ការផលិតវីដេអូខ្នាតខ្លអ
ី ំពភា
ី ពដោគជ័យនៃការអៃុវតតគដរោង
ការររប់ ររងសហរមន៏ ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បឈ្ពោះឈៅរក្បឈរដបូ ក្ប ដដលមានឈ្មោះជាភាសា
អង់ឈរលសថា
Prey Kbal Ou Kranhark Community Forestry Management Towards REDD+ “PKOK-CFMTR+”
ឈរកាមជំនួយថវ ិកាពី UNDP-GEF SGP

អនុវត្តរឈរមាងឈោយរណៈក្បមមការសហរមន៍ព្រពឈឈើព្រពក្បាលអូររក្បញ៉ា ក្ប
លក្ខខ្័ណ្ឌការងារ
១. ឈោលបំណងព្នការផលិត្វ ីឈដអូ
ឈោលបំ ណង

ការផលិត្វ ីឈដអូឈនោះ

ឈដើ មបីផសពវផាយដល់សហរមន៍អំពីភាពឈជារជ័ យរបស់

រឈរមាង

ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើព្រពក្បាលអូររក្បញ៉ា ក្បឈ្ពោះឈៅរក្បឈរដបូក្ប

រយៈ

២៤

រ

រត្ូវបាន

។

២. សាវតា
២.១.

អនក្បអនុវត្តរឈរមាង៖

រណៈក្បមមការររប់ររងសហរមន៍ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប

ជាអងគការសហរមន៍មូលោានដដលរត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈៅ្នំ២០០២ ឈោយរបជាសហរមន៍ ឈរកាម
ការសរមបសរមួលរបស់អងគការ RPFD។ ចាប់ពី្នំ២០០៩ រហូត្មក្បទល់បចចុបបននឈនោះ រត្ូវបានជួ យ
ោំរទឈោយអងគការមលប់ព្បត្ង។

រណៈក្បមមការររប់ ររងសហរមន៍ ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បឈនោះ

រត្ូវបានបឈងកើត្ឈឡើងឈដើ មបីររប់ររងសក្បមមភាពអភិ រក្បសធនធានធមមជាត្ិ

មានព្រពឈឈើ

និ ងសត្វព្រព

ជាឈដើ ម ឈៅស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តក្បំពង់ធំ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍរ ីក្បចំ ឈរ ើន រពមទំងការឈរបើរបាស់ឈោយមាន
និ រនតរភាពផងដដរ។

ឈលើសពី ឈនោះឈៅឈទៀត្

សក្បមមភាពអភិ វឌ្ឍន៍ ឈផសងៗ

រណៈក្បមមការឈនោះក្ប៏ មានភារៈក្បិ ចច
ច ូ លរួមចំ ដណក្បឈធវើ

ឈៅក្បនុងសហរមន៍

ឈោយមានក្បិចចសហការយ៉ា ងជិ ត្សនិទធជាមួ យរក្បុម

របឹក្បាឃុំមានរ ិទធិ និ ង សាាប័ នព្ដរូ នានាដដលពាក្ប់ព័នធ។
ឈរកាមការសរមបសរមួលរបស់អងគការមលប់ព្បត្ង ឈៅ្នំ២០១៥ សហរមន៍ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាល
អូ ររក្បញ៉ា ក្ប បានបឈងកើត្រឈរមាងមួ យដដលមានឈ្មោះថា ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើព្រពក្បាលអូរ
រក្បញ៉ា ក្បឈ្ពោះឈៅរក្បឈរដបូក្ប (Prey Kbal Ou Kranhark Community Forestry Management Towards

REDD+ - (PKOK -CFMTR+) ។ សហរមន៍ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូររក្បញ៉ា ក្ប បានោក្ប់ សំឈណើរឈរមាង
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ឈនាោះ ឈៅអងគការUNDP និ ងទទួ លបាននូ វមូ លនិ ធិសរមាប់អនុ វត្តរឈរមាងឈនោះចាប់ពីព្ថៃទី១ ដេក្បញ្ញា ្នំ
២០១៥ រហូត្ដល់ព្ថៃទី៣១ ដេសីហា ្នំ២០១៧។
២.២. ឈសចក្បតីអតាាធិបាយអំពីរឈរមាង
ឈ្មោះរំឈោងៈ

ការររប់ររងសហរមន៏ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បឈ្ពោះឈៅរក្បឈរដបូ ក្ប
(Prey Kbal Ou Kranhark Community Forestry Management Towards
REDD+ “PKOK -CFMTR+”)

ទីតាង
ំ រំឈោងៈ
រយៈឈពលអនុវត្តរំឈោងៈ
ឈោលបំណងព្នរឈរមាងៈ

ភូ មិត្បូងទឹ ក្ប ឃុំមានរ ិទធិ ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តក្បំពង់ធំ

ព្ថៃទី ០១ ដេ ក្បញ្ញា ្នំ ២០១៥ ដល់ព្ថៃទី ៣១ ដេសីហា ្នំ២០១៧
ព្ផៃដីព្រពសហរមន៍ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បដដលមានទំហំ

១,៥៩៣ហ.ត្

ហ.ត្ រត្ូវបានឈរបើ របាស់ និ ងររប់ ររងរបក្បបឈោយនិ រនតរភាពឈដើមបីឈរត្ៀម
ឈោលបំណងជាក្ប់លាក្ប់ៈ

េលួនចូ លរួមអនុ វត្ដក្បមមវ ិធី ឈរដបូក្បឈៅឈពលអនារត្

១. រណក្បមមការ អនក្បពាក្ប់ព័នធ និ ងសមាជិ ក្បសហរមន៍ព្រពឈឈើ ចំនួន ៧០% (៩០២នាក្ប់ )
មានការយល់ដឹងពីក្បមមវ ិធីឈរដបូ ក្ប

និ ងចូ លរួមអភិ រក្បសព្រពសហរមន៍កាន់ដត្មាន

របសិទធភាពឈៅពាក្ប់ក្បណ្ត
ត ល្នំ២០១៧។
២. សមាជិ ក្បសហរមន៍ចំនួន ២៤៨ររួសារដដលមានរបជាជនសរុបចំនួន១,២៨៩ (ស្សី
៦៩៨) ក្បនុងត្ំបន់ឈោលឈៅ មានសិទិស្ធ សបចាប់ក្បុងការររប់
ន
ររង និ ងឈរបើ របាស់ដីព្រព
សហរមន៍ចំនួន ១,៥៩៣ហិចតា របក្បបឈោយនិ រនតរភាព។

៣. ក្បសិក្បររក្បីរក្បជាសមាជិ ក្បសហរមន៍ចំនួន ៣០ររួសារ មានជី វភាពកាន់ ដត្លអរបឈសើរ
តាមរយៈរក្បុមសនសំ

ការឈធវើក្បសិក្បមមតាមបចចក្បឈទស

និងការឈរបើ របាស់អនុ ផលព្រព

ឈឈើ របក្បបឈោយនិរនតរភាព។
៣. ឈសចក្បតីអតាាធិបាយអំពីការងារ
៣.១. ទំហកា
ំ រងារ

ទំ ហំព្នការផលិត្វ ីឈដអូខ្ននត្េលី របស់រឈរមាងឈនោះ រត្ូវបានក្បំណត្់ដូចខ្នងឈរកាម ឈហើយឈបក្បខជន
ដដលទទួ លបានឈជារជ័ យក្បនុងការឈដញព្ថល រត្ូវបំឈពញឱ្យបាន៖
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សហការជាមួ យរណៈក្បមមការសហរមន៍និង រក្បុមការងារអងគការមលប់ព្បត្ង ឈដើមបីសរឈសរ
ជាអត្ាបទក្បរមងឈរឿង

អំ ពីភាពឈជារជ័យរបស់ការររប់ ររងរឈរមាងព្នសហរមន៍

ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្បឈ្ពោះឈៅរក្បឈរដបូក្ប


ចុ ោះថត្និងសមាាសន៍ជាមួយអនក្បពាក្ប់ ព័នរ
ធ ឈរមាង
ជំ នាញ

(អាជាាធរភូ មិ

នាយក្បរបត្ិបត្តិអងគការមលប់ព្បត្ង)

ឃុំដដលពាក្ប់ ព័នធ

មនៃីរ

និងសហរមន៍ឈៅត្ំ បន់ឈោលឈៅក្បនុង

សហរមន៍ ព្រពឈឈើ ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប សាិត្ឈៅភូ មិត្បូងទឹ ក្ប ឃុមា
ំ នរ ិទធិ ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់
ឈេត្តក្បំពង់ធំ។


បញ្ូច ល

subtitle

ជាភាសាអង់ឈរលស

ឈោយមានការសហការណ៍ជាមួ យរក្បុមការងារមលប់

ព្បត្ង។


ផលិត្ជាវ ីឈដអូពីភាពឈជារជ័ យរបស់រឈរមាងដដលមានរយៈឈពលមិនឈលើសពី១០នាទី ។

៣.២. ផលសឈរមចរបស់ការងារ
ឈបក្បខជន

ដដលទទួ លបានឈជារជ័ យ

រឈដញព្ថលរត្ូវ

ឱ្យបាននូ វផលសឈរមចដូ ចខ្នង

ឈរកាម


ដផនការការងារលមអិត្សរមាប់ការផលិត្វ ីឈដអូដដលនឹ ងរត្ូវោក្ប់ជូនឈៅ
សហរមន៍

រសរមបសរមួល

រ

រ

រ
ឈដើមបីពិភាក្បានិ ង

សឈរមច


វ ិធី សាស្រសតក្បុងការផលិ
ន
ត្ ការសមាាសន៍ ការត្ំ ឈឡើងសំឈឡង និងការោក្ប់ subtitle ជាភាសា
អង់ឈរលស



ដេសវ ីឈដអូ សឈរមច រយៈឈពលមិ នឈលើសពី១០នាទី ឯក្បសារជា soft copy និ ង DVD ចំ នួន៥
រត្ូវរបរល់មក្បរណៈក្បមមការសហរមន៍ /រក្បុមការងារអងគការមលប់ព្បត្ង

៣.៣. កាលបរ ិឈចេទការងារ

ការផលិត្ដេសវ ីឈដអូខ្ននត្េលីឈនោះ រត្ូវឈធវើឈឡើងយ៉ា ងយូរបំ ផុត្
ឈហើយរត្ូវបញ្ចប់ យ៉ាងយូរបំ ផុត្រត្ឹ មព្ថៃ ៣០

ក្បក្បកោ

ព្ថៃ ២១

ក្បក្បកោ ្នំ២០១៧

២០១៧។

៣.៤. ព្ថលទូទត្់ឈសវាក្បមម
ឈបក្បខជនរត្ូវបា៉ា ន់ របមាណពី ត្ំព្លសរុបសរមាប់ការងារឈនោះ ឈហើយរត្ូវោក្ប់ ជូនឈៅក្បនុងសំឈណើឈដញព្ថល។
ការឈដញព្ថលមួយនឹងរត្ូវឈធវើឈឡើងចំឈពាោះឈបក្បខជនទំងឡាយណ្តដដលបានឆលងផុត្ការសំរ ិត្សំោង
ំ ។

3

៤. រុណវឌ្ឍិរបស់ឈបក្បខជន
ឈបក្បខជនដដលចង់ ឈដញព្ថលការងារឈនោះរត្ូវមានរុ ណសមបត្តិដូចខ្នងឈរកាម៖
បទពិ ឈសាធន៍ ក្បុងការផលិ
ន
ត្វ ីឈដអូ



មានចំ ឈណោះដឹងនិ ងជំ នាញក្បនុងការសរឈសរអត្ាបទវ ីឈដអូ



មានបទពិឈសាធក្បនុងការចុ ោះសមាាសន៍ ជាមួ យអងគការឈរៅរោាភិ បាល



រ

ហ-

។

៥.

រ

ចំណ្តប់អារមមណ៍
ឈបក្បខជនដដលមានចំ ណ្តប់អារមមណ៍ចង់ឈដញព្ថលអនុវត្តការងារឈនោះ

សំឈណើឈដញព្ថលលមអិត្ដដលមានបងាាញពី រុណសមបត្តិរបស់ឈបក្បខជន
កាលវ ិភារការងារ

ឈៅ

រ

រ

យ៉ា ងយឺត្បំផុត្រត្ឹមឈមា៉ា ងរបាំរឈសៀល ព្ថៃទី១៩

ក្បក្បកោ

រត្ូវោក្ប់ ជូននូ វឯក្បសារ

វ ិធីសាស្រសតព្នការផលិត្

និង

/សហរមន៍ព្រពក្បាលអូ ររក្បញ៉ា ក្ប

២០១៧។

ររី បូ រ ី ឬ ឈលាក្ប ឈសឿង សុភ័រក្ប
រ
Email:

ភូ មិត្បូងទឹ ក្ប ឃុំមានរ ិទធិ ស្សុក្បសណ្ត
ត ន់ ឈេត្តក្បំពង់ធំ ឬ ការ ិយល័យអងគការមលប់ព្បត្ង
085-548-971 ឬ 012-577-939 ឬ 012-419-877 ឬ 088-500-80-30

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