ការផលិតវីដេអូខ្នាតខ្លអ
ី ំពភា
ី ពដោគជ័យនៃការអៃុវតតគដរោង
ការររប់ ររងសហរមន៏ ព្រពឈឈើ អូរបុ សសលាវឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូ ក ដដលមានឈ្មោះជាភាសាអង់ ឈរលសថា
Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ “OBL-CFMTR+”
ឈរកាមជំនួយថវ ិកាពី UNDP-GEF SGP

អនុវត្តរឈរមាងឈោយរណៈកមមការសហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវ
លក្ខខ្័ណ្ឌការងារ

១. ឈោលបំណងព្នការផលិត្វ ីឈដអូ
ឈោលបំ ណង

ការផលិត្វ ីឈដអូឈនោះ

ឈដើ មបីផសពវផាយដល់សហរមន៍អំពីភាពឈជារជ័ យរបស់

រឈរមាង ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូក រត្ូវបាន
២៤

យៈ

។

២. សាវតា
២.១. អនកអនុវត្តរឈរមាង៖ រណៈកមមការររប់ ររងសហរមន៍ ព្រពឈឈើ អូរបុ សសលាវ ជាអងគការ
សហរមន៍មូលោានដដលរត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈៅ្នំ២០០២ ឈោយរបជាសហរមន៍ ឈរកាមការសរមប
សរមួលរបស់

អងគការ

RPFD។

ចាប់ពី្នំ២០០៩

រហូត្មកទល់បចចុបបននឈនោះ រត្ូវបានជួ យោំរទ

ឈោយអងគការមលប់ព្បត្ង។ រណៈកមមការររប់ ររងសហរមន៍ ព្រពឈឈើ អូរបុ សសលាវឈនោះ រត្ូវបានបឈងកើត្

ឈឡើងឈដើ មបីររប់ររងសកមមភាពអភិ រកសធនធានធមមជាត្ិ មានព្រពឈឈើ និ ងសត្វព្រពជាឈដើ ម ឈៅស្សុក
សណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ ឱ្យមានការអភិ វឌ្ឍរ ីកចំ ឈរ ើន រពមទំងការឈរបើរបាស់ឈោយមាននិ រនតរភាពផងដដរ។
ឈលើសពី ឈនោះឈៅឈទៀត្ រណៈកមមការឈនោះក៏ មានភារៈកិ ចច
ច ូ លរួមចំដណកឈធវើ សកមមភាពអភិ វឌ្ឍន៍ ឈផសងៗ
ឈៅកនុងសហរមន៍

ឈោយមានកិចចសហការយ៉ា ងជិ ត្សនិទធជាមួ យរកុម

របឹកាឃុំទំរ ីង

និ ង

សាាប័ន

ព្ដរូ នានាដដលពាក់ ព័ន។
ធ
ឈរកាមការសរមបសរមួលរបស់អងគការមលប់ព្បត្ង ឈៅ្នំ២០១៥ សហរមន៍ព្រពឈឈើ អូរបុ សស
លាវ បានបឈងកើត្រឈរមាងមួយដដលមានឈ្មោះថា ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ្ពោះឈៅ
រកឈរដបូក (Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ - (OBL-CFMTR+) ។

សហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវ បានោក់ សំឈណើរឈរមាងឈនាោះ ឈៅអងគការ UNDP និ ងទទួ លបាននូ វ
មូ លនិ ធិសរមាប់អនុ វត្តរឈរមាងឈនោះចាប់ពីព្ថៃទី០១ ដេសីហា ្នំ២០១៥ រហូត្ដល់ព្ថៃទី៣១ ដេកកកោ
្នំ២០១៧។
1

២.២. ឈសចកតីអតាាធិបាយអំពីរឈរមាង
ឈ្មោះរំឈោងៈ

ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូក

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

ទីតាង
ំ រំឈោងៈ

ភូ មិរនទោះ ឃុំទំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកំពង់ ធំ

រយៈឈពលអនុវត្តរំឈោងៈ

ព្ថៃទី ០១ ដេ សីហា ្នំ ២០១៥ ដល់ព្ថៃទី ៣១ ដេកកកោ ្នំ២០១៧

ឈោលបំណងព្នរឈរមាងៈ

ព្ផទដីព្រពសហរមន៍អូរបុ សសលាវដដលមានទំ ហំ ១,៣៥៩ ហ.ត្ រត្ូវបាន
ឈរបើរបាស់

និងររប់ ររងរបកបឈោយនិ រនតរភាពឈដើមបីឈរត្ៀមេលួនចូ លរួម

អនុវត្ដកមមវ ិធីឈរដបូកឈៅឈពលអនារត្
ឈោលបំណងជាក់លាក់ៈ

១. រណៈកមមការ អនកពាក់ព័នធ និងសមាជិ កសហរមន៍ព្រពឈឈើ ចំនួន ៧០% មានការយល់
ដឹ ងពី កមមវ ិធីឈរដបូ ក

និងចូ លរួមអភិ រកសព្រពសហរមន៍ កាន់ ដត្មានរបសិទធភាពឈៅពាក់

កណ្ត
ត ល្នំ២០១៧។
២. សមាជិកសហរមន៍ ចំនួន ៩៨ ររួសារដដលមានរបជាជនសរុបចំ នួន ៧៨៩ (ស្សី៣៩០)
កនុងត្ំ បន់ ឈោលឈៅ មានសិទិស្ធ សបចាប់កុងការររប់
ន
ររង និងឈរបើរបាស់ដីព្រពសហរមន៍
ចំ នួន ១,៣៥៩ ហិកតា របកបឈោយនិ រនតរភាព។

៣. កសិកររកី រកជាសមាជិ កសហរមន៍ចំនួន ២០ររួសារ មានជី វភាពកាន់ ដត្លអរបឈសើរ
តាមរយៈរកុមសនសំ

ការឈធវើកសិកមមតាមបចចកឈទស

និងការឈរបើរបាស់អនុ ផល

ព្រពឈឈើ របកបឈោយនិ រនតរភាព។

៣. ឈសចកតីអតាាធិបាយអំពីការងារ
៣.១. ទំហកា
ំ រងារ

ទំ ហំព្នការផលិត្វ ីឈដអូខ្ននត្េលី របស់រឈរមាងឈនោះ រត្ូវបានកំណត្់ដូចខ្នងឈរកាម ឈហើយឈបកខជន
ដដលទទួ លបានឈជារជ័ យកនុងការឈដញព្ថល រត្ូវបំឈពញឱ្យបាន៖


សហការជាមួ យរណៈកមមការសហរមន៍និង រកុមការងារអងគការមលប់ព្បត្ង ឈដើមបីសរឈសរ
ជាអត្ាបទករមងឈរឿង

អំ ពីភាពឈជារជ័យរបស់ការររប់ ររងរឈរមាងព្នសហរមន៍

ព្រពឈឈើ អូរបុ សសលាវឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូ ក
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ចុ ោះថត្និងសមាាសន៍ជាមួយអនកពាក់ ព័នរ
ធ ឈរមាង

(អាជាាធរភូ មិ

ឃុំដដលពាក់ ព័នធ

មនទីរ

ជំ នាញ នាយករបត្ិបត្តិអងគការមលប់ព្បត្ង) និងសហរមន៍ឈៅត្ំ បន់ ឈោលឈៅកនុងសហរមន៍
អូ របុ សសលាវ សាិត្ឈៅភូ មិរនទោះ ឃុំទំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ។


បញ្ូច ល

subtitle

ជាភាសាអង់ឈរលស

ឈោយមានការសហការណ៍ជាមួ យរកុមការងារមលប់

ព្បត្ង។


ផលិត្ជាវ ីឈដអូពីភាពឈជារជ័ យរបស់រឈរមាងដដលមានរយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី ។

៣.២. ផលសឈរមចរបស់ការងារ
ឈបកខជនដដលទទួ លបានឈជារជ័ យ

ឈដញព្ថលរត្ូវ

ឱ្យបាននូ វផលសឈរមចដូ ចខ្នង

ឈរកាម


ដផនការការងារលមអិត្សរមាប់ការផលិត្វ ីឈដអូដដលនឹ ងរត្ូវោក់ជូនឈៅ
សហរមន៍

សរមបសរមួល

ឈដើមបីពិភាកានិ ង

សឈរមច


វ ិធី សាស្រសតកុងការផលិ
ន
ត្ ការសមាាសន៍ ការត្ំ ឈឡើងសំឈឡង និងការោក់ subtitle ជាភាសា
អង់ឈរលស



ដេសវ ីឈដអូ សឈរមច រយៈឈពលមិ នឈលើសពី១០នាទី ឯកសារជា soft copy និ ង DVD ចំ នួន៥
រត្ូវរបរល់មករណៈកមមការសហរមន៍ /រកុមការងារអងគការមលប់ព្បត្ង

៣.៣. កាលបរ ិឈចេទការងារ

ការផលិត្ដេសវ ីឈដអូខ្ននត្េលីឈនោះ រត្ូវឈធវើឈឡើងយ៉ា ងយូរបំ ផុត្
ឈហើយរត្ូវ បញ្ចប់ យ៉ាងយូរបំ ផុត្រត្ឹ មព្ថៃ ៣០

កកកោ

ព្ថៃ ២១

កកកោ ្នំ២០១៧

២០១៧។

៣.៤. ព្ថលទូទត្់ឈសវាកមម
ឈបកខជនរត្ូវបា៉ា ន់របមាណពីត្ំព្លសរុបសរមាប់ការងារឈនោះ ឈហើយរត្ូវោក់ ជូនឈៅកនុងសំឈណើឈដញ
ព្ថល។

ការឈដញព្ថលមួយនឹងរត្ូវឈធវើឈឡើងចំឈពាោះឈបកខជនទំងឡាយណ្តដដលបានឆលងផុត្ការសំរ ិត្

សំោង
ំ ។

៤. រុណវឌ្ឍិរបស់ឈបកខជន
ឈបកខជនដដលចង់ឈដញព្ថលការងារឈនោះរត្ូវមានរុណសមបត្តិដូចខ្នងឈរកាម៖


បទពិឈសាធន៍ កុងការផលិ
ន
ត្វ ីឈដអូ
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មានចំឈណោះដឹងនិងជំនាញកនុងការសរឈសរអត្ាបទវ ីឈដអូ

មានបទពិ ឈសាធកនុងការចុោះសមាាសន៍ជាមួយអងគការឈរៅរោាភិបាល

ហ

។

៥.

ចំណ្តប់អារមមណ៍
ឈបកខជនដដលមានចំ ណ្តប់អារមមណ៍ចង់ឈដញព្ថលអនុវត្តការងារឈនោះ

សំឈណើឈដញព្ថលលមអិត្ដដលមានបងាាញពី រុណសមបត្តិរបស់ឈបកខជន
កាលវ ិភារការងារ

ឈៅ

បំ ផុត្រត្ឹ មឈមា៉ា ង របាំរឈសៀល ព្ថៃទី១៩

រត្ូវោក់ ជូននូ វឯកសារ

វ ិធីសាស្រសតព្នការផលិត្

/សហរមន៍អូរបុ សសលាវ
កកកោ

យ៉ា ងយឺត្

២០១៧។

ររី បូ រ ី ឬ ឈលាក រូ ផុ ន
ភូ មិរនទោះ ឃុំទំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកំពង់ ធំ ឬ ការ ិយល័យអងគការមលប់ព្បត្ង
085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 012-419-877 ឬ 097-2-036-533
Email:

pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com ឬ poercm@gmail.com
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