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ការផលតិវីដេអូខ្នា តខ្លអីំពភីាពដោគជ័យនៃការអៃុវតតគដរោង 
ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក ដដលមានឈ ម្ ោះជាភាសាអង់ឈរលសថា  

Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ “OBL-CFMTR+” 
ឈរកាមជំនួយថវកិាពី UNDP-GEF SGP 

អនុវត្តរឈរមាងឈោយរណៈកមមការសហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវ 
 

លក្ខខ្័ណ្ឌ ការងារ 
 
១. ឈោលបំណងព្នការផលិត្វឈីដអូ 

ឈោលបំណង  ការផលិត្វឈីដអូឈនោះ   ឈដើមបផីសពវផាយដល់សហរមន៍អំពីភាពឈជារជ័យរបស់
រឈរមាង ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក រត្ូវបាន          យៈ    
២៤       ។ 

២. សាវតា 
២.១. អនកអនុវត្តរឈរមាង៖ រណៈកមមការររប់ររងសហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវ ជាអងគការ

សហរមន៍មូលោា នដដលរត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈៅ ន្ ំ២០០២ ឈោយរបជាសហរមន៍ ឈរកាមការសរមប
សរមួលរបស់ អងគការ RPFD។ ចាប់ពី ន្ ំ២០០៩ រហូត្មកទល់បចចុបបននឈនោះ រត្វូបានជួយោំរទ
ឈោយអងគការមលប់ព្បត្ង។ រណៈកមមការររប់ររងសហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈនោះ រត្ូវបានបឈងកើត្
ឈឡើងឈដើមបីររប់ររងសកមមភាពអភិរកសធនធានធមមជាតិ្ មានព្រពឈឈើ និងសត្វព្រពជាឈដើម ឈៅស្សុក 
សណ្តត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍរកីចំឈរ ើន រពមទំងការឈរបើរបាស់ឈោយមាននិរនតរភាពផងដដរ។ 

ឈលើសពីឈនោះឈៅឈទៀត្ រណៈកមមការឈនោះក៏មានភារៈកិចចចូលរមួចំដណកឈធវើ សកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ឈផសងៗ 
ឈៅកនុងសហរមន៍ ឈោយមានកិចចសហការយ៉ាងជិត្សនិទធជាមួយរកមុ របឹកាឃំុទំរងី និង សាា ប័ន
ព្ដរូនានាដដលពាក់ព័នធ។  

ឈរកាមការសរមបសរមួលរបស់អងគការមលប់ព្បត្ង  ឈៅ ន្ ំ២០១៥ សហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសស 
លាវ បានបឈងកើត្រឈរមាងមួយដដលមានឈ ម្ ោះថា ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ ព្ ោះឈៅ
រកឈរដបូក (Ou Bosleav Community Forestry Management Towards REDD+ - (OBL-CFMTR+) ។ 
សហរមន៍ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវ បានោក់សំឈណើ រឈរមាងឈនាោះ ឈៅអងគការ UNDP និងទទួលបាននូវ
មូលនិធិសរមាប់អនុវត្តរឈរមាងឈនោះចាប់ពីព្ថៃទី០១ ដេសីហា ន្ ំ២០១៥ រហូត្ដល់ព្ថៃទី៣១ ដេកកកោ 

ន្ ំ២០១៧។ 
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២.២. ឈសចកតីអតាា ធិបាយអំពីរឈរមាង 
ឈ ម្ ោះរំឈោងៈ  ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក             

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

ទីតំាងរំឈោងៈ  ភូមិរនទោះ ឃំុទំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ  
រយៈឈពលអនុវត្តរំឈោងៈ ព្ថៃទី ០១ ដេ សីហា ន្ ំ ២០១៥ ដល់ព្ថៃទី ៣១ ដេកកកោ ន្ ំ២០១៧ 
ឈោលបំណងព្នរឈរមាងៈ  ព្ផទដីព្រពសហរមន៍អូរបុសសលាវដដលមានទំហំ ១,៣៥៩ ហ.ត្ រត្ូវបាន

ឈរបើរបាស់ និងររប់ររងរបកបឈោយនិរនតរភាពឈដើមបីឈរត្ៀមេលួនចូលរមួ
អនុវត្ដកមមវធីិឈរដបូកឈៅឈពលអនារត្ 

ឈោលបំណងជាក់លាក់ៈ   
១. រណៈកមមការ អនកពាក់ព័នធ និងសមាជិកសហរមន៍ព្រពឈឈើចំនួន ៧០% មានការយល់

ដឹងពីកមមវធីិឈរដបូក និងចូលរមួអភិរកសព្រពសហរមន៍កាន់ដត្មានរបសិទធភាពឈៅពាក់ 
កណ្តត ល ន្ ំ២០១៧។ 

២. សមាជិកសហរមន៍ចំនួន ៩៨ ររួសារដដលមានរបជាជនសរបុចំនួន ៧៨៩ (ស្សី៣៩០) 
កនុងតំ្បន់ឈោលឈៅ មានសិទធិស្សបចាប់កនុងការររប់ររង និងឈរបើរបាស់ដីព្រពសហរមន៍
ចំនួន ១,៣៥៩ ហិកតា របកបឈោយនិរនតរភាព។ 

៣. កសិកររកីរកជាសមាជិកសហរមន៍ចំនួន ២០ររួសារ មានជីវភាពកាន់ដត្លអរបឈសើរ 
តាមរយៈរកុមសនសំ ការឈធវើកសិកមមតាមបចចកឈទស និងការឈរបើរបាស់អនុផល
ព្រពឈឈើរបកបឈោយនិរនតរភាព។ 

៣. ឈសចកតីអតាា ធិបាយអំពីការងារ 
៣.១. ទំហំការងារ 
ទំហំព្នការផលិត្វឈីដអូខ្នន ត្េលី របស់រឈរមាងឈនោះ រត្វូបានកំណត់្ដូចខ្នងឈរកាម ឈហើយឈបកខជន

ដដលទទួលបានឈជារជ័យកនុងការឈដញព្ថល រត្វូបំឈពញឱ្យបាន៖ 
 សហការជាមួយរណៈកមមការសហរមន៍និង រកុមការងារអងគការមលប់ព្បត្ង ឈដើមបសីរឈសរ

ជាអត្ាបទករមងឈរឿង អំពីភាពឈជារជ័យរបស់ការររប់ររងរឈរមាងព្នសហរមន៍
ព្រពឈឈើអូរបុសសលាវឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក  
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 ចុោះថត្និងសមាា សន៍ជាមួយអនកពាក់ព័នធរឈរមាង (អាជាា ធរភូមិ ឃំុដដលពាក់ព័នធ មនទីរ
ជំនាញ នាយករបតិ្បត្តិអងគការមលប់ព្បត្ង) និងសហរមន៍ឈៅតំ្បន់ឈោលឈៅកនុងសហរមន៍
អូរបុសសលាវ សាិត្ឈៅភូមិរនទោះ ឃំុទំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ។  

 បញ្ចូ ល subtitle ជាភាសាអង់ឈរលស ឈោយមានការសហការណ៍ជាមួយរកមុការងារមលប់
ព្បត្ង។ 

 ផលិត្ជាវឈីដអូពីភាពឈជារជ័យរបស់រឈរមាងដដលមានរយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី។ 

៣.២.  ផលសឈរមចរបស់ការងារ 
ឈបកខជនដដលទទួលបានឈជារជ័យ      ឈដញព្ថលរត្ូវ    ឱ្យបាននូវផលសឈរមចដូចខ្នង

ឈរកាម 
 ដផនការការងារលមអិត្សរមាប់ការផលិត្វឈីដអូដដលនឹងរត្ូវោក់ជូនឈៅ        

សហរមន៍      សរមបសរមួល                             ឈដើមបពិីភាកានិង
សឈរមច 

 វធីិសាស្រសតកនុងការផលិត្ ការសមាា សន៍ ការតំ្ឈឡើងសំឈឡង និងការោក់subtitle ជាភាសា
អង់ឈរលស 

 ដេសវឈីដអូសឈរមច រយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី ឯកសារជា soft copy  និង DVD ចំនួន៥ 
រត្ូវរបរល់មករណៈកមមការសហរមន៍/រកមុការងារអងគការមលប់ព្បត្ង 

៣.៣. កាលបរឈិចេទការងារ 
ការផលិត្ដេសវឈីដអូខ្នន ត្េលីឈនោះ រត្ូវឈធវើឈឡើងយ៉ាងយូរបំផុត្    ព្ថៃ  ២១   កកកោ ន្ ំ២០១៧ 

ឈហើយរត្ូវ បញ្ច ប់យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹ្មព្ថៃ  ៣០   កកកោ    ២០១៧។ 

៣.៤.  ព្ថលទូទត់្ឈសវាកមម 
ឈបកខជនរត្ូវបា៉ា ន់របមាណពីតំ្ព្លសរបុសរមាប់ការងារឈនោះ ឈហើយរត្ូវោក់ជូនឈៅកនុងសំឈណើ ឈដញ 
ព្ថល។ ការឈដញព្ថលមួយនឹងរត្ូវឈធវើឈឡើងចំឈពាោះឈបកខជនទំងឡាយណ្តដដលបានឆលងផុត្ការសំរតិ្ 
សំោងំ។ 

៤. រុណវឌ្ឍរិបស់ឈបកខជន 
ឈបកខជនដដលចង់ឈដញព្ថលការងារឈនោះរត្ូវមានរុណសមបត្តិដូចខ្នងឈរកាម៖ 

 បទពិឈសាធន៍កនុងការផលិត្វឈីដអូ  
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 មានចំឈណោះដឹងនិងជំនាញកនុងការសរឈសរអត្ាបទវឈីដអូ 
 មានបទពិឈសាធកនុងការចុោះសមាា សន៍ជាមួយអងគការឈរៅរោា ភិបាល          ហ    

      ។ 

៥.          ចំណ្តប់អារមមណ៍ 
ឈបកខជនដដលមានចំណ្តប់អារមមណ៍ចង់ឈដញព្ថលអនុវត្តការងារឈនោះ រត្វូោក់ជូននូវឯកសារ

សំឈណើ ឈដញព្ថលលមអិត្ដដលមានបងាា ញពីរុណសមបត្តិរបស់ឈបកខជន វធីិសាស្រសតព្នការផលិត្ និង
កាលវភិារការងារ ឈៅ                        /សហរមន៍អូរបុសសលាវ យ៉ាងយឺត្ 
បំផុត្រតឹ្មឈមា៉ា ង របំារឈសៀល ព្ថៃទី១៩   កកកោ    ២០១៧។ 
 
                         ររី បូរ ីឬ ឈលាក រូ ផុន 
         ភូមិរនទោះ ឃំុទំរងី ស្សកុសណ្តត ន់ ឈេត្តកំពង់ធំ ឬ ការយិល័យអងគការមលប់ព្បត្ង 
         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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