េសចក� ជ
ី ូនដំណង
ឹ អំពី�រទទួ លសំេណើ៖ ថវ ��ជំនួយ ស្រ�ប់ផលិតអត� បទអំពី�រែ្រប្រប� ល��ស�តុ
និងបរ ���ន េ�ក��ងតំបន់�សុី-�៉សុហ
ី � ិក

ប�
� ញ�រព័ត៌�នធរណី (Earth Journalism Network) េ��ត់ EJN របស់អង� �រអន� រ�តិ Internews
នឹងផ� ល់ថ វ ��ជំនួយដល់អ�ក�រព័ត៌�នេ�ក��ងតំបន់�សុី-�៉សុីហ�ិក េដើម្បីឧបត� ម�ដល់�រេធ� ើេសចក� ី
�យ�រណ៍ព័ត៌�នសុីជេ្រ�និងែបបេសុើបអេង� ត

េលើ្រប�នបទ�រែ្រប្រប� ល��ស�តុនិងបរ ���ន

ែដល�ចផ� ល់ព័ត៌�ន្រគប់្រជ �ងេ្រ�យដល់សហគមន៍ែដល្របឈមនឹង�និភ័យ

និងអ� កេធ� ើេ�ល

នេ��យ ក��ង�រេធ� ើេសចក� ីសេ្រមចចិត��ន់ែត្របេសើរេឡើង និងក�ងនូ វ�ព�ុ។ំ
�រែ្រប្រប� ល��ស�តុកព
ំ ុងបង� ផលប៉ះ�ល់និង�រខូ ច�តមកេលើតំបន់�សុ-ី �៉សុីហ�ិក ែដលរ ួម
�នទី្រក �ងធំៗ ដូ ច� ទី្រក �ងហ���, �ងកក និង �៉និល ែដល�ន់ែត្របឈមនឹង�ពរងេ្រ�ះ
េ�យ�រទឹកជំនន់និងេ្រ�ះធម� �តិែដលបង� េ�យ�រេកើនេឡើងកម� ស់ទឹកសមុ្រទ
និង�រអភិវឌ្ឍ
ែដល��ន�រ្រត� តពិនិត្យ្រតឹម្រត�វ។
្រសបេពល�មួ យ��េនះ ព្យ
� ះ្រត�ពិកដ៏េ្រ�ះ��ក់ និងេ្រ�ះធម� �តិ�� �ន�យ្រប�រមកេលើតំបន់
េនះ�ន់ែតញឹក�ប់ និង�ន់ែត��ំង��េឡើង េ�យ�រែតកំេណើនសីតុណ��ព ែដល�ំឲ្យតំបន់�ត់ស
មុ្រទនិងតំបន់�លទំ�ប្របឈមនឹង�និភ័យ��ំង�ងេគបំផុត។ ្រ�ន់ែតេ�ក��ង��២
ំ ០១៨ែតមួ យ
�នព្យ
� ះកំ�ច�៉ងេ�ច�ស់ ៦េលើក �ន�យ្រប�របំផ�ិចបំ��ញមកេលើតំបន់េនះ។
ទន� ឹមនឹងេនះែដរ �រេកើនកេ��ពិភពេ�កក៏កំពុងបំផ�ិចបំ��ញធន�ន��ថ� ជលផលសមុ្រទ និង
ជ្រមកេផ្សងេទៀត ែដលបង� ផល វ ��សដល់ជីវ�ពរបស់សហគមន៍ជនបទ។ ប��េនះក៏បេង� ន
ើ នូ វលទ�
�ពៃន�រេកើតជំងឺឆ�ែដលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ព និង�រ�ត់បង់ជីវច្រម �ះ ផងែដរ។ ែផ� កខ� ះៃនតំបន់
�សុី�េគ� យ៍ �ចនឹង��ក់ចុះនូ វទិន�ផល្រស� វដល់េ��ក់ក�
� លេ�ក��ងសតវត្សរ�េនះ ្របសិនេបើេគមិន
�ំ��ខិតខំ្របឹងែ្របងបន��ំេ�នឹង�តុភូតធម� �តិេទេ�ះ។ េនះេបើេ�ង�ម ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សុី
។
រ�យ�រណ៍��២
ំ ០១៨ ស� ព
ី ីផលប៉ះ�ល់ៃន�រេកើនកេ��ពិភពេ�ក ែដលេចញផ�យេ�យ្រក �ម�រ�រ
អន� ររ��ភិ�លទទួ លបន��ក�រែ្រប្រប� ល��ស�តុរបស់អង� �រសហ្រប��តិ �នប��ញ� េគ
�ំ�ច់្រត�វែតេធ� ើសកម� �ព�ប��ន់េដើម្បី�ត់បន� យផលវ ��កែដលបង� េ�យ�រែ្រប្រប� ល��ស�
តុ។
តំបន់�សុី�៉សុីហ�ិក �នតួ �ទីសំ�ន់ែដល្រត�វបំេពញក��ង�រេ�ះ្រ�យប��េកើនកេ��ពិភពេ�ក
េនះ
ពីេ្រ�ះតំបន់េនះ្របមូ លផ��ំេ�េ�យ្របេទស��ែដល�នេសដ� កិច�លូត�ស់េលឿន
េ�ល�
្របេទសែដលបេ�� ញឧស� ័នផ� ះក�� ក់និងេ�លសំ�ម��ស� ិកេ្រចើន
និង�ន្រប�ជន�េ្រចើនែដលនឹង
ទទួ លរងផលប៉ះ�ល់��ំង�ងេគបំផុតពី�រែ្រប្រប� ល��ស�តុ ប៉ុែន� ខ�ះធន�នេដើម្បីេឆ� ើយតបេ�
នឹងប��េនះ។
េ�ះបីប��េនះ�នវ ��ល�ពធំក�ី
អង� �ព�រព័ត៌�ន�េ្រចើនេ�ក��ងតំបន់េនះ
�ពិេសស
អង� �ព�រព័ត៌�នក��ង្រស �កែដលស� ិតេ�សមរភូ មិមុខៃន�ព្របឈម� ំងេនះ ពុំ�នធន�នេដើម្បី
ផ្សព� ផ�យអំពប
ី ��េនះឲ្យ�ន្របសិទ��ពេឡើយ េហើយម�៉ ងេទៀត ពួ កេគក៏មិន�នអ� ក�រព័ត៌�ន
ែដលេធ� �
ើ រេ��តសំ�ន់ែតេ�េលើ�រេធ� ើព័ត៌�នែផ�កបរ ���នែដរ។ េនះ�ក��ែដលប�
� លឲ្យខ� ះដំណឹង
ឬព័ត៌�ន ែដលពន្យល់អំពី�ពស��គ��ញៃនប��� ំងេនះ ឲ្យ�នយល់្រជ�ត្រ�បេ�ដល់សហគមន៍មូល
��ន និងប��ញឲ្យេឃើញពី វ �ធីបន��ំ�� ែដលអនុវត� េ�យសហគមន៍ែដល�យរងេ្រ�ះបំផុត។
គេ្រ�ងតំបន់�សុ�
ី ៉ សុីហ�ក
ិ របស់ EJN �នបំណងជំនះេលើឧបសគ� � ំងេនះ េ�យផ� លថ
់ វ ��ជំនួយ និង
�របណ��ះប�
� លដល់អ�ក�រព័ត៌�ន�� េដើម្បីេធ� ើេសចក� ី�យ�រណ៍ព័ត�
៌ នេលើ្រប�នបទ�រែ្រប

្រប� ល��ស�តុ បរ ���ន និង�រ្រគប់្រគងធន�នធម� �តិ។ �រ�រេនះ�ចេធ� េើ ��ន េ�យ�ន
�រ�ំ្រទមូ លនិធិពស
ី ំ�ក់ទី��ក់�រសហ្របតិបត� ិ�រអភិវឌ្ឍន៍អន� រ�តិរបស់រ��ភិ�លស៊ុយែអត េ�
�ត់� Sida។
្របេភទៃនេរឿង
េយើងចង់�នអត� បទេរឿងសុីជេ្រ� ឬែបបេសុើបអេង� ត ែដលេ��តេ�េលើ�រែ្រប្រប� ល��ស�តុ និង
បរ ���ន ឬ�រ្រគប់្រគងធន�នធម� �តិ េ�ក��ង្របេទស�មួ យ ឬប�
� ្របេទស�� េ�ក��ងតំបន់
�សុ-ី �៉សុីហ�ិក េ�យេ��តសំ�ន់�ពិេសសេ�េលើផលប៉ះ�ល់េ�េលើ�ស�ី និង្រក �មមនុស្សែដលមិនសូវ
ទទួ ល�ន�រយកចិត�ទុក�ក់េផ្សងេទៀត ដូ ច� យុវជន ្រប�ជនជន�តិេដើម�គតិច ជន�តិ�គ
តិច និងជនពិ�រ ែដលបង� េឡើងេ�យ�រែ្រប្រប� ល� ំងេនះ។
េយើងេលើកទឹកចិត�ចំេ�ះេរឿង� ំង�យ ែដលប��ញពីដំេ�ះ្រ�យែដល�នស��នុពល និងនិ�យ
អំពរី េបៀបែដលសហគមន៍�យរងេ្រ�ះេឆ� ើយតបេ�នឹងប��្របឈម��។ េយើងក៏�ប់�រម� ណ៍��ំង
េ�េលើេរឿងែដលេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យ�ក់ព័ន� េដើម្បីពន្យល់អំពប
ី ��េនះ ក��ងលក� ណៈមួ យែដលគួ រឲ្យចង់
�ន និង�យ្រស� លយល់។
�ចុងេ្រ�យ េយើងក៏ចង់�នអត� បទេរឿងែដល�នស��នុពលក��ង�រផ� លព
់ ័ត៌�នដល់អ�កេធ� ើេ�ល
នេ��យ េ�យេ��តេលើកង� លែ់ ផ� កបរ ���នេ�ក��ង្រស �ក ឬឆ� ងែដន ដូ ច� កិច�សហ្របតិបត� ិ�រ
តំបន់េដើម្បីេ�ះ្រ�យប���រែ្រប្រប� ល��ស�តុ �េដើម។
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនគេ្រ�ងផ� លថ
់ វ ��ជំនួយេនះ
េយើងនឹងទទួ ល�ក្យេស� ើសុំពី្របេទស��ក��ង
តំបន់�សុី�ងត្ប
� ង �សុ�
ី េគ� យ៍ ្របេទសចិន និងតំបន់�៉សុីហ�ិក ប៉ុែន� េលើកែលង្របេទសអូ ���លី និង
នូ ែវលេហ្សឡង់េចញ។
េតើអ�ក�គួ រ�ក់�ក្យេស�ស
ើ ុំថ វ ��ជំនួយេនះ?
អ� ក�រព័ត៌�ន (�រព័ត៌�នេអឡិច្រត�និក េ�ះពុម� ទូ រទស្សន៍ វ �ទ្យ
� ) និងអ� ក�រព័ត៌�នឯកេទស
េផ្សងេទៀត ែដល�នបទពិេ�ធន៍និងកិត�ិសព� ល�ក��ង�រ�យ�រណ៍អំព�
ី រែ្រប្រប� ល��ស�តុ �រ
្រគប់្រគងធន�នធម� �តិ និងប��បរ ���នេផ្សងេទៀត។ េយើងេលើកទឹកចិត�ចំេ�ះ�ក្យេស� ើសព
ុំ អ
ី � ក�រ
ព័ត៌�នេសរ � និងបុគ�លិកមកពី��ប័ន ឬអង� �រ�រព័ត៌�ន�តិ អន� រ�តិ មូ ល��ន និង
សហគមន៍្រគប់្របេភទ។
ស្រ�ប់ថ វ ��ជំនួយជុេំ នះ េយើងនឹងទទួ ល�ក្យេស� ើសុំពី ៖

•
•

អ� ក�រព័ត៌�នែដលេទើប�ប់េផ�ើម�ជីពេនះ ែដល�នបទពិេ�ធន៍តិច�ង ៥��ំ និង
អ� ក�រព័ត៌�ន��ក់ក�
� ល/��ក់ខ�ស់ ែដល�នបទពិេ�ធន៍�ប់ពី ៥��េំ ឡើងេ�។

ចូ រគូ សប��ក់េ�ក��ងែបបបទ�ក្យេស� ើសុំ (�មរយៈតំណ��ប់�ងេ្រ�ម) � េតើអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ
ស្រ�ប់្របេភទមួ យ� េតើអ�កនឹង�ន្របេ�ជន៍អ�ខ
ី � ះពីមូលនិធិជំនួយេនះ និង�េតើ�រ�ំ្រទ្របេភទ
�ែដលអ� កសង្ឃឹមនឹងទទួ ល�ន។
អ� កទទួ លថវ ��ជំនួយេនះ
�នេសរ ��ពចុះផ�យ
ឬ�ក់ផ�យេរឿងរបស់ខ� �ន
េ�េលើប�
� ញ
�រព័ត៌�នរបស់ខ� �ន�ន ប៉ុែន� ្រត�វផ� ល់សិទ�ដ
ិ ល់ EJN និង Sida ក��ង�រែកស្រម� ល ចុះផ�យ �ក់ផ�យ
និងែចក�យេរឿង� ំងេ�ះេ�យេសរ � ដូ ច��ែដរ។ អ� ក�យ�រណ៍ព័ត�
៌ នែដលេធ� ើ�រេ�យេសរ � ្រត�វ
ប��ញពីែផន�រៃន�រចុះផ�យអត� បទរបស់ខ� �ន និង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យផ� ល់លិខិតប��ក់ពី�រ
�ប់�រម� ណ៍េលើអត� បទេរឿងរបស់ខ� �ន ពីសំ�ក់និពន� �យក ឬ�រ �និពន� ។
វ �ធី��ស�ៃន�រេរៀបចំផលិតេរឿង និងទ្រមង់

EJN រ�ពឹងនឹងផ� ល់ជូនក�� ប់ថ វ ��ជំនួយ្រប�ណ ៣០ក�� ប់ ែដល�នទឹក្រ�ក់�មធ្យម ១.៥០០ដុ��រ
�េមរ �ក េ�យ�្រស័យេ�េលើសេំ ណើ និងទ្រមង់ៃន�រ�យ�រណ៍ព័ត៌�ន។ េយើងនឹងពិ�រ�េ�េលើ
លទ� �ពក�� ប់ថ វ ��ជំនួយេ្រចើន�ងេនះ ស្រ�ប់អត� បទេរឿងសុីជេ្រ� ែដលេ្របើ្រ�ស់ វ �ធី��ស� ែបប
េសុើបអេង� ត ឬែដល�ន�ពៃច� ្របឌិត ែដល�ចនឹង្រត�វចំ�យេ្រចើន។ េបក� ជនគួ រផ� ល់គេ្រ�ងថវ ��
លម� ិត រ ួម�មួ យនឹងបរ ��យេហតុផលស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលេស�ស
ើ ុំ េ�យេ្របើទ្រមង់គំរ ូែដលផ�ល់
ជូន្រ�ប់។ េយើងរ�ពឹង� អត� បទេរឿងនឹង្រត�វផលិតេឡើង េ�យេ្របើ្រ�ស់ស��រៈនិងឧបករណ៍ែដល
េបក� ជន�នេ្របើស្រ�ប់
(ដូ ច�
�េម��
្រដ�ន
ឧបករណ៍េភ� ើង
េជើង
�េម�� ។ល។) េហើយនឹងមិនពិ�រ�េលើសំេណើថ វ ��ែដលេ��ត��ំងេ�េលើ�រទិញឧបករណ៍ថ�េី ទៀតេឡើ
យ។
េយើងក៏េលើកទឹកចិត�ផងែដរ ចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់បេច� កេទស multimedia និងកម� វ �ធីព័ត៌�នូ បករណ៍ថ�ី
ឬពិេសស េដើម្បីប��ញនិងែចករ� ែលកអត� បទេរឿង។ េបក� ជនែដល�នគំនិតស្រ�ប់�រេរៀបចំេរឿង�
ទ្រមង់ែវង និងេ�យេ្របើ multimedia គួ រ�ក់ប���លនូ វែផន�រ និងថវ �� ស្រ�ប់�តុផ្ស ំែដលអម
�មួ យេរឿង (ដូ ច� វ �េដអូ រ ូបថត) និងមេធ��យែចក�យេរឿង េ�ក��ងសំេណើរបស់ខ� �ន ផងែដរ។
អត� បទេរឿង�ចផលិត���អង់េគ� សក៏�ន ឬ����តិរបស់េបក� ជនក៏�ន ឬ�ច� ំងពីរ
��ក៏�ន។ េបក� ជនែដល�នបំណងផលិតេរឿង����តិ �ំ�ច់្រត�វ��ប់�មួ យនូ វអត� បទ
បកែ្រប���អង់េគ� ស ផងែដរ។ េបើ��
ំ ច់ ្រត�វ�ក់ប��ល
� ៃថ� ចំ�យេលើ�របកែ្របេ�ក��ងសំេណើ
ផងែដរ។
ចូ រគូ សប��ក់ផងែដរ េ�េលើទ្រមង់ៃនថវ �� ្របសិនេបើអ�កកំពុងទទួ ល�នមូ លនិធិពី��ស់ជំនួយដៃទ
េទៀត្រសបេពល�មួ យ��េនះ។
្របែវងៃនេរឿងែដលចង់�ន
•
•
•
•
•

េរឿង�អត� បទ៖ ពី ១០០០�ក្យ ដល់ ៣០០០�ក្យ។
េរឿង�រ ូបថត៖ រ ូបថតចេ��ះពី ១០ េ� ២០រ ូប រ ួម�មួ យចំណងេជើងពណ៌�អំពីរ ូបនីមួយៗ បូ ក
រ ួមនឹងេសចក� ីេផ� ើមខ� ី្របែហល ២០០ េ� ៣០០�ក្យផង។
េរឿងក��ងទ្រមង់� multimedia៖ អត� បទពី ៦០០ េ� ១៥០០�ក្យ រ ួមនឹង វ �េដអូ ពី ២ េ� ៤�ទី
និង/ឬ្រ�ហ� ិក រ ូបថត និងែផនទី។
ទ្រមង់ទូរទស្សន៍៖ �វ �េដអូ ែដល�ន្របែវងពី ៤ េ� ៦�ទី រ ួម�មួ យនឹងេសចក� ីេផ� ើម្របែហល
២០០�ក្យ។
ទ្រមង់ វ �ទ្យ
� /Podcast៖ ្របែវងមិនេលើសពី ២០�ទី រ ួម�មួ យអត� បទខ� ីែដលសេង� បអំពេី សចក� ី�យ
�រណ៍�សំេឡងផង។

លក� ណ វ �និច�័យៃន�រេ្រជើសេរ �ស
េបក� ជន្រត�វពិ�រ�េ�េលើចំណុច�ងេ្រ�មេនះ េ�េពល�ក់ែតងសំេណើសថ
ុំ វ ��ជំនួយស្រ�ប់�រផ
លិតេរឿងរបស់ខ� �ន។
•
•

•
•

េពលេវ�៖ េយើងរ�ពឹង�អត� បទេរឿងែដល�ក់េស� ម
ើ ក �ចផ្សព� ផ�យឬចុះផ�យ�ន េ�មុន
ៃថ� ទី៣១ ែខកក� � ��២
ំ ០១៩។
�ព�ក់ព័ន�៖ េតើសំេណើរបស់អ�កបំេពញេ��មលក� ណវ �និច�័យ និងេ�លបំណង ែដរ ឬេទ? េតើ
េហតុអ�ី�ន�េរឿងែដលេស� ើេឡើង�ន�រសំ�ន់ និងេតើ�សំ�ន់ចំេ�ះអ� ក�ខ� ះ? េតើគំនិត
ចម្បង បរ �បទ និងគុណតៃម� ទូេ� ចំេ�ះអ� ក�នឬអ� កទស្ស� ្រត�វ�នពន្យល់អត� ន័យ
ច�ស់�ស់ ឬេទ?
្រជ �ង ឬមុំៃនេរឿង ៖ ្របសិនេបើេរឿងេ�ះ្រត�វ�នផ្សព� ផ�យេ�យ�រព័ត៌�នធំៗរ ួចេហើយ េតើ
សំេណើរបស់អ�ក�នផ� ល�
់ រយល់ដឹងក៏ដូច�្រជ �ងឬមុថ
ំ � ី ស្រ�ប់្រប�នបទៃនេរឿងែដរឬេទ?
្របសិទ�ផលៃនេរឿង៖ េតើសំេណើរបស់អ�ក�ន�តុផ្ស ំែបបពណ៌� ឬែបបេសុើបអេង� ត ែដល�ន
លក� ណៈ�ក់�ញ និងែដលផ� លព
់ ័ត៌�ន �ក់�ញ�រ�ប់�រម� ណ៍ ជំរុញឲ្យ�ន�រចូ លរ ួម �រ
ពិ�ក� និង�រ�ត់ វ ��ន�រប��ន់ ែដរ ឬេទ?

•
•
•

�រពិពណ៌�េរឿងែដល�ន�ពៃច� ្របឌិត៖ �រេ្របើនូវ វ �ធី��ស� ៃច� ្របឌិតខ� សេ់ ដើម្បីពណ៌�េរឿង
និង�រេ្របើ្រ�ស់្រ�ហ� ិកប��ញពីទិន�ន័យសំ�ន់ៗ នឹងទទួ ល�នពិន��បែន� មក��ង�រពិ�រ�
េលើសំេណើ។
លទ� �ពសេ្រមច�ន៖ េតើេរឿងែដលេស� េើ ឡើង�ចផលិត�នេ�យ្រ�កដនិយម ក��ងអំឡ
� ង
េពលែដលេស� េើ ឡើង ែដរ ឬេទ? េតើថ វ ��េស� ើេឡើងហ� ឹង�ន�ព្រ�កដនិយម ឬេទ?
�ពច្រម �ះ៖ េយើងនឹងពិ�រ�េ�េលើល�យេយនឌ័រ និងភូ មិ��ស� េ�េពលេ្រជើសេរ �សេបក� ជន
ែដល្រត�វផ� ល់ថ វ ��ជំនួយ បែន� មពីេលើលក� ណវ �និច�័យ�ងេលើេនះ។

រេបៀប�ក់�ក្យេស�ស
ើ ុំ
•
•
•

េបក� ជន្រត�វចុចេលើតំណ��ប់ (link) �ងេ្រ�មេនះ និងបំេពញែបបបទ េ��ម�លេវ�
កំណត់ ។
�ក្យសុំនីមួយៗ ្រត�វអម�មួ យេ�យសំេណើថ វ ��លម� ត
ិ ។ អ� ក្រត�វចុចេលើតំណ��ប់េនះ រ ួចេហើយ
េ�នឡ�ត និងបំេពញែបបបទថវ �� េ�មុន�ប់េផ�ម
ើ ដំេណើរ�របំេពញ�ក្យសុំ ពីេ្រ�ះអ� កនឹង
្រត�វេស� ើឲ្យ��ប់នូវឯក�រថវ ��េនះ។
េ្រ�ពីេឆ� ើយសំណួរេ�េលើែបបបទ េយើងក៏េស� ើឲ្យេបក� ជន្រគប់រ ូប ��ប់មក�មួ យនូ វ្របវត� ិរ ូប និង
អត� បទគំរ ូៃនេសចក� ី�យ�រណ៍ចំនួន ៣អត� បទ ផងែដរ។

info.ejn@internews.org

�លបរ �េច� ទផុតកំណត់ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យេស�ើសុំ៖ ៃថ�ទី២៨ កុម�ៈ ��២
ំ ០១៩ េ�៉ង ៥��ច (េ�៉ង្រប�ំ
តំបន់ឥណ
� � ចន
ិ )។

