ការប្រកួតសរសសរគសប្ោងសសនស
ើ ុំ
(Proposal Competition)
ប្រធានរទ៖
«កុំឈរ់ប្តឹមរណ្ណឹង! រញ្ច រ់រញ្ហ
ា កងវះអាហារ ូរតថមភកោរជាមួយនឹងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍
ប្រករសោយចីរភាព២ និង៣!»
កាលររ ិសចេទឈរ់ទទួល៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ុំ២០១៦

១. ព័ត៌មានទូទៅ
យុទធនាការទ

ើកកម្ពស់សុខភាពកុមារឥឡូវទនេះរបស់អង្គការទសសនៈពិភពទោកមានទសចកតីទោម្នសស

រ ីករាយសូម្អទ្ជើញសិសានុ សិសស

និង្យុវជនដែ

មានអាយុតិចជាង្៣០ឆ្នាំ

ចូ

រួម្កនុង្ការប្បកួតសរទសរ

គទប្មាង្ទសនើសុាំ (Proposal Competition) ទប្កាម្ប្បធានបទ៖ «កុាំឈប់ប្តឹម្បុណ្ឹ ណ ង្! ប្ចប់ បញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភ
កុមារជាម្ួ យនឹង្ទោ

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរភាព២ និង្៣!»

ទោកអនកប្តូវបានអទ្ជើញឲ្យចូ

រួម្កនុង្ការបទង្កើត/សរទសរ និង្ទរៀបចាំនូវសកម្មភាព ឬប្ពឹតិតការណ្៍ដែ

មាន

កខណ្ៈច្ចនប្បឌ្ិត គាំនិតបទង្កើតថ្មីទោយខលួនឯង្ និង្អាចទ្វើឲ្យសទប្ម្ចបានទជាគជ័ យជាក់ដសតង្។ សកម្មភាពឬ
ប្ពឹតិតការណ្៍ទនាេះប្តូវអាចទកៀរគរការោាំប្ទ

និង្ទ្វើឲ្យមានការយ

់ែឹង្និង្ឮពីទោ

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរ

ភាព (Sustainable Development Goals (SDGs)) ពីសាំណាក់ោធារណ្ៈជន ប្ពម្ទាំង្ជួយកាត់បនថយបញ្ហ
ា កង្វេះ
អាហារូបតថម្ភកុមារទៅកម្ពុជាផង្ដែរ។ ទនេះគឺជា ឱកាសម្ួយទែើម្បីឲ្យសទម្លង្របស់អនកបានឮ និង្បទ្ចញសទម្លង្
របស់អនកទែើម្បីកុមារដែ

រង្បញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភ។

ទោង្តាម្ SDGs អនកនឹង្ប្តូវទកៀរគរសទម្លង្ និង្ការយ
ទសសនៈពិភពទោកកនុង្ការជាំ រញ
ុ ទ
ន៍ប្បកបទោយចីរភាព២និង្៣

ើកទឹ កចិតតែ

(SDG 2និង្3)

នទោបាយ និ ង្យុទធោស្តសតនានា ដែ

់រាជរោឋភិបា
និង្ទ

់ទ

ើញរបស់ប្បជាព

រែឋ ទ

កម្ពុជាឲ្យត់ត់ អាទិ ភាពទៅទ

ើបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភកុមារ

នឹង្បទង្កើតនាទព

អនាគតរបស់រោឋភិ បា

អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ និង្យុទធោស្តសតជាតិ សីព
ត ី សនតិសុខទសបៀង្ និង្អាហារូបតថម្ភ)។
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ើយជួយែ
ើ ទោ

់អង្គការ

ទៅអភិ វឌ្ឍ

ទៅកនុង្ដផនការ

ទោ

(ែូចជាដផនការយុទធោស្តសត

ទបកខជនប្តូវដតពនយ
(Proposal) ដែ

អជាង្ទគបាំ ផុតចាំនួនពីរនឹង្ប្តូវទប្ជើ សទរ ើស ទ

ែុោលរ ទែើម្បីអនុវតតទ
ទោ

់ឲ្យបានចាស់ពីែាំទណ្ើរការច្នសកម្មភាពរបស់ពួកទគ។
ើយនឹង្ទទួ

សាំទណ្រគទប្មាង្ទសនើសុាំ

បានរង្វវន់ជាទឹកប្បាក់ចាំនួន ១០០០

ើ ដផនការគទប្មាង្របស់ពួកទគ។

បាំណ្ង្ទូ ទៅមាន៖

១. ទែើម្បីផារភាជប់ទាំនាក់ទាំនង្ជាម្ួយនឹ ង្ោធារណ្ៈជនឲ្យមានប្បសិទធភាព កនុង្ការផត
ពួកទគអាំពីទោ
២.
និង្ផត

់ព័ត៌មាន/អប់រ ាំ

ទៅអភិ វឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរភាព២និង្៣។
ទែើម្បីឆុេះបញ្ហ
ល
ច ាំង្ពី សទម្លង្និង្គាំនិតរបស់ប្បជាជនជាម្ួយនឹង្ទោ

់នូវគាំនិតទោប

់ ទ

ើយការទ

ើកទឹកចិតតែ

់រោឋភិបា

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចី រភាព

កនុង្ការត់ត់ អាទិភាពទៅទ

ើ ទោ

ទៅអភិ វឌ្ឍន៍

ប្បកបទោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា។
៣. ទែើម្បីផត

់ឱកាសែ

និង្ជាសទម្លង្របស់កុមារ ទោ

់ប្បជាជនវ ័យទកមង្របស់កម្ពុជាកនុង្ការបាំ ទពញតួនាទី របស់ខួនជាប្បជាជនសកម្ម
ល

គឺម្នុសសជាំ នាន់ទប្កាយ។

២. ប្បវតតិ
បញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភទៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហ
ា បនាាន់ម្ួយច្នបញ្ហ
ា របស់កុមារដែ
ញយវាម្ិនប្តូវបានម្នុ សសមានទម្ើ
កុមារង្វយនឹង្ឈឺជាំង្ឺដែ

គាំ រាម្កាំដ

សតិបញ្ហារបស់ពួកទគដែរ។
ចាំណ្ូ

បានតិចទៅទព

ទ

ដែ

ប្តូវទោេះស្រោយ បុដនតជាញឹក

ើញ ឬក៏ ទោេះស្រោយឲ្យបានប្តឹម្ប្តូវទនាេះទទ។ បញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភទ្វើឲ្យ
ង្ែ

់អាយុជីវ ិតពួកទគ ទ

ើយក៏អាចបេះោ

ទនេះមានន័ យថាពួកទគអាចនឹង្ទរៀនម្ិនបាន
ទគ្ាំ ទពញវ ័យ។ ការប្ប

ពប្ង្ឹង្នូវភាពជាអនកែឹកនាាំរបស់ពួកទគដថ្ម្ទទៀត ទោយអនុវតតទ

់ការអភិវឌ្ឍរាង្កាយនិង្

អទៅោោទរៀន

ង្ទនេះម្ិនប្តឹម្ដតផត

ការទរៀននិង្ទ្វើការសិកាស្រោវប្ជាវទែើម្បីបទង្កើនចាំ ទណ្េះែឹង្របស់ពួកទគទ

់ែ

់ឱកាសែ

ទ

ើយអាចរកប្បាក់

់យុវជនបុ ទណាណេះទទកនុង្

ើបញ្ហ
ា អាហារូបតថម្ភ

វាដថ្ម្ទាំង្ជួ យ

ើគទប្មាង្ទសនើសុាំរបស់ពួកទគ។

៣. ទសចកតីដណ្នាាំ
គទប្មាង្ទសនើសុាំរបស់អនកអាចោក់ជូនម្កជា

-

សកម្មភាពអាចមាន

កខណ្ៈកិចចការបុគគ

កខណ្ៈសម្បូរដបបទផសង្ៗោន ទ

អនកទប្បើ ប្បាស់នូវគាំនិតច្ចនប្បឌ្ិ តរបស់អនក
នទោបាយការោរកុ មារ
ទោក

និង្ប្បូតូ

ើយពុាំមានការហាម្ឃាត់ ណាម្ួ យអាំពីរទបៀបដែ

ឲ្យដតគាំនិតឬសកម្មភាពទាំង្អស់ទនាេះម្ិនប្បាសត់កពី ទោ

កូនសតីពីអាកបបកិរ ិោកនុង្ការោរកុមាររបស់អង្គការទសសនៈពិភព

ឬក៏ ចាប់របស់ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។

ណ្ៈ ការង្វរសង្គម្ ផ

ឬក៏ ជាកិចចការប្កុម្។

សកម្មភាពអាចទ្វើទឡើង្ជាកម្មវ ិ្ីប្ពឹ តិកា
ត រណ្៍ោធារ

ិតនូវភាពយនតឯកោរ ភាពយនតខ្ននតខលី ជាទែើម្។
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។ សកម្មភាពគួរដតឆលុេះ

បញ្ហ
ច ាំង្ពីរទបៀបដែ
កាំណ្ត់អាទិ ភាពទ

វាអាចជួ យកនុង្ការរួម្ចាំដណ្កទ
ើែាំទណាេះស្រោយដែ

ើកទឡើង្ពីកង្វ

អាចទ្វើទៅបានសប្មាប់ទោ

់ទ

ើបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភ

និង្

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចី រ

ភាព២និង្៣ និង្ទ្វើឲ្យសទប្ម្ចទៅបានទជាគជ័ យ។

-

ដផនការសកម្មភាពរបស់គទប្មាង្ទសនើសុាំគួរដតប្តូវបង្វាញឲ្យបានចាស់ោស់ពីែាំទណ្ើរការកនុង្ការសទប្ម្ច
ឲ្យបាននូ វទោ

-

បាំណ្ង្ទាំង្បីខ្នង្ទ

ើ។

បទង្កើតនូវវ ិ្ីោស្តសតម្ួយឲ្យបានចាស់ោស់ពីរទបៀបភាជប់ទាំនាក់ទាំនង្និង្ទកៀរគរការោាំប្ទរបស់ប្បជាព
រែឋរម្
ួ ប្ូច

ទាំង្បទង្កើននូ វោរសាំខ្នន់ៗោក់ព័នធនឹង្ទោ

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរភាព២និង្៣។

គទប្មាង្ទសនើសុាំប្តូវដត៖
១. ទតតតសាំខ្នន់ និង្ពនយ
២. វ ិភាគទ

់អាំពីោថនភាពបចចុបបនន និង្ែាំ ទណ្ើរវ ិឌ្ឍន៍របស់អាហារូបតថម្ភកុមារ។

ើការប្បឈម្ និ ង្ឧបសគគនានាកនុង្ទព

អនុវតតគទប្មាង្កនុង្ការទ

ើកទឡើង្ពីបញ្ហ
ា កង្វេះអាហា

រូបតថម្ភសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍប្បទទសប្បកបទោយចី រភាព។
៣. ពនយ

់អាំពីការរួម្ចាំដណ្ករបស់ ទោ

ទៅអភិ វឌ្ឍន៍ប្បកបទោយចីរភាព (Sustainable Development

Goals (SDGs) កនុង្ការទោេះស្រោយបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភ។
៤. កា

បរ ិទចឆទ
១ ម្ីនា

ប្បកាសអាំពីការប្ប

ង្សរទសរគទប្មាង្ទសនើសុាំ

១ - ៣១ ម្ី នា

ទទួ

១ ទម្ោ

ឈប់ទទួ

៤ - ១០ ទម្ោ

ពិនិតយទ

១១ ទម្ោ

ប្បកាសទបកខភាពទទួ

១៨ ទម្ោ

ផត

នូវគទប្មាង្ទសនើសុាំ
ការទទួ

ើគទប្មាង្ទសនើសុាំ

់ការពនយ

ទរ ើសែ

យកគទប្មាង្ទសនើសុាំ

ជ័ យោភី

់ដណ្នាាំពីការអនុវតតគទប្មាង្ទសនើសុាំដែ

់ប្កុម្ទទួ

ជ័ យជាំនេះទៅការ ិោ

ទោក
១៨ ទម្ោ - ៣ ឧសភា

ទរៀបចាំសកម្មភាពទែើម្បីអនុវតតគទប្មាង្

៤ - ១០ ឧសភា

អនុវតតសកម្មភាព/ប្ពឹតតការណ្៍
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បានទប្ជើ ស

័យអង្គការទសសនៈពិភព

៥.

កខខណ្ឌចូ
ការប្ប

រួម្
ង្សរទសរគទប្មាង្ទសនើសុាំទបើកទូោយជាោធារណ្ៈសប្មាប់ទបកខជនដែ

មានអាយុទប្កាម្៣០

ឆ្នាំ ជាពិទសសសប្មាប់ សិសស និសសិត និង្យុវជន។
-

គទប្មាង្ទសនើសុាំអាចោក់ជូនម្កជា

-

គទប្មាង្ទសនើសុាំជាប្កុម្ម្ិនប្តូវបានទទួ
ឬអង្គការ/ប្កុម្

-

កខណ្ៈបុគគ
កនុង្

ឬប្កុម្។

កខខណ្ឌោក់ ជូនកនុង្នាម្ជាអង្គការម្ិនដម្នរោឋភិ បា

ុ ន។

អាចអនុវតតសកម្មភាពដែ

បានកាំណ្ត់ ទឡើង្ រួម្ប្ូច

ទាំង្ការអនុ វតតសកម្មភាពសាំខ្នន់ទៅចទនាលេះ

ច្ថ្ៃទី៤ - ១០ ដខឧសភា។
-

គទប្មាង្ទសនើសុាំប្តូវដតជាោនច្ែពិតប្បាកែរបស់ទបកខជនចូ

-

គទប្មាង្ទសនើសុាំអាចសរទសរជាភាោដខមរ ឬភាោអង្់ទគលស

រួម្។

ភាោដខមរ៖ Word format, A4 paper size, Khmer OS System, Font size 12, Line



spacing 1.5
ភាោអង្់ទគលស៖ Word format, A4 paper size, Times New Roman, Font size 12,



Line spacing 1.5
-

សរទសររបាយការណ្៍បនាាប់ ពីប្ចប់សកម្មភាព និង្ភាជប់ ឯកោរទោង្ទាំង្ឡាយដែ

បង្វាញអាំពី

ការចាំ ណាយកនុង្ការអនុ វតតសកម្មភាព។
-

គទប្មាង្សកម្មភាពោច់ ខ្នតម្ិនប្តូវបាំ ោនទ
និង្ទោ

-

បុគគ

ើទោ

នទោបាយ

ការណ្៍ប្កម្ចរ ិោ្ម្៌សប្មាប់ ច្ែគូ និង្អនកទ

ិកអង្គការទសសនៈពិភពទោកម្ិនអាចចូ

និង្បទោឋនសតីពីការការោរកុមារ

ការ និង្ចាប់របស់រាជរោឋភិ បា

រួម្កនុង្ការប្ប

កម្ពុជា។

ង្សរទសរទសចកតីទសនើសុាំគទប្មាង្

ទនេះទឡើយ។
៦. រង្វវន់
ទបកខជន/ប្កុម្ទទួ

បានជ័ យោភី នឹង្ទទួ

ដផនការគទប្មាង្។ សូម្ភាជប់ ព័ត៌មាន
៧.

បានរង្វវន់ ជាទឹកប្បាក់ចាំនួន ១០០០ែុោលរ ទែើម្បីអនុវតតទ

ម្អិតអាំពីដផនការ និ ង្ច្ថ្លចាំណាយកនុង្ការអនុវតតគទប្មាង្សកម្មភាព។

កខខណ្ឌកនុង្ការទប្ជើសទរ ើស
អតថន័យទ

ើទសចកតីទសើនសុាំគទប្មាង្
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បង្វាញអាំពីការយ

់ែឹង្របស់អនកទ

ើបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភកុមារទៅកម្ពុជា

ទាំនង្របស់គទប្មាង្ដផនការថានក់ជាតិ

និង្ទោ

និង្បង្វាញអាំពីទាំនាក់

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរភាព

(Sustainable

Development Goals (SDGs)។


សម្តថភាពកនុង្ការពនយ

់ោង្

ម្អិតថាទតើគទប្មាង្សកម្មភាពរបស់អនកអាចចូ

ទៅកនុង្ការកាត់បនថយបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភ និ ង្ជាំរុញទ

រួម្ោង្ែូចទម្តច

ើកទឹកចិតតរាជរោឋភិបា

កនុង្ការទ្វើការង្វរ

ទនេះជាការង្វរអាទិ ភាព។


បង្វាញពី ភាពច្ចនប្បឌ្ិតទៅកនុង្ការផារភាជប់ ទគៀង្គរ និង្ប្បម្ូ
រួម្កាត់បនថយបញ្ហ
ា កង្វេះអាហារូបតថម្ភកុមារតាម្រយៈទោ

គាំនិតរបស់ប្បជាព

រែឋកុង្ការចូ
ន

ទៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្បកបទោយចីរភាព

(Sustainable Development Goals (SDGs)


ោនច្ែទែើម្ និង្ជាសកម្មភាពដែ

អាចអនុ វតតបាន

ភ័សុតាង្បដនថ
ត
ម្


បានទ្វើការស្រោវប្ជាវបាន



បង្វាញនូ វខលឹម្ោរជដជកដវកដញករួម្ជាម្ួ យនឹង្ឧទ



បង្វាញអាំពីគទប្មាង្ថ្វ ិកាចាំ ណាយទ
ទ

ិត
អ

ន
អ ់
រណ្៍ និង្ករណ្ីសិកាជាក់ដសតង្

ើរង្វវន់ជាទឹកប្បាក់ ចាំនួន

១០០០ែុោលរ

ឲ្យបានចាស់ោស់

ើយនិង្ប្តូវបានចាំ ណាយោង្ែូចទម្តច

៨. ការោក់ជូនទសចកតីទសើស
ន គ
ុាំ ទប្មាង្
កា

បរ ិទចឆទឈប់ទទួ

ប្បប្ពឹតតទៅទៅច្ថ្ៃទី២០
ទាំនាក់ទាំនង្តាម្រយៈអុី ដម្
ទបកខជន/ប្កុម្ដែ

គទប្មាង្ទសនើសុាំ គឺទៅច្ថ្ៃទី ៣១ ដខម្ីនា ឆ្នាំ២០១៦។ ការប្បកាស

ដខទម្ោ

ឆ្នាំ២០១៦។

សប្មាប់ដតទបកខជន/ប្កុម្ជ័យោភី បុទណា
ត េះដែ

ទឋផ

នឹង្ប្តូវបាន

និង្ទូរស័ពា។
មានចាំ ណាប់អារម្មណ្៍កនុង្ការោក់គទប្មាង្អនុវតតសកម្មភាពរបស់ខួន
ល អាចទផៃើគទប្មាង្

ទសនើសុាំរបស់ខួនតាម្រយៈអុ
ល
ីដម្

(ទ

ើកទឹកចិ តតទបកខជន/ប្កុម្កនុង្ការទផញើតាម្រយៈអុីដម្

)

ម្កកាន់៖

chn_cambodia@wvi.org ទប្កាម្ “Subject: Child Health Now Proposal Competition 2016” ឬទផញើឯកោរដែ
ទសរទ

នឹង្

ើប្កោស ម្កកាន់ការ ិោ

័យអង្គការទសសនៈពិភពទោក ទៅអាស័យោឋន ផាេះទ

ខ២០ ផលូវទ

សង្វកត់ទទនលបាោក់ ខណ្ឌចាំ ការម្ន ភនាំទពញ។
ទាំនាក់ទាំនង្ព័ត៍មានបដនថម្ សូម្ទក់ទង្ម្កកាន់៖ chn_cambodia@wvi.org ឬ ០១២ ៦៨០ ៥៦១
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