ការផលិតវីដេអូខ្នាតខ្លអ
ី ំពភា
ី ពដោគជ័យនៃការអៃុវតតគដរោង
ការគ្រប់ គ្រងសហរមន៏ ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់ ឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូ ក ដដលមានឈ្ាោះជភាស្មអង់ឈរេសថា
Prey Choam Smach Community Forestry Management towards REDD+ “PCS-CFMTR+”
ឈគ្កាមជាំនួយថវ ិកាពី UNDP-GEF SGP

អនុវត្តរឈគ្មាងឈោយរណៈកមាការសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មាច់
លក្ខខ្័ណ្ឌការងារ

១. ឈោលបាំណងព្នការផលិត្វ ីឈដអូ
ឈោលបាំ ណង

ការផលិត្វ ីឈដអូឈនោះ

ឈដើ មបីផសពវផាយដល់សហរមន៍អាំពីភាពឈជរជ័ យរបស់

រឈគ្មាង ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មាច់ឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូក គ្ត្ូវបាន
២៤

យៈ

។

២. ស្មវតា
២.១. អនកអនុវត្តរឈគ្មាង៖ រណៈកមាការគ្រប់គ្រងសហរមន៍ ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់ ជអងគការ
សហរមន៍មូលោានដដលគ្ត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈៅ្នាំ២០០២ ឈោយគ្បជសហរមន៍ ឈគ្កាមការសគ្មប
សគ្មួលរបស់

អងគការ

RPFD។

ចាប់ពី្នាំ២០០៩

រហូត្មកទល់បចចុបបននឈនោះ គ្ត្ូវបានជួ យោាំគ្ទ

ឈោយអងគការមេប់ព្បត្ង។ រណៈកមាការគ្រប់គ្រងសហរមន៍ ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់ឈនោះ គ្ត្ូវបានបឈងកើត្
ឈឡើងឈដើ មបីគ្រប់គ្រងសកមាភាពអភិ រកសធនធានធមាជត្ិ មានព្គ្ពឈឈើ និ ងសត្វព្គ្ពជឈដើ ម ឈៅស្សុក
សណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ ឱ្យមានការអភិ វឌ្ឍរ ីកចាំ ឈរ ើន គ្ពមទាំងការឈគ្បើគ្បាស់ឈោយមាននិ រនតរភាពផងដដរ។
ឈលើសពី ឈនោះឈៅឈទៀត្ រណៈកមាការឈនោះក៏ មានភារៈកិ ចច
ច ូ លរួមចាំដណកឈធវើ សកមាភាពអភិ វឌ្ឍន៍ ឈផសងៗ
ឈៅកនុងសហរមន៍

ឈោយមានកិចចសហការយ៉ា ងជិ ត្សនិទធជមួ យគ្កុម

គ្បឹកាឃុាំទាំរ ីង

និ ង

ស្មាប័ន

ព្ដរូ នានាដដលពាក់ ព័ន។
ធ
ឈគ្កាមការសគ្មបសគ្មួលរបស់អងគការមេប់ព្បត្ង ឈៅ្នាំ២០១៥ សហរមន៍ ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់
បានបឈងកើត្រឈគ្មាងមួ យដដលមានឈ្ាោះថា ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មាច់ឈ្ពោះឈៅរកឈរដ
បូក (Prey Choam Smach Community Forestry Management towards REDD+ “PCS-CFMTR+”)។
សហរមន៍ព្គ្ពឈឈើព្គ្ពជាំស្មាច់ បានោក់ សាំឈណើរឈគ្មាងឈនាោះ ឈៅអងគការ UNDP និ ងទទួ លបាននូ វ
មូ លនិ ធិសគ្មាប់អនុ វត្តរឈគ្មាងឈនោះចាប់ពីព្ថៃទី០១ ដេសីហា ្នាំ២០១៥ រហូត្ដល់ព្ថៃទី៣១ ដេកកកោ
្នាំ២០១៧។
1

២.២. ឈសចកតីអតាាធិបាយអាំពីរឈគ្មាង
ឈ្ាោះរាំឈោងៈ

ការគ្រប់គ្រងសហរមន៏ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់ឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូក

(Prey

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

ភូ មិទាំអរ ឃុាំទាំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកាំពង់ ធាំ

រយៈឈពលអនុវត្តរាំឈោងៈ

ព្ថៃទី ០១ ដេ សីហា ្នាំ ២០១៥ ដល់ព្ថៃទី ៣១ ដេកកកោ ្នាំ២០១៧

ឈោលបាំណងព្នរឈគ្មាងៈ

ព្ផៃដីព្គ្ពសហរមន៍ព្គ្ពជាំស្មាច់ ដដលមានទាំ ហាំ
ឈគ្បើគ្បាស់

១,៤៤៦

ហ.ត្

គ្ត្ូវបាន

និងគ្រប់ គ្រងគ្បកបឈោយនិ រនតរភាពឈដើមបីឈគ្ត្ៀមេេួនចូ លរួម

អនុវត្ដកមាវ ិធីឈរដបូកឈៅឈពលអនារត្
ឈោលបាំណងជក់លាក់ៈ

១. រណៈកមាការ អនកពាក់ព័នធ និងសមាជិ កសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើ ចាំនួន ៧០% មានការយល់
ដឹ ងពី កមាវ ិធីឈរដបូ ក

និងចូ លរួមអភិ រកសព្គ្ពសហរមន៍ កាន់ ដត្មានគ្បសិទធភាពឈៅពាក់

កណ្ត
ត ល្នាំ២០១៧។
២.

សមាជិ កសហរមន៍ចាំនួន

១៣២

គ្រួស្មរដដលមានគ្បជជនសរុបចាំនួន១,២២១

(ស្សី៥៩៩) កនុងត្ាំ បន់ ឈោលឈៅ មានសិទិ ស្ធ សបចាប់ កុងការគ្រប់
ន
គ្រង និងឈគ្បើគ្បាស់ដីព្គ្ព
សហរមន៍ ចាំនួន ១,៤៤៦ ហ.ត្ គ្បកបឈោយនិ រនតរភាព។

៣. កសិករគ្កី គ្កជសមាជិ កសហរមន៍ចាំនួន ២០គ្រួស្មរ មានជីវភាពកាន់ ដត្លអគ្បឈសើរ
តាមរយៈគ្កុមសនសាំ

ការឈធវើកសិកមាតាមបចចកឈទស

និ ងឈគ្បើគ្បាស់អនុ ផលព្គ្ពឈឈើ

គ្បកបឈោយនិ រនតរភាព។

៣. ឈសចកតីអតាាធិបាយអាំពីការងារ
៣.១. ទាំហកា
ាំ រងារ

ទាំ ហាំព្នការផលិត្វ ីឈដអូខ្ននត្េេី របស់រឈគ្មាងឈនោះ គ្ត្ូវបានកាំណត្់ដូចខ្នងឈគ្កាម ឈហើយឈបកខជន
ដដលទទួ លបានឈជរជ័ យកនុងការឈដញព្ថេ គ្ត្ូវបាំឈពញឱ្យបាន៖


សហការជមួ យរណៈកមាការសហរមន៍និង គ្កុមការងារអងគការមេប់ព្បត្ង ឈដើមបីសរឈសរ
ជអត្ាបទកគ្មងឈរឿង

អាំពីភាពឈជរជ័ យរបស់ការគ្រប់គ្រងរឈគ្មាងព្នសហរមន៍ព្គ្ពឈឈើ

ព្គ្ពជាំស្មាច់ឈ្ពោះឈៅរកឈរដបូ ក
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ចុ ោះថត្និងសមាាសន៍ជមួយអនកពាក់ ព័នរ
ធ ឈគ្មាង

(អាជាធរភូ មិ

ឃុាំដដលពាក់ ព័នធ

មនៃីរ

ជាំ នាញ នាយកគ្បត្ិបត្តិអងគការមេប់ព្បត្ង) និងសហរមន៍ឈៅត្ាំ បន់ ឈោលឈៅកនុងសហរមន៍
ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់ សាិត្ឈៅភូ មិទាំអរ ឃុទ
ាំ ាំ រ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកាំពង់ធាំ។


បញ្ូច ល

subtitle

ជភាស្មអង់ឈរេស

ឈោយមានការសហការណ៍ជមួ យគ្កុមការងារមេប់

ព្បត្ង។


ផលិត្ជវ ីឈដអូពីភាពឈជរជ័ យរបស់រឈគ្មាងដដលមានរយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី ។

៣.២. ផលសឈគ្មចរបស់ការងារ
ឈបកខជនដដលទទួ លបានឈជរជ័ យ

ឈដញព្ថេគ្ត្ូវ

ឱ្យបាននូ វផលសឈគ្មចដូ ចខ្នង

ឈគ្កាម


ដផនការការងារលមអិត្សគ្មាប់ការផលិត្វ ីឈដអូដដលនឹ ងគ្ត្ូវោក់ជូនឈៅ
សហរមន៍

សគ្មបសគ្មួល

ឈដើមបីពិភាកានិ ង

សឈគ្មច


វ ិធី ស្មស្រសតកុងការផលិ
ន
ត្ ការសមាាសន៍ ការត្ាំ ឈឡើងសាំឈឡង និងការោក់ subtitle ជភាស្ម
អង់ឈរេស



ដេសវ ីឈដអូ សឈគ្មច រយៈឈពលមិ នឈលើសពី១០នាទី ឯកស្មរជ soft copy និ ង DVD ចាំ នួន៥
គ្ត្ូវគ្បរល់មករណៈកមាការសហរមន៍ /គ្កុមការងារអងគការមេប់ព្បត្ង

៣.៣. កាលបរ ិឈចេទការងារ

ការផលិត្ដេសវ ីឈដអូខ្ននត្េេីឈនោះ គ្ត្ូវឈធវើឈឡើងយ៉ា ងយូរបាំ ផុត្
ឈហើយគ្ត្ូវ បញ្ចប់ យ៉ាងយូរបាំ ផុត្គ្ត្ឹ មព្ថៃ ៣០

កកកោ

ព្ថៃ ២១

កកកោ ្នាំ២០១៧

២០១៧។

៣.៤. ព្ថេទូទត្់ឈសវាកមា
ឈបកខជនគ្ត្ូវបា៉ា ន់គ្បមាណពីត្ាំព្លសរុបសគ្មាប់ការងារឈនោះ ឈហើយគ្ត្ូវោក់ ជូនឈៅកនុងសាំឈណើឈដញ
ព្ថេ។

ការឈដញព្ថេមួយនឹងគ្ត្ូវឈធវើឈឡើងចាំឈពាោះឈបកខជនទាំងឡាយណ្តដដលបានឆេងផុត្ការសាំរ ិត្

សាំោង
ាំ ។

៤. រុណវឌ្ឍិរបស់ឈបកខជន
ឈបកខជនដដលចង់ឈដញព្ថេការងារឈនោះគ្ត្ូវមានរុណសមបត្តិដូចខ្នងឈគ្កាម៖


បទពិឈស្មធន៍ កុងការផលិ
ន
ត្វ ីឈដអូ
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មានចាំឈណោះដឹងនិងជាំនាញកនុងការសរឈសរអត្ាបទវ ីឈដអូ

មានបទពិ ឈស្មធកនុងការចុោះសមាាសន៍ជមួយអងគការឈគ្ៅរោាភិបាល

ហ

។

៥.

ចាំណ្តប់អារមាណ៍
ឈបកខជនដដលមានចាំ ណ្តប់អារមាណ៍ចង់ឈដញព្ថេអនុវត្តការងារឈនោះ

សាំឈណើឈដញព្ថេលមអិត្ដដលមានបងាាញពី រុណសមបត្តិរបស់ឈបកខជន
កាលវ ិភារការងារ

ឈៅ

គ្ត្ូវោក់ ជូននូ វឯកស្មរ

វ ិធីស្មស្រសតព្នការផលិត្

/សហរមន៍ព្គ្ពឈឈើ ព្គ្ពជាំស្មាច់

យ៉ា ងយឺត្ បាំផុត្គ្ត្ឹមឈមា៉ា ង គ្បាាំរឈសៀល ព្ថៃទី១៩

កកកោ

២០១៧។

គ្រី បូ រ ី ឬ ឈលាក នួន ហាក់
ភូ មិទាំអរ ឃុាំទាំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តកាំពង់ ធាំ ឬ ការ ិយល័យអងគការមេប់ព្បត្ង
085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 012-419-877 ឬ 092-953-898
Email:

និង

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