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សេចក្តជីូនដំណឹង 

េតពី ី
ការស្ជើេសរ ើេ្ក្មុហ ៊ុន ឬនីត/ិរបូវ័នតប៊ុគ្គលចង្ក្ងផលតិវីសដអខូ្លីននការអន៊ុវតតគ្ស្ោង  

ការទទលួបានថាមពលេ្ោប់ស្បើ្បាេត់ាមផទះ នងិអភិវឌ្ឍន៍សអក្សូទេចរណ៍  
ជាមួយនឹងការអភិរក្សន្ព សដើមបសីលើក្ក្មពេជ់វីភាពរេស់ៅ 

របេេ់ហគ្មនជ៍នជាតិសដើមភាគ្តចិេយួ 
 សហគមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិរងំខ្វវ វសថិតក្នុងដែនជរមក្សតវព្រពភនឱំរ៉ា ល់ នៅក្នុងឃុសំដ្នទ រសកុ្ភនំរក្វ៉ាញ នេតត
នពាធិ៍សាត់ ដែលរតូវបានបនងកើតនឡើងនៅឆ្ន ២ំ០១៤ នងិមានការទទលួសាា ល់ពើរែឋម្នតើរក្សួងបរសិាថ ននលើលិេតិនសនើសុំរបស់
សហគមន៍ (នលេ ២៦៤ស.ណ ចុុះព្ថៃទើ៦ ដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥)។ សហគមន៍ននុះចូលរមួរគប់រគងនោយរបជាសហគមន៍ ភូមិ
រងំខ្វវ វ ឃុសំដ្នទ រសុក្ភនំរក្វញ នេតតនពាធិ៍សាត់ មានព្ផទែើទំហ ំ៧៧៦ហកិ្តា  មានសមាជិក្ចូលរមួចនំួន ១៧៥រគសួារ នសមើ
នឹង ៨៨២នាក់្ (រសើ ៣៩៤នាក់្)។ រងំខ្វវ វជាសហគមន៍មានជនជាតិនែើមភាគតិចសួយចំននួ ២០រគសួារ (របមាណជា 
១០០នាក់្) ដែលក្ំពុងពាយាមការពារអតតសញ្ញា ណជនជាតិនែើមភាគតិចរបស់េលួន ែូចជា របាងំរបព្ពណើ  បុណយដសនអារក្ស 
បុណយដសនអនក្តា និង មានតំបន់សក្តិសទិធដែលពួក្គាត់មានជំននឿ។ សហគមនទទលួបានការគារំទមូលនិធើពើ GEF-SGP-
UNDP របចរំបនទសក្មពុជានរកាមការជួយសរមបសរមលួរបស់អងាការមលប់ព្បតង បាននងិក្ំពុងអនុវតតគនរមាង “ការទទលួបាន
ថាមពលសរមាប់នរបើរបាស់តាមផទុះ នងិអភវិឌ្ឍន៍នអកូ្នទសចរណ៍ ជាមយួនងឹការអភរិក្សព្រព នែើមបើនលើក្ក្មពស់ជើវភាពរស់នៅរបស់
សហគមន៍ជនជាតនិែើមភាគតចិសយួ” គនរមាងនលេ KHM/SGP/OP6/Y6/CORE/IPAE/2020/04 រយៈនពល ១៨ដេ (ចប់ពើ
ព្ថៃទើ១៦ ដេធនូ  ឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ ព្ថៃទើ១៥ ដេមថុិនា ឆ្ន ២ំ០២២)។ គនរមាងននុះ អនុវតតនៅសហគមន៍តបំន់ការពារធមមជាតិរងំ
ខ្វវ វ សថិតនៅក្នុងភូមិរងំខ្វវ វ ឃុសំដ្នទ រសកុ្ភនំរក្វញ នេតតនពាធិ៍សាត់។ គនរមាងបានអនុវតតបាន ១៧ដេ ក្នលងមក្នហើយ និង
បញ្ច ប់នៅក្នុងដេមថុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ ខ្វងមុេននុះ។ ចនំពាុះមុេគនរមាងសូមរបកាសនធវើការនរជើសនរ ើសរក្ុមហ ុន ឬនើតិ/រូបវ ័
នតបុគាល ក្នុងការចងរក្ងផលតិដេសវ ើនែអូេលើ (រយៈនពលមិននលើសពើ ១០នាទើ) ក្នុងនគាលបណំងនែើមបើនរៀបចំចងរក្ងនូវបទ
ពិនសាធន៍លអ និងនមនរៀននានាដែលទទួលបានពើការអនុវតតគនរមាង ការចូលរមួនិងការបង្ហា ញពើសមិទធផលនានាដែលគនរមាង
បានអនុវតតរចួមក្នហើយ នែើមបើជានមនរៀនសរមាប់ដចក្រដំលក្នៅែល់សហគមន៍ នងិអនក្ពាក់្ព័នធនផសងៗនទៀត។  
 អារស័យនហតុននុះ សូមរក្មុហ ុន ឬនើតិ/រូបវន័តបុគាលមានបទពិនសាធន៍ខ្វងចងរក្ងផលតិដេសវ ើនែអូេលើដែលមានចំណាប់
អារមមណ៍ក្នុងការផតល់នសវននុះ សូមនផញើលេិិតចណំាប់អារមមណ៍ របវតតិរូបសនងេប គនរមាងសនងេបរមួទងំតព្មលព្នការចងរក្ងផលិ
តដេសវ ើនែអូេលើ (គិតរមួទងំព្ថលពនធកាត់ទុក្ ១៥%) មក្ការយិាល័យអងាការមលប់ព្បតងតាមអាសយោឋ ន ផទុះនលេ១៩៤ ផលូវនលេ
៣៧១ សង្ហក ត់បឹងទំពុន េណឌ មានជ័យ រជធានើភនំនពញ ឬតាមរយៈអុើដម៉ាល mlup@online.com.kh; 
financemlup@online.com.kh, pcscfmmlup@gmail.com នអាយបានមុននមា៉ា ង ៥ល្ងៃ ចព្ថៃទើ៣០ ដេឧសភា ឆ្ន ំ
២០២២។ សូមពិនិតយនមើលនូវតួនាទើ និងការទទួលេុសរតូវ ែូចមានឯក្សារជូនភាា ប់មក្ជាមួយ។ 

 ព័ត៌មានបដនថម សូមទក់្ទងរក្ុមការង្ហរមលប់ព្បតង តាមរយៈទូរស័ពទនលេ 010-413-857, 012-413-857, 078-555-
209, 087-840-136 នរៀងរល់នមា៉ា ងនធវើការ។ 

http://www.mlup-baitong.org/
mailto:mlup@online.com.kh
mailto:mlup@online.com.kh
mailto:financemlup@online.com.kh
mailto:pcscfmmlup@gmail.com
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ជ្រើសជរ ើស្រមុហ ៊ុន ឬនីតិ/របូវ័នតប៊ុគ្គល អ្នរផលតិខ្សែវីជេអ្សូល ី
គ្ជ្ោង៖ ការទទលួបានថាមពលស្ោប់ជ្បើ្បាសត់ាមផទះ  និងអ្ភិវឌ្ឍន ៍
ជអ្រជូទសចរណ៍ ជាមយួនឹងការអ្ភិររែព្្ព ជេើមបជីលើររមពសរ់ីវភាព 

រសជ់ៅរបសស់ហគ្មនរ៍នជាតិជេើមភាគ្តចិសយួ 
ផដល់មូលនិធិជោយ ៖ GEF SGP UNDP របចាំរបជទសរមពុជា 
ទើតាំងគ្ជរោង ៖ ភូមរិ ាំងខ្វវ វ ឃុាំសន្ទ្នទ រសរុភនាំររវាញ ជេតតជោធិ៍សាត់  
រយៈជពលអនុវតតគ្ជរោង ៖ ១៨ន្ទេ ម្ថៃទើ) ១៦ ន្ទេ ធនូ  ឆ្ន ាំ ២០២០ ដល់ ម្ថៃទើ១៥ ន្ទេ មថុិនា ឆ្ន ាំ ២០២២) 
អនុវតតគ្ជរោងជោយ ៖ សហគ្មន៍តាំបន់ការោរធមមជាតរិ ាំងខ្វវ វ 
សរមបសរមួលជោយ ៖ អងគការមលប់ម្បតង 

១. ប្រវត្តិសហគមន ៍
 សហគ្មន៍តាំបន់ការោរធមមជាតិរ ាំងខ្វវ វសថិតរនុងន្ទដនររមរសតវម្រពភនាំឱរ៉ា ល់ ជៅរនុងឃុាំសន្ទ្នទ រសុរភនាំររវា៉ាញ ជេតតជោធិ៍
សាត់ ន្ទដលរតូវបានបជងកើតជឡើងជៅឆ្ន ាំ២០១៤ និងោនការទទួលសាគ ល់ពើរដឋម្នតើររសួងបរសិាថ នជលើលិេិតជសនើសុាំរបស់សហគ្ម
ន៍ (ជលេ ២៦៤ស.ណ ចុុះម្ថៃទើ៦ ន្ទេរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ សហគ្មន៍ជនុះចូលរមួរគ្ប់រគ្ងជោយរបជាសហគ្មន៍ ភូមិរ ាំងខ្វវ វ 
ឃុាំសន្ទ្នទ រសុរភនាំររវាញ ជេតតជោធិ៍សាត់ ោនម្ផទដើទាំហាំ ៧៧៦ហរិត  ោនសោររិចូលរមួចាំនួន ១៧៥រគ្ួសារ ជសមើនឹង 
៨៨២នារ់ (រសើ ៣៩៤នារ់)។ រ ាំងខ្វវ វជាសហគ្មន៍ោនរនជាតិជដើមភាគ្តិចសួយចាំននួ ២០រគ្ួសារ (របោណជា ១០០
នារ់) ន្ទដលរាំពុងពាយាមការោរអតតសញ្ញា ណរនជាតិជដើមភាគ្តចិរបស់េលួន ដូចជា របាាំងរបម្ពណើ  បុណយន្ទសនអាររស បុណយ
ន្ទសនអនរត និង ោនតាំបន់សរតិសទិធន្ទដលពួរគាត់ោនរាំជនឿ។ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ សហគ្មន៍តាំបន់ការោរធមមជាតិរ ាំងខ្វវ វបាន
ទទួលមូលធនិិរគាាំរទពើ GEF SGP UNDP របចាំរបជទសរមពុជា ជរកាមការរយួសរមបសរមួលពើអងគការមលប់ម្បតងរនុងការអនុវតត 
គ្ជរោង “ការទទួលបានថាមពលស្ោប់ជ្បើ្បាសត់ាមផទះ នងិអ្ភិវឌ្ឍន៍ជអ្រជូទសចរណ៍ ជាមួយនឹង
ការអ្ភិររែព្្ព ជេើមបជីលើររមពសរ់វីភាពរសជ់ៅរបសស់ហគ្មន៍រនជាតិជេើមភាគ្តិចសយួ”។ 

២. បរិយាយគម្ប្ោង 
ជគាលជៅគ្ជរោង៖  សហគ្មន៍រនជាតិជដើមភាគ្តិចសួយ និងសោរិរសហគ្មន៍ោនជភលើងជរបើរបាស់ និងជធវើយា៉ា ងណាឱយម្ផទដើ

ម្រពរបស់សហគ្មន៍តាំបន់ការោរធមមជាតិរ ាំងខ្វវ វ ន្ទដលោនទាំហាំ ៧៧៦ហរិត រតូវបានការោរ ជរបើរបាស់
និងរគ្ប់រគ្ងរបរបជោយនិរនតរភាព ជដើមបើជលើររមពស់រើវភាពរស់ជៅរបស់របជាសហគ្មន៍ឱយកាន់ន្ទតលអ
របជសើរ។ 

http://www.mlup-baitong.org/
mailto:mlup@online.com.kh
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ជគាលបាំណង១៖  សហគ្មន៍រនជាតិជដើមភាគ្តចិសួយ និងសោរិរសហគ្មន៍ចាំននួ ១៧៥រគ្ួសារ ន្ទដលោនរបជារន
សរុបចាំននួ ៨៨២នារ់ )រសើ ៣៩៤នារ់) រនុងតាំបន់ជគាលជៅ ចូលរមួអនុវតតន្ទផនការរគ្ប់រគ្ងម្រពសហ
គ្មន៍ជៅសហគ្មន៍តាំបន់ការោរធមមជាតិរ ាំងខ្វវ វ ន្ទដលោនម្ផទដើម្រព ៧៧៦ហចិត របរបជោយនិរនតរភាព 
ជៅឆ្ន ាំ២០២២។ 

ជគាលបាំណង២៖  រនជាតិជដើមភាគ្តិចសួយ នងិសោររិសោរិរសហគ្មន៍យា៉ា ងតិចចាំនួន ១៧៥រគ្សួារ  រនុងសហគ្មន៍
ជគាលជៅោនជភលើងជរបើរបាស់ តមរយៈការបជងកើតសាថ នើយអគ្គើសនើសូឡាសហគ្មន៍ )បញ្ចូ លអាគុ្យ និង
ជរបើរបាស់ឋាមពលអគ្គើសនើសរោប់មណឌ លព័ត៌ោនជទសចរណ៍) ការបជងកើតសាថ នើយផលតិទឹរសាអ តសហ
គ្មន៍ និងអភិវឌ្ឍជសវារមមសហគ្មន៍ជអរូជទសចរណ៍  ន្ទដលជធវើឲ្យពរួគាត់ោនរើវភាពកាន់ន្ទតលអរបជសើរជៅ 
ឆ្ន ាំ២០២២។ 

អនរទទលួផល៖ សហគ្មន៍រនជាតិជដើមភាគ្តចិសួយ និងសោរិរសហគ្មន៍ចាំននួ ១៧៥រគ្ួសារ ន្ទដលោនរបជារន
សរុបចាំននួ ៨៨២នារ់ )រសើ ៣៩៤នារ់) រនុងតាំបន់ជគាលជៅ។ 

៣. ម្ោលបំណងននរង្វា យតនមៃ 
ជគាលបាំណងជររើសជរ ើសអនរផលតិន្ទេសវ ើជដអូេលើម្នគ្ជរោងជនុះ គ្ឺជដើមបើជរៀបចាំចងររងនូវបទពិជសាធន៍លអ និងជមជរៀន

នានាន្ទដលទទួលបានពើការអនុវតតគ្ជរោង ការចូលរមួ នងិការបង្ហា ញពើសមទិធផលនានាន្ទដលគ្ជរោងបានអនុវតតរចួមរជហើយ 
ជដើមបើជាជមជរៀនសរោប់ន្ទចររ ាំន្ទលរជៅដល់សហគ្មន៍ និងអនរោរ់ព័នធជផសងៗជទៀត។  

៤. ពត័ោ៌នការម្សនើស ដំាកព់ាកយ 
 មុេង្ហរ  ៖ អនរចងររងឯរសារ នងិផលតិវ ើជដអូេលើ 
 របជភទការង្ហរ ៖ រិចចសនារយៈជពលេលើ 
 ជពលជវលា  ៖ ចប់ពើម្ថៃទើ៣០ ន្ទេឧសភា ដល់ម្ថៃទើ ១៣ ន្ទេមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ផលិតផលរង្ហវ យតម្មល ៖ របគ្ល់-ទទួលវ ើជដអូសជរមច យា៉ា ងយូររតមឹម្ថៃទើ១៣ ន្ទេមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 របារ់រម្រម  ៖ ចរចរ )គ្ិតរមួទាំងពនធកាត់ទុរ ១៥%) 

៥. លកខណៈសមបត្ត ិ
ជដើមបើទទលួបានលទធផលវាយតម្មលជោយសុររឹតភាព និងអាចទទួលយរបាន ររុមហ ុន/នើតិបុគ្គល ឬ រូបវន័បុគ្គល រតូវ

ោនលរខណៈសមបតតិដូចខ្វងជរកាម៖ 
 ោនបទពិជសាធន៍យា៉ា ងតចិ ២ឆ្ន ាំ ជៅរនុងវស័ិយផលិត និងចងររងន្ទេសវ ើជដអូ 
 ធ្លល ប់ោនបទពិជសាធន៍ការង្ហរចងររងផលិតន្ទេសវ ើជដអូ ជាពិជសសជាមួយគ្ជរោងអភិវឌ្ឍន៍នានាកាន់ន្ទតរបជសើរ។ 
 អាចជរៀបចាំសន្ទមតងជរឿងឈុតឆ្រេលើៗតមការចាំបាច់ 

៦. វិសាលភាពការង្វរ 
 ផតល់រូននូវលរខណៈពិជសសម្នការន្ទរសរមលួរូបភាព វ ើជដអូោរ់ជៅរនុងវ ើជដអូឃលើបេលើ 
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 ជររើសជរ ើសរូបភាព នងិវ ើជដអូន្ទដលោនរសាប់បានថតរចួ ជដើមបើរាំណត់បលង់សាំខ្វន់ៗន្ទដលនឹងរតូវជរបើរបាស់រនុងជពល
កាត់ត នងិចាំណុចសាំខ្វន់ៗម្នរបាយការណ៍ 

 ថតរូបភាពវ ើជដអូបន្ទនថមជាមយួភាគ្ើោរ់ព័នធម្នគ្ជរោង តមការចាំបាច់ 
 កាត់ត រចនារូបភាព និងសជមលងន្ទដលជលចជឡើងជាហូរន្ទហជៅរនុងរបាយការណ៍  )ការពិពណ៌នាអាំពើរូបភាព ឬសរមម
ភាពវ ើជដអូ) 

 ចងររងជាន្ទេសវ ើជដអូេលើ រយៈជពលមនិជលើសពើ ១០នាទើ 

៧. តនួាទើនិងការទទលួខ សប្តូវរបសអ់្នករង្វា យតនមៃ 
ន្ទផអរជលើការជររើសជរ ើសជោយអងគការមលប់ម្បតង ជបរខរនន្ទដលបានោនបាំណងោរ់ោរយសរោប់ការផលតិន្ទេសវ ើជដអូេលើ

ម្នគ្ជរោងជនុះ រតូវជរៀបចាំផតល់ និងបញ្ញា រ់ មរអងគការមលប់ម្បតងដូចខ្វងជរកាម៖ 
 ន្ទផនការសរមមភាពលាំអតិ 
 រតូវរួបសោភ ស នងិថតរូបភាពវ ើជដអូបន្ទនថម ជាមយួភាគ្ើោរ់ព័នធម្នគ្ជរោង ជរកាមការសរមសរមួលរបស់ររុម
ការង្ហរគ្ជរោង 

 ពិជរគាុះជយាបល់ជាមយួអងគការមលប់ម្បតងជដើមបើរាំណត់នូវទសសនៈនងិេលឹមសារម្នន្ទេសវ ើជដអូន្ទដលនឹងរតូវផលតិ 
 ោនឧបររណ៍រគ្ប់រគាន់សាំរប់ជរៀបចាំថត និងចងររងន្ទេសវ ើជដអូ 
 ជរៀបចាំចងររងន្ទេសវ ើជដអូេលើ ជោយជរបើបជចចរជទសសមរសប ជោយោនបញ្ចូ លេលមឹសារអរសរជាភាសាអង់ជគ្លស 
)English subtitle)។ 

 ពិភារារបមូលឯរសារ រូបភាព និងវ ើជដអូ ន្ទដលគ្ជរោងោនរសាប់ ពើររុមការង្ហរគ្ជរោង 

៨. ការដាកព់ាកយ និងកាលបរិម្ឆេទផ តកំណតទ់ទលួពាកយ 
ររុមហ ុន/នើត/ិរូបវន័តបុគ្គល ន្ទដលោនបទពិជសាធន៍ និងោនចាំណាប់អារមមណ៍ សូមជផញើនូវរបវតតិរូបសជងខប ន្ទផនការ

សរមមភាពលាំអិតរមួទាំងតម្មល និងពនធកាត់ទុរជលើជសវារមម)១៥%) មរកាន់ការយិាល័យអងគការមលប់ម្បតង តមអាសយោឋ ន 
ផទុះជលេ១៩៤ ផលូវជលេ៣៧១ សង្ហក ត់បឹងទាំពុន េណឌ ោនរ័យ ររធ្លនើភនាំជពញ ឬតមរយៈអុើន្ទម៉ាល៖ 
financemlup@online.com.kh; pcscfmmlup@gmail.com; mlup@online.com.kh  ឲ្យបានមុនជោ៉ា ង ៥លាៃ ច  ម្ថៃ
ទើ៣០ ន្ទេឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២។  

 ព័ត៌ោនបន្ទនថម សូមទរ់ទងររុមការង្ហរមលប់ម្បតង តមរយៈទូរស័ពទជលេ 010-413-857, 012-413-857, 078-555-
209, 087-840-136 ជរៀងរល់ជោ៉ា ងជធវើការ។ 
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