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បទដ្ឋា នការងារ មន្រី្តសន្រមបសម្រួលសហគរន ៍
ឈ ម្ ោះ   ៖  
តួនាទី   ៖ មន្រី្តសន្រមបសម្រួលសហគរន ៍(Community Facilitator, CF) 
តំបនក់ារងារ  ៖ ឃ ុំ/ន្រសុកកន ងខេត្ត ខ ោះក ង ីិង ន្ររោះស្ហ  ី 
ណែនាកំារងារ  ៖ ន្របធាី ឬអ  ីន្របធាីកមមវធ្ិ, (Program Manager and/or Deputy) 
អនកន្ររបន់្ររង  ៖ នាយកន្របតិ្បត្តិអងគ រររតក 

I. គោលបំណង៖ 
 
 មន្រី្តសន្រមបសម្រួលសហគរន ៍ (CF) ជាប រគលិកឈេញឈ ៉ោ ងនីអងគ រររតក ីិងជាអនកដឹកនាមំ្កុររបស់ខ្លួនខធវើ រជារយួប រគលិក 
ម្កុរឈសេង ឈទៀតឈដើរបសីន្រមបសម្រួល រអ  ីវត្តីស៍កមមភាររខន្រោងន្របចុំឆ្ន ុំកនុងដំបនឈ់ោលឈៅ ីិងវស័ិយ រងាររបស់ខ្លួន ន្រសបតារណសនការ 
យ ទ្ធសាស្រសត ឈោលនឈោបាយ ទ្សសវស័ិយ ខបសកកមម និង ឈោលបំែងរបស់អងគ រ ។ មន្រី្តសន្រមបសម្រួលសហគរនទ៍ទួលខុ្សម្តូវ កនុង រ
ន្របមូល ីិងផ្តល់េត ៌ន/ទិ្ នីីយ៍ជាន្របចុំឈៅកានន់្របរ័ី ធន្ររបន់្ររងទិ្ នីីយ័របស់អងគ រររតក ីិងរាយ រណ៍ជាន្របចុំសត្េីភាេរកីចឈម្រើន ននការ
អ  ីវត្ត គឈម្ ងកនុងតំបន់ី ិងវស័ិយ រងាររបស់ខ្លួន ន្ររមទងំបំឈេញភារកិច្ចឈសេងឈទៀតតារការឈសនើសំុេីនាយកន្របតិ្បត្ត ។ 
 
II. ការងារច ុះរលូដ្ឋា ន៖ 
ឈៅកនុងដំបនឈ់ោលឈៅរបស់ខ្លួន មន្រី្តសន្រមបសម្រួលសហគរន ៍ឈដើរតួជាតំណាងអងគ រររតក  នភារកិច្ច និង ការងារដូចតឈៅ ៖ 
 

1. េម្ងឹងសមត្ថភារម្កុរចាបអ់ារមមណ៍ និង េួកឈគឲ្យឈចោះឈលើកឈ ើងនូវបញ្ហា /តម្រូការ/កងវល់ ដាកប់ញ្ចូ លឈៅកនុងណសនការអភវិឌ្ឍី ៍និង 
ណសនការវនិិឈោគឃំុ ន្ររមទងំជំរុញឲ្យ នតំណាងចូលររួកនុងស ហរែកមមណសនការថ្នន កម់្សុក ណសែងរកការគុំន្រទ្េី សំណាកស់្ថា បន័ 
នដគូកនុងតំបន ់ជយួ ដល់ការអ  ីវត្តី ៍សកមមភាេគឈម្ ង ។ 

2. េម្ងឹងសមត្ថភារម្កុរយុវជន និង ជួយ េួកឈគឲ្យចូលររួកនុងការអ  ីវត្តណសនការណដល នកនុងគឈម្ ងអងគ រ និង ជួយ គុំន្រទ្រាល់ 
ការចូលររួរបស់េួកឈគឈៅកនុងកិច្ចអភវិឌ្ឍីខ៍សដ្ឋកិច្ចហគរន ៍តាររយៈការចងន្រកងម្កុរជួយ ខ្លួនឯង ឬក ៍ឃលឹបយុវជនសតីេីការហែឹកហែឺន 
បឈចចកឈទសេត ៌នវជិាា  សិលបៈ របា ំនិងកីឡា ។ល។  

3. េម្ងឹងសមត្ថភារឈរដឹកនាមំ្កុរបណាត ញ IG-CRF-CBO (សហម្ោសសហករែ៍ AC) ឈដើរបជំីរុញការអ  ីវត្តណសនការអាជីវកមម និង 
សលិតកមមចំរុោះណសនកដូចជា ៖ រកសលឈនស្ថទ, ការណកនននឈម្គឿងសម ន្រទ្ីិង អនុសល នម្េឈ ើ, សលិតកមមវារវីបបកមម, ផ្តល់ឈសវា 
ឈអកូឈទសចរែ៍, សលិតសលដំណំា និង ចិញ្ច ឹរសត្វ ។ល។ 

4. ជួយ ឈរដឹកនាមំ្កុរបណាត ញ IG-CRF-CBO (សហម្ោសសហករែ៍ AC) អ  ីវត្តណសនការទីសារ ដូចជាសំរបសំរលួ ការន្របមូលទិញ 
សលិតសលសរុបេីម្កុរសហម្ោសសហករែ៍ នាឈំចញឈៅកានទី់សារឈម្ៅតំបន ់និង ផ្គត្ផ់្គងស់ ា រៈ/បរកិាា  ណដលជាតម្រូវការ របស់ 
ស ជិកម្កុរបណាត ញសហម្ោសសហករែ៍ ។  

 

MORODOK ORGANIZATION 

MORODOK



បទដ្ឋា នការងារ មន្រី្តសន្រមបសម្រលួសហគរន ៍
5. ជាទីម្បឹការបស់គែៈកមមការន្ររបន់្ររងទុនបងែិលឃំុ (CRF) ជួយ ខរៀបច្ុំណសនការន្ររបន់្ររងភាគហ ុន និង េម្ងីកទុនវនិិឈោគខ្នន តតូច 

ជួយ ដល់ម្កុរសហគរន ៍IG-CRF-CBO ខធវើ រជាបណាត ញអភវិឌ្ឍីខ៍សដ្ឋកិច្ចសហគរន ៍ន្ររមទងំ តារដានជាន្របចុំឈៅឈលើ 
ការចុោះបញ្ា ីរស្ថន រ រណខីយយ និង ការន្ររបន់្ររងន្របតិ្បត្តការហិរញ្ញ វត្ថ  ។  

6. សំរបសំរលួន្របជ ុំម្កុរបណាត ញសហម្ោសសហករែ៍ (AC) IG-CRF-CBO ឈដើរប ីរិីិត្យតារដាន, វាយតនរល និង ឈ ែ្ើរបាយការែ៍ ជា
ន្របចុំ នូវសកមមភាេគំឈរាងរបស់ម្កុរសហគរនណ៍ដលបានចុោះកិច្ចន្ររមឈម្េៀងជារយួអងគ រ សតីអំេី ភាេរកីចឈម្រើន ។ 

7. សហការជារយួម្កុរការងារដន៍ទឈទៀត ឈដើរបផី្ជា បប់ណាត ញសហម្ោសសហករែ៍ IG-CRF-CBO េីឃំុរយួ ឈៅឃំុរយួឈទៀត កនុង និង 
ឈម្ៅដំបន ់ន្ររមទងំជួយ គុំន្រទ្ដល់ការខរៀបច្ុំ ម្េឹតតិការែ៍ស្ថធារែៈ ឈសេងៗ ។ 

 
III. ភារកិច្ច ក្ន ងការិយ៉ា លយ័៖ 

 
1. កស្ថងណសនការសកមមភាេ និងណសនការថវកិារន្របចុំណខ្ និងឆ្ន  ំ ន្ររមទងំខរៀបច្ុំឯកស្ថរឈោលគំនិតននគឈម្ ងខ្នន តតូច របស់ម្កុរ 

បណាត ញ IG-CRF-CBO (សហម្ោសសហករែ៍AC) កនុងដំបនឈ់ោលឈៅរបស់ខ្លួន ។  
2. េិឈម្ោោះឈោបល់ជារយួប រគលិកន្ររបន់្ររងណសនកន្ររបន់្ររងទីចាតក់ារ និង ហិរញ្ញ វត្ថ ឈដើរបធីានាការអ  ីវត្តណសនការ សកមមភាេ  នភាេនលុោះ 

សីុោន ឈៅនឹងណសនការថវកិា និងអនុឈោរតារណសនការន្របតិ្បត្តន្របចុំឆ្ន  ំ។  
3. ន្របមូលចងន្រកងកតម់្តានូវេត ៌ន/ទិនននយ័សតីេីភាេរកីចឈម្រើនននសកមមភាេគឈម្ ង និងផ្តល់រាល់េត ៌ន/ទិ្ នីីយ័ទងំឈនាោះ ឈៅកាន ់

ន្របរ័ី ធេត ៌ន/ទិ្ នីីយ័ររួរយួ (្នាោទិ្ នីីយ័៖ Management Information System, MIS) របស់អងគ រររតក ណដលជាបនទុក 
របស់រន្រនតីឈ ែ្ើរបាយការែ៍សរុប (Monitoring and Reporting Officer) ។ 

4. ខរៀបច្ុំកុំណត្ន់្រា រងារន្របចុំណខ្ ីិងរបាយការែ៍១ខេមតង /៣ខេ ៦ណខ្ និង១២ណខ្ សតីេីសរទិធិសលសឈម្រចបានដល់ឈោលបំែង 
ន្ររមទងំករែីយសិកា សតីេីភាេរកីចឈម្រើនឈសេងៗ (impact or changes) ឈដើរបណីចករណំលកបទេិឈស្ថ្ន ៍និង បញ្ាូ នរបាយការែ៍ 
ទងំឈនាោះឈៅកាន ់សាថ ប័ី ធពាករ់័ី ធដូចជាម្កុរម្បឹកា ឃំុ / ម្សុក ។ល។ 

5. ខធវើ រកនុងភាេជានដគូជារយួប រគលិកជំនួយការគំឈរាង ទទួលយកភារកិច្ច សំរបសំរលួកិច្ចន្របជ ុំន្របចុំណខ្ និងឈ ែ្ើកំែតឈ់ហតុន្របជ ុំ 
តារដាន រាយការែ៍ អំេីការអ  ីវត្តណសនការសកមមភាេ ន្របចុំណខ្ និង បូកសរុប របាយការែ៍ររួ ។  

6. ផ្តល់េត ៌នឲ្យបានទនឈ់េលឈវោ ដល់នាយកន្របតិ្បត្ត អំេីស្ថា នភាេ ឬ ម្បឹតតិការែ៍ណដលឈកើត ន កនុងតំបន ់គឈម្ ងរបស់ខ្លួន កិច្ច
ការឈនោះ ររួបញ្ចូ លទងំ ការឈលើកគឈម្ ងសំឈែើ ររបស់សហគរន ៍ការតារដាន រាយការែ៍ ន្ររមទងំកិច្ចន្របជ ុំនលុោះបញ្ហា ំងជាន្របចុំ 
េីស្ថា នភាេគំឈរាងតារឃំុ ។ 

7. ជាអនកទទួលបនទុកទូឈៅកនុងការងារ ទូឈៅកនុងតំបន៖់ េម្ងឹងសមត្ថភារ គែៈកមមការសហគរន ៍ម្កុរយុវជន និង កិច្ចការឈយនឌរ័ និង 
ន្របជ ុំជារយួម្កុរ (ន្រកុមទ្ទួ្លប ទី កាមដ្ុំបី)់ ដន៍ទឈទៀតឈដើរបជំីរុញ កិច្ចអភវិឌ្ឍីខ៍សដ្ឋកិច្ចម្ករុបណាត ញសហម្ោសសហករែ៍ IG-
CRF-CBO។  

8. គុំន្រទ្/ផ្តល់រត្ោ៌ីដ្ល់គែៈន្ររបន់្ររងអងគ រររតក និង បំឈេញភារកិច្ចឈសេងឈទៀតឈៅតារការឈសនើសំុេីនាយកន្របតិ្បត្ត ន្ររមទងំ អ  ី
វត្តី ៍សកមមភាេឈម្ៅគឈម្ ងឈដាយ នការម្បឹកាឈោបល់ជារយួគែៈន្ររបន់្ររងអងគ រររតក។ 

 
 


