ដំណឹងេ្រជើសេរ ើស
បុគល
គ ក
ិ ែផនកអភិវឌ ន៍សហគមន៍
មូលនិធិបុ ណវ ិទយ និងអភិវឌ ន៍ គឺ ជអងគករេ្រករ ្ឋ ភិ បលមិនរក្របក់ចំណូលែដលបនេធ្វើករ
េលើកមមវ ិធីមួយេឈមះថ កមមវ ិធីភំគ
ន ូែលន ចប់

ំងពី ឆនំ ២០០៨។ កមមវ ិធីេនះមនេគលបំណងសិក

ែស្វងយល់អំពី ច្រកភពែខមរ និងធនថ្របជជនកមពុជែដលរស់េនជុំវ ិញតំ បន់បុ ណ ្ឋ នេនេលើភំន

គូែលន ចូលរួមចំែណកកនុងករករពរ និងអភិរក បុរណ ្ឋ នទំងអស់េនះ ្រពមទំងចូ លរួមចំែណក
កនុងករេលើកកមពស់ជីវភពរបស់ពួកគត់្រសបេពលជមួ យគន។

េ្រចើនដូចជ ករសិក ្រ
គូែលន

កមមវ ិធី ភំគ
ន ូែលន

មនសកមមភពជ

វ្រជវបុ ណវ ិទយ និងករេធ្វើឲយ្របេសើរនូវកររស់េនរបស់្របជជនេនេលើភំន

មរយៈករផ្តល់

ររូបតថមភ ចំេណះដឹងែផនកសុខភព និងអនម័យ ចំេណះដឹងែផនកកសិកមម

ែដលមននិរន្តរភព និងមិ នប៉ះពល់ដល់បរ ិ

ថ ន, ្រពមទំងករអប់រ ំទូេទ។

មរយៈសកមមភពដូច

បនេរៀប ប់ខងេលើ អងគករ្រតូវករេ្រជើ សេរ ើស បុគល
គ ិក ០១ រូប ទទួលបនទុកករងរអភិវឌ ន៍សហគមន៍

(Income Generation Officer)1 ។ បុគគលិកែផនកអភិ វឌ ន៍សហគមន៍ មនភរកិ ចច សំខន់ៗដូចខងេ្រកម
េនះ៖

តួនទី និងភរកិចច
o

េរៀបចំ និងព្រងីកសកមមភពករងរបេងកើត្របក់ចំណូល (Income Generation activities) របស់
្របជជនេគលេ
ពក់ព័នធ។

o

េ

យសហករជមួយ្រកុមករងរែដលមនេនកនុងអងគករ និង

ែស្វងរកនូវសកមមភពថមីៗពក់ព័នធនឹងករបេងកើត្របក់ចំណូល កនុងេគលបំណង ជំរញ
ុ ជីវភព
រស់េនរបស់្របជជនេគលេ

1

ជញធរ

បុ គគលិកែផនកអភិ វឌ ន៍ សហគមន៍ ឫ

កមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន

ឲយ្របេសើរេឡើង។

Income Generation Officer េធ្វើករទក់ទងនឹងករអភិវឌ
មរយៈករបេងកើន្របក់ ចំណួលរបស់ពួកគត់ ។

ន៍ សហគមន៍ កុនងេគលបំ ណងេលើក

o
o

្រគប់្រគង និ ងចត់ែចងករងរេនកនុងមជឈមណ្ឌលអភិវឌ ន៍សហគមន៍ របស់គំេ ង។
សិក

និងែស្វងរកទី ផ រសំ ប់ ផលិតផលែដលផលិតបនពី្របជសហគមន៍េគលេ

និង

មជឈមណ្ឌលអភិ វឌ ន៍សហគមន៍។
o

ផ្តល់អនុ

សន៍

និងចំេណះដឹងពក់ព័នធនឹងករងរបេងកើត្របក់ចំណូលដល់្របជសហគមន៍

កនុងគំ េ ង។

លកខខណ្ឌេ្រជើសេរ ើស
o

មនបទពិេ

ធករងរពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ ន៍សហគមន៍ និងករងរបេងកើត្របក់ចំណូលកនុង

សហគមន៍ ចប់ពី២ឆនំេឡើងេទជមួយ
o

មនបទពិេ

ថ ប័ នអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

ធករងរែផនកកសិកមម និងចិញចឹមសត្វចប់ពី២ឆនំេឡើងេទជមួយ

ថ ប័ នអងគករ

េ្រករ ្ឋ ភិបល
o

េបកខជន ្រតូវមនសញញប័្រតចប់ពីបរ ិញញប្រតេឡើងេទពក់ព័នន
ធ ឹងែផនកកសិកមម ចិញចម
ឹ សត្វ ឫករ
អភិវឌ ន៍ជនបទ

o

មនចំ េណះដឹងែផនកភ

o

េចះស្រមប

អង់េគ្លសែដល

ចេ្របើ្របស់បនយ៉ ង

ទ ត់ ជំនញ

មកលៈេទស ជពិេសសកនុងករេធ្វើករងរ និងកររស់េនជមួ យ្របជជនេន

កនុងសហគមន៍េនជនបទ

o

េបកខជន្រតូវមនសញ
ជ តិ ែខមរ

o

មនសីលធម៌ល្អ

o

មនសុខភពល្អ

o

អតថចរ ឹកស្លូតបូត

o

តស៊ូជមួយករងរ

o

េចះេធ្វើករជ្រកុម

សំណុំឯក

រ និងពត៍មនបែនថម

េបកខជនទំងពីរេភទែដលមនចំ
មនភជប់រប
ូ ថត និងឯក

ប់

រមមណ៍ សូមេផញើរ្របវត្តិរប
ូ សេងខបជភ

រពក់ព័នធ ្រពមទំងអត្តសញញណប័ណ្ណសញញតិែខមរ

មអុី ែមលដូចខងេ្រកមេនះ ឲយបនមុខៃថងទី 0៥ ែខតុ

ឆនំ ២០១៥។

រអង់េគ្លសេ

មរយៈ

យ

ស័យ ្ឋ ន ឫ

េបកខជនែដលបនជប់ដំ

ក់កលទីមួយ និង្រតូវឆ្លងកត់ករសមភសន៍ែដលេរៀបចំេ

យអងគករ

េនករ ិយល័យ មូលនិ ធិបុ ណវ ិទយ និងអភិវឌ ន៍ ផទល់េនេខត្តេសៀម ប។
េបកខជនែដលបនជប់ជ

ថ ពរ នឹ ងេធ្វើករងរេពញេម៉ ងពីៃថងច័នទ ដល់ៃថងសុ្រក េនេលើភំគ
ន ូ ែលន។

កែន្លងទទួលពកយ
o

វ ិទយ

ថ នប ង
ំ ចុងបូព៌

ភូមិបឹងដូនប៉

សងកត់ ស្រ្ល កម

្រកុងេសៀម ប

(ករ ិយល័យ មូលនិធិបុ ណវ ិទយ និងអភិវឌ ន៍ កមមវ ិធីភំគ
ន ូែលន)។
o

ស័យ ្ឋ នអុីែមល info@adfkulen.org ។

េខត្តេសៀម ប

