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Internews' Earth Journalism Network  (EJN) (EJN) இலங்ைக�ல் ஊடக�யலாளரக்�க்� 

நாட்�ன் ஆழமான �ற்�ச�்ழல் கைதகைள உ�வாக்�வதற்� நி��த�கைள 
வழங்��ற�. 

தய�ெசய்� �ன்வ�ம்  ப��கைள கவனமாக ப��ங்கள், அைவ தைகைம 

மற்�ம் �ண்ணப்ப ெசயன்�ைற பற்�ய �க்�யமான தகவல்கைளக் 
ெகாண்�ள்ளன. 

�ன்னணி 

பல தசாப்தங்களாக, இலங்ைக, ஒ� உ�ரப்்பல்வைகைம�ன் ைமயமாக, 
காலநிைல மாற்றம், வன �ண்டாடல் மற்�ம் மாசைடத�ன் தாக்கங்கள் என, 
ெம�வான அவசரநிைலகைள அ�ப�த்� வ��ற�. 

�ட்ட�டப்படாத அ���த்� நடவ�க்ைககள் மற்�ம் பாரிய உடக்ட்டைமப்� 
�யற்�கள் தாவர மற்�ம் �லங்�களின் ச�தாயங்கள் மற்�ம் உள்�ர ்
இனங்கைள அச�்�த்�வ�டன் வாழ்�ட இழப்� மற்�ம் இயற்ைக 
வளங்களின் அ�ைவ �ரிதப்ப�த்��ன்றன.   

இந்த ெதாடரச்�்யான �ற்�ச�்ழ�யல் �ர�� வாழ்வாதாரங்கள், மனித 

பா�காப்� மற்�ம் இலங்ைக�ன் �ழற்ெதா�� உ�ரப்்பல்வைகைமைய 
அச�்�த்��ற�: �ட்டத்தட்ட 22 �ல்�யன் சனத்ெதாைகைய 

ஆபத்�ற்�ள்ளாக்��ன்ற�. 

ஏறக்�ைறய �ன்� தசாப்த கால ேபாரி��ந்� �ண்ெட��ன்ற இந்� 
ச�த்�ர �� இன்ன�ம் ேமாதல் ெதாடரப்ான �ற்�ச�்ழ�யல் பா�ப்�கைள 
��ைமயாக ம�ப்�ட�ல்ைல. தற்ேபா�, ஏற்கனேவ�ள்ள மனித மற்�ம் 

�ற்�ச�்ழல் �காதார �ரச�்ைனகள் உலகளா�ய ெதாற்�ேநாயால் 
�ைகப்ப�த்தப்பட்ட நிைல�ல் ��ய பா�ப்�ைன உ�வாக்��ன்ற�. 

�ற்�ச�்ழல் அச�்�த்தல்களின் ��ரம் இ�ந்தேபா��ம், இந்த 

�ரச�்ைனகளில் பல �ைறவாக அ�க்ைக�டப்பட்ேடா அல்ல� 
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கவனிக்கப்படாமேலா ேபாய்�ட்ட�டன், இதன் �ைளவாக ஏற்பட்�ள்ள 

தகவல் மற்�ம் அ�� இைடெவளிகள் �ரக்்கப்பட ேவண்�ம். 

கைத க�ப்ெபா�ள்கள் 

நாங்கள் �ழ்வ�வனவற்ைற நன்� �ரிந்�ெகாள்வதற்� வாசகரக்ைள 
உந்��ன்ற �லனாய்� �ற்�ச�்ழல் கைதகைள இலங்ைக���ந்� 
வரேவற்�ேறாம்:  

• மனித நடவ�க்ைககள் மற்�ம் ஊழலால் ஏற்ப�ம் அச�்�த்தல்கள். 
• �ற்�ச�்ழல் அ�ைவத் தணிக்�ம் �றந்த நைட�ைறகள். 
• இயற்ைக வளங்கைள �காைம ெசய்வதற்� �றந்த நிரவ்ாக 

நடவ�க்ைககள். 
• ந�வைடந்த மற்�ம் பழங்�� ச�கங்களின் �ரச�்ைனகள். 
• காலநிைல மாற்றம் மற்�ம் �ழல்ெதா��கள் மற்�ம் ச�கங்கள் �தான 

அதன் தாக்கம். 

பரவலாக உள்ளடக்கப்படாத தைலப்�கள் அல்ல� கைதகளில் கவனம் 
ெச�த்�ம் �ன்ெமா��கள் ��ம்பப்ப��ன்றன. ஏற்கனேவ அ�களவான 
ஊடக கவனத்ைத ஈரத்்த அல்ல� தனித்�வமான ேகாணத்ைத அல்ல� 
அ���ைறகைள வழங்காத �ரச�்ைனகள் ேதரந்்ெத�க்கப்ப�வதற்கான 
சந்தரப்்பம் �ைறவா�ம். 

 

தகைமகள் 

கைதகள் �ங்களம், த�ழ் அல்ல� ஆங்�லம் ஆ�ய �ன்� ெமா�களில் 

தயாரிக்கப்பட்� ெவளி�டப்படலாம், ஆனால் �ண்ணப்பங்கள் ஆங்�லத்�ல் 

சமரப்்�க்கப்பட ேவண்�ம். ஆங்�லத்�ல் அல்லாத கைதகைள உ�வாக்�ம் 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் ஆங்�ல ெமா�ெபயரப்்ைப வழங்க ேவண்�ம்; 
ெமா�ெபயரப்்�க்கான ெசல� �ன்ெமா�யப்பட்ட பா�ட்�ல் 
ேசரக்்கப்படலாம். 

நாங்கள் இலங்ைக �ரைஜகளான ஊடக�யலாளரக்ளிட��ந்� 
�ண்ணப்பங்கைள ஏற்�க்ெகாள்ேவாம். இலங்ைக�ல் எந்த 
ஊடகத்�ைற��ம் (நிகழ்நிைல, அச�், ெதாைலக்காட்� அல்ல� வாெனா�) 

பணி�ரி�ம் பத்�ரிைகயாளரக்ளால் �ண்ணப்�க்க���ம். நாங்கள் 
சரவ்ேதச, ேத�ய, உள்�ர ் மற்�ம் ச�க அ�ப்பைட�லான அைனத்� 



வைகயான ஊடக நி�வனங்களின் பணியாளரக்ள் மற்�ம் �யா�ன 
ெசய்�யாளரக்ளிட��ந்தான  �ண்ணப்பங்கைள ஊக்��க்�ேறாம். நீங்கள் 
அ�க்ைக��ம் �ன்ெமா�� உங்கள் ெவளி�� ெசன்றைட�ம் வாசகரக்ைள 
இலக்காகக் ெகாள்ளேவண்�ம் என்� நாங்கள் ேகட�்ேறாம். 

தனிப்பட்ட மற்�ம் �� �ண்ணப்பங்கைள நாங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ேவாம், 
ஆனால் �� �ண்ணப்பத்�ற்� நி��த� வழங்கப்பட்டால், ���ன் சாரப்ாக 
ஓர ் �ரதான �ண்ணப்பதாரரின் ெபயரில் �ண்ணப்�க்�மா� நாங்கள் 
ேகட்�க்ெகாள்�ன்ேறாம். 

கைத அ���ைற & வ�வைமப்� 

பா�ட்� சமரப்்�ப்�ல் ��ப்�டப்பட்�ள்ள �ன்ெமா�� மற்�ம் 
ேதைவகைளப் ெபா�த்� சராசரியாக $ 1000 அெமரிக்கெடாலர ்ெப�ம�யான 

10 நி��த�கைள வழங்�வதற்� நாங்கள் எ�ரப்ாரக்்�ன்ேறாம். அ�க 

ெசல�ைடய மற்�ம் உ�வாக்�வதற்� அ�க காலம் எ�க்�ன்ற 
�த்தாக்கமான அல்ல� �லனாய்� அ���ைறகைளப் பயன்ப�த்��ன்ற 
கைதக�க்� அ�களவான நி��த�ைய வழங்�வதற்� நாங்கள் 
பரி��ப்ேபாம். 

நாங்கள் 15 �சம்பர ்2021 க்� �ன்னராக கைதகைள ெவளி�ட ேவண்�ம் என்ற 

க�ைமயான காலக்ெக��டன், ஒக்ேடாபர ்மாத �ற்ப���ல் நி��த�கைள 
வழங்க �ட்ட�ட்�ள்ேளாம்.  �ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் பணித் �ட்டத்ைத 
உ�வாக்�ம்ேபா� இந்த கால எல்ைலைய க�த்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்; 
காலஎல்ைல நீட்�க்கப்படமாட்டா�.  

அைனத்� �ண்ணப்பதாரரக்�ம் �ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வ�வைமப்ைபப் 
பயன்ப�த்� ேகாரப்ப�ம் ெதாைகக்கான நியாயப்ப�த்தல்க�டனான ஒ� 
�ரிவான பா�ட்ைட வழங்க ேவண்�ம். நாங்கள் ஒவ்ெவா� நி��த�க்�ெமன 
ஒ� ��ப்�ட்ட ெதாைகைய ஒ�க்க�ல்ைல, ஏெனனில் இந்த வைக 

அ�க்ைக�டைல ேமற்ெகாள்ளவதற்� உங்க�க்�த் ேதைவயானவற்ைற 
நீங்கேள க��மா� நாங்கள் உங்கைளக் ேகட�்ன்ேறாம். வர� ெசல�த் 
�ட்டங்கள் நியாயமானைவயாக இ�க்க ேவண்�ம் என்�ம், 
அ�க்ைக�ட�க்�த் ேதைவயான பயணம் மற்�ம் தங்��டம் ேபான்ற 
ெசல�கைளக் உள்ளடக்க ேவண்�ம் என்�ம் நாங்கள் ேகட�்ன்ேறாம். 
�ண்ணப்பதாரரக்ளிடம் ஏற்கனேவ இ�க்�ன்ற உபகரணங்களின் �லமாக 
(ேகமராக்கள், ட்ேரான்கள், ைலட்�ங், ட்ைரபாடக்ள் ேபான்றைவ) கைதகள் 

தயாரிக்கப்ப�ம் என்� நாங்கள் எ�ரப்ாரப்்ப�டன், ��ய ெபா�டக்ைள 



வாங்�வ�ல் அ�கள�ல் கவனம் ெச�த்�ம் அல்ல� �ண்ணப்பதாரரக்ளின் 
ஊ�யத்�ற்� அ�க அள� ெசல��ம் பா��கள் க�த்�ற் 
ெகாள்ளப்படமாட்டா�.  

களத்�ல் இ�க்�ம்ேபா� ெகா�ட் -19 க்கான �றந்த �காதார 

நைட�ைறகைளப் �ன்பற்�வதற்� ெசய்�யாளரக்ைள நாங்கள் 
ஊக்��க்�ேறாம், எனேவ நீங்கள் உங்க�க்ேகா அல்ல� ேநரக்ாணல் ெசய்�ம் 

நபரக்�க்ேகா ஆபத்ைத ஏற்ப�த்த ேவண்டாம். ேதைவப்ப�ன், உங்கள் 

பா�ட்�ல் ெகா�ட்�ற்கான பரிேசாதைனகள் அல்ல� தனிப்பட்ட பா�காப்� 
உபகரணங்கள் ேபான்ற எந்தெவா� ெகா�ட் ெதாடரப்ான ெசல�கைள�ம் 
நீங்கள் உள்ளடக்க ேவண்�ம்.  

நி��த� வழங்கப்ப�பவரக்ள் இண்டரந்ி��ன் EJN ஆதர�டன் கைத 

உ�வான� என்ற அ��ப்�டன், அவரக்ள் ெதாடர�்ைடய ஊடகங்களில் 

�த�ல் தங்கள் கைதகைள ெவளி�ட அல்ல� ஒளிபரப்ப இய�ம். Internews 
EJN மற்�ம் நி��த�யாளர,் ஸ்��ஷ் சரவ்ேதச அ���த்� ஒத்�ைழப்� 

நி�வனம் (Sida) ஆ�யவற்�ற்� கைதகைளத் ��த்த, ெவளி�ட, ஒளிபரப்ப 

மற்�ம் �ள்�நிேயா�க்க உரிைம உண்�. 

�யா�ன ெசய்�யாளரக்ள்  ெவளி��வதற்கான அல்ல� ஒளிபரப்�வதற்கான 
தங்கள் �ட்டத்ைத �ட்�க்காட்ட ேவண்�ம் என்ப�டன், அைனத்� 

�ண்ணப்பதாரரக்�ம் 15 �ெசம்பர ் 2021 இற்� �ன்னராக கைத�ைன 
ெவளி��வதற்க உ�� வழங்�ம்  தங்கள் ஆ�ரியரின் சம்மதக் க�தத்ைத 
வழங்க ஊக்��க்கப்ப��றாரக்ள். 

 

 

 

ம�ப்�ட�க்கான நிய�கள் 

�ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள் கைதக்கான �ன்ெமா��கைள உ�வாக்�ம் 
ேபா� �ன்வ�ம் �டயங்கைள க�த்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

• ெதாடர�்:  �ன்ெமா�� �ண்ணப்பத்�ன் நிய�கள் மற்�ம் 
��க்ேகாள்கைள �ரத்்� ெசய்�ன்றதா? இந்தக் கைத ஏன் மற்�ம் 



யா�க்� �க்�யமான�? இலக்� வாசகரக்�க்கான �ரதான க�, �ழல் 

மற்�ம் ஒட்�ெமாத்த ம�ப்� ெதளிவாக வைரய�க்கப்பட்�ள்ளதா? 
• ேகாணம்: கைத ஏற்கனேவ ெவளியா�ய �டயமாக இ�ப்�ன், உங்கள் 

�ன்ெமா�� �டயத்�ற்� ��ய உட்பாரை்வகைளக் 
ெகாண்�வ��றதா அல்ல� ��ய ேகாணத்ைத வழங்��ன்றதா? 

• தாக்கம்: �ன்ெமா�� அ���த்��ன்ற மற்�ம் ஈ�ப�த்��ன்ற, 
கவனத்ைத ஈரக்்�ன்ற, �வாதத்ைதத் �ண்��ன்ற மற்�ம் 

ெசயற்பாட்ைடத் �ண்��ன்ற ஒ� கைத ெதா�ப்�ைன அல்ல� 
�லனாய்� ��ைனக் ெகாண்�ள்ளதா? 

• �த்தாக்கமான கைதெசால்லல்: ஆக்கப்�ரவ்மான அ���ைறகள், 
மல்���யா மற்�ம் தர� காட்�ப்ப�த்தல் ஆ�யவற்�ன் பயன்பா� 
ஒ� பலமாகக் க�தப்ப�ம். 

�ண்ணப்ப ெசயன்�ைற 

1. பக்கத்�ன் ேமேல உள்ள 'இப்ேபா� �ண்ணப்�க்க�ம்' என்ற ெபாத்தாைனக் 

�ளிக் ெசய்ய�ம். 

2. உங்களிடம் ஏற்கனேவ கணக்� இ�ந்தால், நீங்கள் அ�ல் உள்�ைழய 

ேவண்�ம். இல்ைலெயன்றால், பக்கத்�ன் ேமல் வல��றத்�ல் உள்ள 

"வைலயைமப்�ல் ேசர"் என்பைத �ளிக் ெசய்வதன் �லம் நீங்கள் ��தாக ஒ� 
கணக்�ல் ப�� ெசய்ய ேவண்�ம். 

3. நீங்கள் �ண்ணப்�க்க ெதாடங்�, �ன்னர ் �ண்�ம் வந்� ��ப்பதற்� 

��ம்�னால், நீங்கள் 'வைரைவச ்ேச�க்க�ம்' என்பைதக் �ளிக் ெசய்யலாம். 

வைர�க்� �ண்�ம் ��ம்�வதற்�, நீங்கள் opportunity என்பதற்� ெசன்� 

�ண்ணப்பத்ைத இ�� ெசய்வதற்� 'இப்ேபா� �ண்ணப்�க்க�ம்' என்பைதக் 

�ளிக் ெசய்ய ேவண்�ம். 

4. �ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்ட ெதாைகக்� நியாயப்ப�த்த�டனான 

�ரிவான பா�ட்ைட வழங்க ேவண்�ம். பா�ட்� வ�வைமப்ைப இங்ேக 
ப��றக்க�ம். �ண்ணப்பதாரர ் ஏற்கனேவ ெகாண்��க்�ன்ற 
உபகரணங்களின் பயன்பாட்�ல் (கமராக்கள், ட்ேரான்கள், ைலட்�ங், 
ட்ைரபாடக்ள் ேபான்றைவ உட்பட) �ன்ெமா��கள் ெப�ம்பா�ம் 
தங்���க்�ம் என்� நாங்கள் எ�ரப்ாரக்்�ேறாம், ேம�ம் ��ய ெபா�டக்ைள 

வாங்�வ�ல் அ�க கவனம் ெச�த்�ம் பா��கைள க�த்�ல் ெகாள்ள 



மாட்ேடாம். ��ப்பாக �ண்ணப்பதாரர ் ஒ� �யா�னமானவராக இ�ந்தால், 
ெசய்�யாளரக்ளின் ஊ�யத்�ற்கான �ல ெசல�னங்கைள நாங்கள் க�த்�ல் 
ெகாள்ேவாம். ஆனால் இ� ெமாத்த பா�ட்�ல் ஒ� ��ய ப��யாக இ�க்க 
ேவண்�ம். ேதைவப்ப�ன், ெமா�ெபயரப்்�க்கான ெசலைவ உள்ளடக்க�ம். 

கைதக்� ேவ� எந்த நன்ெகாைடயாளரக்ளிட��ந்�ம் நி� ெப���ரக்ள் 
என்றால் உங்கள் பா�ட்�ல் தய�ெசய்� ��ப்�ட�ம். 

5. நீங்கள் இரண்� மா�ரிக் கைதகைள அல்ல� ெதாடர�்ைடய கைதக்கான 

இைணப்�கைள சமரப்்�க்க ேவண்�ம். �ண்ணப்ப ெசயன்�ைற�ன் ஒ� 
ப��யாக இவற்ைற ப�ேவற்�ம்ப� ேகடக்ப்ப��ரக்ள். 

உங்கள் �ண்ணப்பத்ைத சமரப்்�ப்ப�ல் உங்க�க்� �ரச�்ைனகள் 
இ�ந்தால் அல்ல� நி��த�கள் பற்� ேகள்�கள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� 

info.ejn@internews.org க்� �ன்னஞ்சல் ெசய்ய�ம். இந்த வாய்ப்� ெதாடரப்ாக 

ேவ� எந்த இன்டரந்ி�ஸ் �ன்னஞ்சைல�ம் ெதாடர�் ெகாள்ளா�ரக்ள், 
ஏெனனில் நாங்கள் அதைனப் ெபற மாட்ேடாம். 


