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ការផលតិវីដេអូខ្នា តខ្លអីំពភីាពដោគជ័យនៃការអៃុវតតគដរោង 
ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក ដដលមានឈ ា្ ោះជភាស្មអង់ឈរេសថា  

Prey Choam Smach Community Forestry Management towards REDD+ “PCS-CFMTR+” 
ឈគ្កាមជាំនួយថវកិាពី UNDP-GEF SGP 

អនុវត្តរឈគ្មាងឈោយរណៈកមាការសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ 
 

លក្ខខ្័ណ្ឌ ការងារ 
 
១. ឈោលបាំណងព្នការផលិត្វឈីដអូ 

ឈោលបាំណង  ការផលិត្វឈីដអូឈនោះ   ឈដើមបផីសពវផាយដល់សហរមន៍អាំពីភាពឈជរជ័យរបស់
រឈគ្មាង ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក គ្ត្វូបាន          យៈ    
២៤       ។ 

២. ស្មវតា 
២.១. អនកអនុវត្តរឈគ្មាង៖ រណៈកមាការគ្រប់គ្រងសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ ជអងគការ

សហរមន៍មូលោា នដដលគ្ត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈៅ ន្ ាំ២០០២ ឈោយគ្បជសហរមន៍ ឈគ្កាមការសគ្មប
សគ្មួលរបស់ អងគការ RPFD។ ចាប់ពី ន្ ាំ២០០៩ រហូត្មកទល់បចចុបបននឈនោះ គ្ត្វូបានជួយោាំគ្ទ
ឈោយអងគការមេប់ព្បត្ង។ រណៈកមាការគ្រប់គ្រងសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈនោះ គ្ត្វូបានបឈងកើត្
ឈឡើងឈដើមបីគ្រប់គ្រងសកមាភាពអភិរកសធនធានធមាជតិ្ មានព្គ្ពឈឈើ និងសត្វព្គ្ពជឈដើម ឈៅស្សុក 
សណ្តត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍរកីចាំឈរ ើន គ្ពមទាំងការឈគ្បើគ្បាស់ឈោយមាននិរនតរភាពផងដដរ។ 

ឈលើសពីឈនោះឈៅឈទៀត្ រណៈកមាការឈនោះក៏មានភារៈកិចចចូលរមួចាំដណកឈធវើ សកមាភាពអភិវឌ្ឍន៍ឈផសងៗ 
ឈៅកនុងសហរមន៍ ឈោយមានកិចចសហការយ៉ាងជិត្សនិទធជមួយគ្កមុ គ្បឹកាឃុាំទាំរងី និង ស្មា ប័ន
ព្ដរូនានាដដលពាក់ព័នធ។  

ឈគ្កាមការសគ្មបសគ្មួលរបស់អងគការមេប់ព្បត្ង  ឈៅ ន្ ាំ២០១៥ សហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់  
បានបឈងកើត្រឈគ្មាងមួយដដលមានឈ ា្ ោះថា ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដ
បូក (Prey Choam Smach Community Forestry Management towards REDD+ “PCS-CFMTR+”)។ 
សហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ បានោក់សាំឈណើ រឈគ្មាងឈនាោះ ឈៅអងគការ UNDP និងទទួលបាននូវ
មូលនិធិសគ្មាប់អនុវត្តរឈគ្មាងឈនោះចាប់ពីព្ថៃទី០១ ដេសីហា ន្ ាំ២០១៥ រហូត្ដល់ព្ថៃទី៣១ ដេកកកោ 

ន្ ាំ២០១៧។ 
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២.២. ឈសចកតីអតាា ធិបាយអាំពីរឈគ្មាង 
ឈ ា្ ោះរាំឈោងៈ  ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក (Prey 

Choam Smach Community Forestry Management towards REDD+ 
“PCS-CFMTR+”)  

ទីតាាំងរាំឈោងៈ  ភូមិទាំអរ ឃុាំទាំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ  
រយៈឈពលអនុវត្តរាំឈោងៈ ព្ថៃទី ០១ ដេ សីហា ន្ ាំ ២០១៥ ដល់ព្ថៃទី ៣១ ដេកកកោ ន្ ាំ២០១៧ 
ឈោលបាំណងព្នរឈគ្មាងៈ  ព្ផៃដីព្គ្ពសហរមន៍ព្គ្ពជាំស្មា ច់ដដលមានទាំហាំ ១,៤៤៦ ហ.ត្ គ្ត្ូវបាន

ឈគ្បើគ្បាស់ និងគ្រប់គ្រងគ្បកបឈោយនិរនតរភាពឈដើមបីឈគ្ត្ៀមេេួនចូលរមួ
អនុវត្ដកមាវធីិឈរដបូកឈៅឈពលអនារត្ 

ឈោលបាំណងជក់លាក់ៈ   
១. រណៈកមាការ អនកពាក់ព័នធ និងសមាជិកសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើចាំនួន ៧០% មានការយល់

ដឹងពីកមាវធីិឈរដបូក និងចូលរមួអភិរកសព្គ្ពសហរមន៍កាន់ដត្មានគ្បសិទធភាពឈៅពាក់ 
កណ្តត ល ន្ ាំ២០១៧។ 

២. សមាជិកសហរមន៍ចាំនួន ១៣២ គ្រួស្មរដដលមានគ្បជជនសរបុចាំនួន១,២២១ 
(ស្សី៥៩៩) កនុងត្ាំបន់ឈោលឈៅ មានសិទធិស្សបចាប់កនុងការគ្រប់គ្រង និងឈគ្បើគ្បាស់ដីព្គ្ព 
សហរមន៍ចាំនួន ១,៤៤៦ ហ.ត្ គ្បកបឈោយនិរនតរភាព។ 

៣. កសិករគ្កីគ្កជសមាជិកសហរមន៍ចាំនួន ២០គ្រួស្មរ មានជីវភាពកាន់ដត្លអគ្បឈសើរ 
តាមរយៈគ្កុមសនសាំ ការឈធវើកសិកមាតាមបចចកឈទស និងឈគ្បើគ្បាស់អនុផលព្គ្ពឈឈើ 
គ្បកបឈោយនិរនតរភាព។ 

៣. ឈសចកតីអតាា ធិបាយអាំពីការងារ 
៣.១. ទាំហាំការងារ 
ទាំហាំព្នការផលិត្វឈីដអូខ្នន ត្េេី របស់រឈគ្មាងឈនោះ គ្ត្វូបានកាំណត់្ដូចខ្នងឈគ្កាម ឈហើយឈបកខជន

ដដលទទួលបានឈជរជ័យកនុងការឈដញព្ថេ គ្ត្វូបាំឈពញឱ្យបាន៖ 
 សហការជមួយរណៈកមាការសហរមន៍និង គ្កុមការងារអងគការមេប់ព្បត្ង ឈដើមបសីរឈសរ

ជអត្ាបទកគ្មងឈរឿង អាំពីភាពឈជរជ័យរបស់ការគ្រប់គ្រងរឈគ្មាងព្នសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើ 
ព្គ្ពជាំស្មា ច់ឈ ព្ ោះឈៅរកឈរដបូក  
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 ចុោះថត្និងសមាា សន៍ជមួយអនកពាក់ព័នធរឈគ្មាង (អាជា ធរភូមិ ឃុាំដដលពាក់ព័នធ មនៃីរ
ជាំនាញ នាយកគ្បតិ្បត្តិអងគការមេប់ព្បត្ង) និងសហរមន៍ឈៅត្ាំបន់ឈោលឈៅកនុងសហរមន៍
ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ សាិត្ឈៅភូមិទាំអរ ឃុាំទាំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ។  

 បញ្ចូ ល subtitle ជភាស្មអង់ឈរេស ឈោយមានការសហការណ៍ជមួយគ្កមុការងារមេប់
ព្បត្ង។ 

 ផលិត្ជវឈីដអូពីភាពឈជរជ័យរបស់រឈគ្មាងដដលមានរយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី។ 

៣.២.  ផលសឈគ្មចរបស់ការងារ 
ឈបកខជនដដលទទួលបានឈជរជ័យ      ឈដញព្ថេគ្ត្ូវ    ឱ្យបាននូវផលសឈគ្មចដូចខ្នង

ឈគ្កាម 
 ដផនការការងារលមអិត្សគ្មាប់ការផលិត្វឈីដអូដដលនឹងគ្ត្ូវោក់ជូនឈៅ        

សហរមន៍      សគ្មបសគ្មួល                             ឈដើមបពិីភាកានិង
សឈគ្មច 

 វធីិស្មស្រសតកនុងការផលិត្ ការសមាា សន៍ ការត្ាំឈឡើងសាំឈឡង និងការោក់subtitle ជភាស្ម
អង់ឈរេស 

 ដេសវឈីដអូសឈគ្មច រយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី ឯកស្មរជ soft copy  និង DVD ចាំនួន៥ 
គ្ត្ូវគ្បរល់មករណៈកមាការសហរមន៍/គ្កមុការងារអងគការមេប់ព្បត្ង 

៣.៣. កាលបរឈិចេទការងារ 
ការផលិត្ដេសវឈីដអូខ្នន ត្េេីឈនោះ គ្ត្ូវឈធវើឈឡើងយ៉ាងយូរបាំផុត្    ព្ថៃ  ២១   កកកោ ន្ ាំ២០១៧ 

ឈហើយគ្ត្ូវ បញ្ច ប់យ៉ាងយូរបាំផុត្គ្តឹ្មព្ថៃ  ៣០   កកកោ    ២០១៧។ 

៣.៤.  ព្ថេទូទត់្ឈសវាកមា 
ឈបកខជនគ្ត្ូវបា៉ា ន់គ្បមាណពីត្ាំព្លសរបុសគ្មាប់ការងារឈនោះ ឈហើយគ្ត្ូវោក់ជូនឈៅកនុងសាំឈណើ ឈដញ 
ព្ថេ។ ការឈដញព្ថេមួយនឹងគ្ត្ូវឈធវើឈឡើងចាំឈពាោះឈបកខជនទាំងឡាយណ្តដដលបានឆេងផុត្ការសាំរតិ្ 
សាំោាំង។ 

៤. រុណវឌ្ឍរិបស់ឈបកខជន 
ឈបកខជនដដលចង់ឈដញព្ថេការងារឈនោះគ្ត្ូវមានរុណសមបត្តិដូចខ្នងឈគ្កាម៖ 

 បទពិឈស្មធន៍កនុងការផលិត្វឈីដអូ  



4 
 

 មានចាំឈណោះដឹងនិងជាំនាញកនុងការសរឈសរអត្ាបទវឈីដអូ 
 មានបទពិឈស្មធកនុងការចុោះសមាា សន៍ជមួយអងគការឈគ្ៅរោា ភិបាល          ហ    

      ។ 

៥.          ចាំណ្តប់អារមាណ៍ 
ឈបកខជនដដលមានចាំណ្តប់អារមាណ៍ចង់ឈដញព្ថេអនុវត្តការងារឈនោះ គ្ត្វូោក់ជូននូវឯកស្មរ

សាំឈណើ ឈដញព្ថេលមអិត្ដដលមានបងាា ញពីរុណសមបត្តិរបស់ឈបកខជន វធីិស្មស្រសតព្នការផលិត្ និង
កាលវភិារការងារ ឈៅ                        /សហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មា ច់ 
យ៉ាងយឺត្ បាំផុត្គ្តឹ្មឈមា៉ា ង គ្បាាំរឈសៀល ព្ថៃទី១៩   កកកោ    ២០១៧។ 
 
                         គ្រី បូរ ី ឬ ឈលាក នួន ហាក់ 
         ភូមិទាំអរ ឃុាំទាំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ ឬ ការយិល័យអងគការមេប់ព្បត្ង 
         085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 012-419-877 ឬ 092-953-898  
Email:  pocfmli2ktmlup@gmail.com ឬ dicmlup@gmail.com ឬ poercm@gmail.com 
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