី កលវ ិភាគករងរ និងពី ករវ ិភាគលម�ិតអំ ពីៃថ�េសវកម� េទករ ិយាល័យកណា
� លអង�ករម�ប់ៃបតង
ំ ០១៧។
យា៉ ងយឺតបំផុត្រតឹមេមា៉ ង្របាំរេសៀល ៃថ�ទី១៩ ែខ កក�ដ ឆា�២
េឈ�ះអ�កែដល្រត�វទក់ ទងៈ

េលក ្រគី បូ រ ី ឬ េលក គូ ផុ ន

អស័យដ�នៈ ភូ មិរន�ះ ឃុំទំរ ីង �ស�កសណា
� ន់ េខត�កំពង់ ធំ
ទូ រស័ព�ៈ

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

Email:

pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com
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