
 
 
 
 

 

ចំរ ើន ចរំរ ើន ជារ្រឹះស្ថថ នមើររហូរិញ្ញវត្ថុរមពុជាឈានមុខរ្ផ្ននរសង្គម ផ្ដលររត្រិត្តរិររររោយទនំលួខុសរត្វូ រដើមបើនរិនតរភាពននការវវិឌ្ឍន៍ជាវជិ្ជមាន
ដល់ជ្ើវភាពរ្សួ្ថរររើររសរមម តាមរយៈការនតល់រសវាមើររហូរិញ្ញវត្ថុ នងិ្រសវារសដឋរចិចសង្គម។  ចរំរ ើន រពុំង្ឈររៅលំោរ់ថ្នន រ់ទើ៩ ននរ្រឹះស្ថថ នមើររហូរិញ្ញ
វត្ថុទងំ្អស់រនុង្រររទសរមពុជា រនុង្ន័យចនំនួនដ្ូរារ់រមចើសរមម នងិ្ត្រំន់ររត្រិត្តកិារ ផ្ដលមានស្ថខាជាង្ ៣៤ ការយិាល័យ រៅរនុង្ ១៦ រខត្ត-រាជ្ ធា
នើ។   

 

រៅរនុង្ឆ្ន  ំ២០១៦ ចរំរ ើន ានចារ់នដ្ូជាមយួអង្គការារាងំ្មានរឈាម ឹះថ្ន Entrepreneurs du Monde (EdM) រដើមបើអនុវត្តនូវការនតលឥ់ណទនររមុ
ធានា (EdM group loan methodology) រោយមនិមានការធានាគ្នន តាមរររិទរររទសរមពុជា ។ រយៈរពល ១៥ឆ្ន  ំផ្ដលអង្គការមយួរនឹះ ានរ្វើការងារ
ជាមយួរ្រឹះស្ថថ នមើររហូរិញ្ញវត្ថុផ្ននរសង្គម នងិ្ានររង្កើត្ឱ្យមានវ ិ្ ើស្ថស្រសតជារ់លារ់រនុង្ការគ្នរំទរលើសរមមភាពរសដឋរចិច ចរំ ឹះស្រសតើ នងិ្រុរសរស់រៅរនុង្
ស្ថថ នភាពលំារ នងិ្ងាយរង្ររគ្នឹះ ។ តាមរយៈការនតល់រសវាហរិញ្ញវត្ថុ ឱ្យរ្លើយត្រតាមត្រមវូការររស់គ្នត់្ នងិ្រមួរញ្ចូ លជាមយួរសវារសដឋរចិចសង្គម ។ វ ិ្ ើ
ស្ថស្រសតរនឹះានអនុវត្តរៅរនុង្រណ្តត រររទសជាររចើន ដូចជា រនុង្ទវើរអារហរិ (Burkina Faso, Togo, Ghana, Benin) នងិ្ទវើរអាសុើ (រវៀត្ណ្តម ឥណ្តា  
ហវើលើពើន នងិ្ភូមា)។ ការអនុវត្តរនឹះទទលួានរជា្ជ័្យ នរង្រងាា ញឱ្យរ ើញថ្ន រ្រឹះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុ អាចរដើរត្នួាទើទងំ្នតល់ឥណទន នងិ្រសវារសដឋរចិច
សង្គមរនេង្រទៀត្ រហើយជ្យួរលើរសទួយររមុរគ្នលរៅឱ្យមានជ្ើវភាពកាន់ផ្ត្រររសើររឡើង្ ។ 

 

មុខត្ផំ្ណង្ រាយការណ៍ជូ្ន ទើតាងំ្ ឈរ់ទទលួ រយ                  
មស្រនតើឥណទនររមុ (០១ នារ់) 
Group Facilitator 

               ជ្នំយួការ្ររមាង្ EdM 
សងាក ត់្ រលារ ររងុ្រ ិ្៍ស្ថត់្ 

រខត្តរ ិ្៍ស្ថត់្ ០៧-រមស្ថ-២០១៧ 

 

ភា កិចច និង កា ទទលួខុសត្រូវ 
សថតិ្ររកាមការរ្រ់រ្ង្ររស់ជ្នំយួការ្ររមាង្ EdM:  
 
1. ររង្កើត្ សរមរសរមលួ នងិ្តាមោនឥណទនររមុធានា 
- រ្វើការនេពវនាយ ពើឥណទនររុមរដើមបើទរ់ទញនដ្ូសកាត នុពលរៅតាមត្ំរន់រគ្នលរៅ 
- ររង្កើត្ររុមនដ្ូ (ចរនាល ឹះពើ ៨ រៅ ១២ នារ់រនុង្ ១ររុម) 
- ររៀរចំចាត់្ផ្ចង្ សរមរសរមួលរិចចររជុ្ំររចាផំ្ខ រៅរនុង្សហ្មន៍ រយាង្រៅរលើរគ្នលការណ៍ននការអនុវត្តន៍ 
- គ្នរំទយា៉ា ង្សអិត្រមួត្ ជាមួយររុម រដើមបើរស្ថង្នូវទំនុរចិត្ត ទំនារ់ទំនង្ និង្ភរតើភាពររស់នដ្ូ 
- រ្វើការសហការយា៉ា ង្ជ្ិត្សនិត្ជាមួយអាជាា ្រមូលោឋ នសរមារ់ការររត្ិរត្តិការ ។ 
 

2. ការរណតុ ឹះរណ្តត លជាររមុ នងិ្ការររររាជាលរខណៈរុ្គលរដើមបើគ្នរំទដល់នដ្ូ  
- សរមរសរមួលការរណតុ ឹះរណ្តត លសង្គម អាជ្ើវរមម និង្ជ្ំនាញរនុង្រិចចររជុ្ំររចាផំ្ខ តាមរយៈឧរររណ៏ និង្ររចចររទស 
- តាមោនសរមមភាពនដ្ូ រោយចុឹះជ្ួរនដ្ូឱ្យានរទៀត្ទត់្រៅនទឹះ ឬរផ្នលង្ររររអាជ្ើវរមម 
- ផ្សវង្រររញ្ហា លំារផ្ដលនដ្ូជ្ួរររទឹះ និង្ររនូវដំរណ្តឹះរស្ថយសរមារ់គ្នត់្ ។ 

 
3. ការរ្ររ្ង់្រសវាហរិញ្ញវត្ថុ 
- រ្វើការផ្ណនានំដ្ូឱ្យានដរង្ពើស្ថរៈសំខាន់ផ្ននរសនេ ំនិង្ការរ្រ់រ្ង្ឥណទន រនុង្រំឡុង្រពលរិចចររជុ្ំររចាផំ្ខ និង្ការចុឹះជ្ួរនដ្ូនើមួយៗ  
- វាយត្នមលការរសនើសំុឥណទនររស់នដ្ូ រ្វើការវាយត្នមលឥណទន រោយធានាានថ្នឥណទនរ្លើយត្រត្រមូវការគ្នត់្ និង្មានលទធភាពរនុង្ការ
សង្រត្ឡរ់  

- រ្វើការរងាា ញពើឥណទនផ្ដលរសនើសំុពើនដ្ូ រៅរនុង្រិចចររជុ្ំ្ណៈរមម្ិការឥណទនររចាសំាត ហ៍ 
- រ្វើការរត្ួត្ពិនិត្យការរររើរាស់ឥណទនររស់នដ្ូរៅនទឹះ ឬរផ្នលង្ររររអាជ្ើវរមម 



- រ្រ់រ្ង្ររត្ិរត្តិការហរិញ្ញវត្ថុរំឡុង្រពលរិចចររជុ្ំររុម (នើត្ិវ ិ្ ើននការររមូលរារ់ ការរត់្រតារនេង្ៗ) 
- វភិា្ និង្ររដំរណ្តឹះរស្ថយរញ្ហា  សរមារ់នដ្ូរង់្យយត្យា៉ា វ ។  

 
4. រនេង្ៗ 
- រាយការណ៍ព័ត៌្មានទទួលានពើមូលោឋ នរៅកាន់អនររ្រ់រ្ង្ 
- ចូលរមួរនុង្រិចចររជុ្ំររចាសំាត ហ៍ និង្សរមរសរមួលរនុង្ការរណតុ ឹះរណ្តត ល 

 

គុណវុឌ្ឍ ិ
- ររមិត្អរ់ររំរញិ្ហញ ររត្រឡើង្រៅ 
- រងាា ញពើ្នទៈ ចំណ្តរ់អារមមណ៍ និង្ការចូលរមួរនុង្ការងារសហ្មន៍ 
- មានរារស័យទរ់ទង្លអ និង្ជ្ំនាញទំនារ់ទំនង្ 
- មានរទពិរស្ថ្ន៍រនុង្ការសរមរសរមួល ការរណតុ ឹះរណ្តត ល ការររជុ្ំរនុង្សហ្មន៍កាន់ផ្ត្រររសើរ 
- អាចរ្វើដំរណើ ររោយម៉ាូតូ្ និង្ស្ថន រ់រៅរនុង្ត្ំរន់ជ្នរទាន 
- ចូលចិត្តរ្វើការងារជាររុម ជាមនុសេឧសាហ៍ពាយាម  និង្រចឹះរររោឹះរស្ថយរញ្ហា  
- ជាមនុសេរចឹះរទផ្រន រហ័សរហួន និង្មាន្នទៈរនុង្ការររៀននូវអវើផ្ដលថ្មើ 
- មានការររតជាា ចិត្តខពស់ចំរ ឹះការងារ  
- មានចំរណឹះដរង្ផ្ននរភាស្ថអង់្រ្លសកាន់ផ្ត្រររសើរ ។ 

 

អរថត្ររោជន៍  
 ទទួលានរារ់ផ្ខចរនាល ឹះពើ ១៨០-២០០ ដុលាល រនុង្មួយផ្ខ 
 រារ់រលើរទររចិត្តរលើការងារររចាផំ្ខ 
 អត្ថរររយាជ្ន៍រនេង្ៗរទៀត្ 
 ការធានារា៉ា រ់រង្រលើអាយុជ្ើវតិ្ និង្ររគ្នឹះថ្នន រ់ ២៤រមា៉ា ង្ 
 អាចស្ថន រ់រៅរោយមិនរង់្រារ់រៅរនុង្ការយិាល័យស្ថខាចំររ ើន 

 

 ររៀរននកា ដាកព់ាកយ 
រររខជ្ន-រររខនារ ើ ផ្ដលមានចំណ្តរ់អារមមណ៍ និង្មាន្ុណវុឌ្ឍដូិចខាង្រលើ សូមរនាើរររវត្តិរូរសរង្ខរ (CV & Cover letter) មានរិទរូរថ្ត្ថ្មើ រចួរនាើមរ
កាន់ស្ថន រ់ការរណ្តត លចំររ ើន និង្អង្គការ EdM ផ្ដលមានអាសយោឋ ន៖ នទឹះរលខ៤២៥ នលូវ២៧១ សងាក ត់្ទួលទំពូង្២ ខណា ចំការមន រាជ្ធានើភនំរពញ 
រពឹះរាជាណ្តចរររមពុជាឬរនាើមរកាន់ស្ថន រ់ការចំររ ើនផ្ដលរៅជ្ិត្រលារអនររំនុត្ឬតាមរយៈអុើផ្មលៈ 
amelie.germette@entrepreneursdumonde.com and job@chamroeun.com. 
សំរារ់ពត៌្មានលំអិត្សូមទំនារ់ទំនង្មរកាន់ទូរសពទរលខ៖ ០៧០ ៤៤ ៨១ ៨១/ ០៧០ ៤៨ ៧៥ ៧៥ 
 

ចំរ ើន នតល់នូវឱ្កាសរសមើភាពគ្នន រនុង្ការរររួត្ររផ្ជ្ង្ ស្រសតើ និង្ជ្នពិការរត្ូវានរលើរទររចិត្តរនុង្ការោរ់ រយ មានផ្ត្រររខជ្ន ផ្ដលជារ់ រនុង្រញ្ជ ើ
សរមាងំ្រ៉ាុរណ្តណ ឹះនរង្រត្ូវទំនារ់ទំនង្រដើមបើរ្វើការសមាា សន៍ រាល់ររវត្ិតរូរ និង្ឯរស្ថររនេង្ៗផ្ដលានោរ់មិនរត្ូវានររ្ល់ រត្លរ់វញិរឡើយ។ 
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