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ឯកសារគោលគំនតិ 

ការប្រកតួររូថត គប្កាមប្រធានរទ 

 “ភាពចប្មរុះបររននទគនេគមគង្គ តាមរយៈបសែបនែកររសអ់្ែក” 

ទដិ្ឋភាពទទូៅ៖ 

 គណៈកម្មការទទលេទម្គង្គ (MRC) ទរៀបចំការប្បឡង្ការប្បកួតរូបថត ទប្កាម្ប្បធាលបទ “ ភាពចប្ម្រុះបបបនល
ទទលេទម្គង្គ តាម្រយៈប្សែបនែករបសអ់្ែក” ។ ការទទួលពាកសយ ចាប់ពីនថៃទី  ៧ ប្ កកកដា រហូតដ្ល ់នថៃទី ២៤ ប្ កញ្ញស 
ឆ្ស ំ ២០១៧ (ទិវាទទលេពិនពទោក)។ អ្ែកឈ្ែុះ លឹង្បាលទទួលទសចកតីជូលដំ្ណឹង្ ទៅនថៃទី ០១ ប្ វចិឆកិា ឆ្ស ំ
២០១៧ លិង្ប្តូវប្បកាសជាផ្េវូការទៅកែុង្ពិធីប្បគលរ់ង្វសល់ បដ្លទប្ោង្ទរៀបចំទៅចរង្ឆ្ស ំ២០១៧ទលុះ ទៅទលខាធិការ
ដាឋសល MRC កែុង្ទីប្ករង្ទវៀង្ច័លទ ប្បទទសឡាវ។ 

 ការប្រកួតររូថតទលុះ ទរៀបចំទឡើង្ ទប្កាម្កិចចសហការជាមួ្យគណៈកម្មសធិការជាតិទទលេទម្គង្គ (NMCs) នល 
ប្បទទស កម្ពជុា ឡាវ នថ លិង្ទវៀតណាម្ ទដាយម្លការឧបតថម្ភហិរញ្ញវតថុពីធនាោរពិនពទោក តាម្រយៈគទប្ម្ង្ប្គប់ 
ប្គង្ធលធាលទឹកចប្ម្រុះទទលេទម្គង្គ(M-IWRMP) របស់ MRC។ គទប្ម្ង្ IWRM ទលើកកម្ពស់លីតិវិធី លិង្វធីិសាស្ត្រ
របស់ MRC សតីពីការចរចាទលើការទប្បើប្បាស់ទឹក ការបចករំបលកទិលែល័យ លិង្ការតាម្ដាលលំហូរកែុង្ទទលេ ទដ្ើម្សបីសប្មួ្ល
ឲសយម្លកិចចសហប្បតិបតតកិារឆ្េង្បដ្ល កែុង្ចំទណាម្ប្បទទសតាម្ដ្ង្ទទលេទម្គង្គ ទំង្ទៅថ្្សក់ជាតិ លិង្ទៅកប្មិ្តអាង្ 
ទទលេ។ គទប្ម្ង្ទលុះពប្ងឹ្ង្វធីិសាស្រសត IWRM នលការទរៀបចំបផ្លការ លិង្ការប្គប់ប្គង្ពហរវិសយ័ប្បកបទដាយការ
សប្ម្បសប្មួ្លទលើការទប្បើប្បាស់ទឹកទៅកែងុ្ប្បទទស លិង្ឆ្េង្ប្ពំបដ្ល។ 

 ការប្បកួតទលុះលឹង្ប្បកាសជាផ្េូវការ លិង្ផ្សែពវផ្សាយ តាម្ទវបសាយ លិង្បណាតសញព័ត៌ម្លសង្គម្របស ់ MRC 

លិង្ NMCs លិង្ម្ទធសោបាយប្បាប្សយ័ទក់ទង្ដ្នទទទៀត។ រូបថតបដ្លឈ្ែុះ លឹង្ប្តូវដាក់តាំង្បង្ហសញកែងុ្ពិធីប្បគល់
រង្វសល់ បដ្លទរៀបចំទឡើង្ទដាយ MRC លិង្ទបាុះពរម្ពទៅកែុង្ប្បតិទិលរបស់គទប្ម្ង្ IWRMP ឆ្ស ំ២០១៨ នល MRC 
លិង្/ឬ របាយការណ៍ផ្សែពវផ្សាយទផ្សែង្ៗទទៀត។ 

ទោលបណំង្ លងិ្ទោលទៅ៖ 

 ការប្បកួតរូបថតទលុះ ម្លទោលទៅអ្បអ្រសាទរចំទពាុះភាពចប្ម្រុះបបបនលទទលេទម្គង្គ តាម្រយៈរូបថត លិង្
បទង្កើលការយល់ដឹ្ង្អំ្ពីសារៈសំខាល់នលកិចចសហប្បតិបតតិការឆ្េង្បដ្ល តាម្រយៈវិធីសាស្រសត IWRM ទដ្ើម្សបោីំប្ទដ្ល់ការ
អ្និវឌសឍអាង្ទទលេទម្គង្គប្បកបទដាយចីរភាព។ 

 ការប្បកួតទលុះបសវង្រករូបថតបដ្លតំណាង្ឲសយតប្មូ្វការយ សង្ប្បកួតប្បបជង្ទលើការទប្បើប្បាស់ទឹកទទលេទម្គង្គ 
បដ្លរួម្ទំង្ សប្ម្ប់ការទប្បើប្បាសត់ាម្លទំៅសាថសល ការទប្សាចប្សពកសិកម្ម ជលផ្ល ការដ្ឹកជញ្ជូលលិង្ការផ្លិត
ថ្ម្ពល។  

 ទយើង្ក៏ចង់្ទ ើញរូបថតបដ្លបង្ហសញពីសប្ម្ស់ទទលេទម្គង្គ លិង្ធលធាលធម្មជាតិដ៏្សម្សបូរបបបបដ្លជាបបង្ែក
សប្ម្ប់ការចិញ្ចឹម្ជីវិតរបសស់ហគម្ល៍តាម្ដ្ង្ទទលេទលុះផ្ង្បដ្រ លិង្របូភាពបដ្លបង្ហសញពីផ្លប ុះពាលន់លការអ្និវឌសឍ 
លិង្ការបប្បប្បួលអាកាសធាតរ បដ្លគំរាម្កំបហង្លិរលតរភាពនលប្បព័លធទអ្កូឡសូរីទទលេទម្គង្គ ដូ្ចជា ការជល់លិច កំណក
លសាប់ ការទរចរលឹទីជប្ម្កម្ចឆជាតិ លិង្តំបល់ដី្ទសើម្ជាទដ្ើម្។ 
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ទយើង្សូម្ទលើកទឹកចិតតដ្លម់្ចសសរ់ូបថតឲសយទប្បើប្បាសក់ារប្សនម្របស់្ េួល ទដ្ើម្សបីផ្តិតយករូបថតគួរឲសយទក់ទញ
បដ្លគូសបញ្ជសក់អំ្ពី៖ 

 ទិដ្ឋភាពប្សស់ប្តកាលនលទទលេទម្គង្គ លិង្នដ្ទទលេនានានលអាង្ទទលេទម្គង្គ លិង្ការរស់ទៅបដ្លម្លលកខណៈបបេកៗ
ពីោ្សរបស់ប្បជាពលរដ្ឋទៅកែុង្សហគម្ល៍តាម្ដ្ង្ទទលេទលុះ។ 

 តប្ម្ូវការ រ្សៗោ្សជាទប្ចើលសប្ម្ប់ការទប្បើប្បាស់ទឹក លិង្ធលធាលធម្មជាតិនលទទលេទម្គង្គ ដូ្ចជា ការផ្គត់ផ្គង់្ទឹក
សប្ម្ប់ទប្បើប្បាស់តាម្លំទៅសាថសល ការទលសាទ ការដាំដំ្ណំា ការប្តួតពិលិតសយទឹកជំលល់ ការផ្លិតថ្ម្ពលវារី   
អ្គគិសលី ការដ្ឹកជញ្ជូលតាម្ដ្ង្ទទលេ លិង្ទទសចរណ៍។ 

 ផ្លប ុះពាល់នលការអ្និវឌសឍទីប្ករង្ ទហដាឋសរចនាសម្ព័លធ លិង្ការបប្បប្បួលអាកាសធាតរ ម្កទលើប្បព័លធទអ្កូឡូសរីទទលេ
ទម្គង្គលិង្ការរស់ទៅរបស់ប្បជាជល លិង្កិចចប្បឹង្បប្បង្នានាបដ្លបាលទធវើទឡើង្ ទដ្ើម្សបីកាត់បលថយផ្លប ុះពាល់ទំង្
ទនាុះ។ 

រូបភាព រ្សៗោ្សអំ្ពីទទលេទម្គង្គបដ្លឈ្ែុះទៅកែុង្ការប្បកួតទលុះ បដ្លលឹង្តាំង្បង្ហសញ លិង្ទបាុះពរម្ពទៅកែុង្
ប្បតិទិលឆ្សំ ២០១៨ លិង្ម្ទធសោបាយប្បាប្ស័យទក់ទង្ដ្នទទទៀត លឹង្បង្ហសញពីតប្ម្ូវការឲសយម្លកិចចសហប្បតិបតតិការឆ្េង្
បដ្ល ទដ្ើម្សបីប្គប់ប្គង្ធលធាលរួម្ទំង្ទលុះឲសយម្លប្បសិទធភាព។ ម្លការរំពឹង្ថ្ រូបថតទំង្ទលុះលឹង្នំាឲសយម្លចំណាត់ការ
បបលថម្ទទៀតទៅកប្ម្ិតសហគម្ល៍ ថ្្សក់ជាតិ លិង្តំបល់ ទដ្ើម្សបីទដាុះប្សាយរួម្ោ្សលូវបញ្ហសធលធាលទឹកសប្ម្ប់ជាប្បទយជល៍
ដ្ល់ពលរដ្ឋកែុង្អាង្ទទលេទលុះ។ 

អ្ែកម្លសទិធចិលូរមួ្ប្បកតួ៖ 

ការប្បឡង្ប្បណំាង្ទលុះទបើកចំហសប្ម្ប់ អ្ែកថតរូបមិ្លបម្លអាជីព (amateur photographer) ប្គប់វ័យ។ អ្ែក
ចូលរួម្ប្តូវបតជាពលរដ្ឋ លិង្កំពរង្រស់ទៅកែុង្ប្បទទសណាមួ្យបដ្លជាសម្ជិកគណៈកម្មការទទលេទម្គង្គ៖ កម្ពុជា ឡាវ នថ 
លិង្ ទវៀតណាម្។ គណៈវិលិចឆ័យទៅកែុង្ការប្បកួតទលុះ អ្ែកទរៀបចំការប្បកួត អ្ែកឧបតថម្ភ លិង្សម្ជិកប្គួសាររបស់ពួកទគ ពរំ
ម្លសិទធិចូលរួម្កែុង្ការប្បឡង្ប្បបជង្ទលុះទឡើយ។ 

លកខ្ ណឌប្បកតួ៖ 

 រូបថតប្តូវបតទក់ទង្ជាមួ្យប្បធាលបទនលការប្បកួតប្បបជង្ទលុះ 
 ប្តូវទផ្ញើររូបថត រ្សៗោ្ស ម្ិលទលើសព ី៥ សលេកឹ ជាទប្ម្ង្ឌ់ជីតីាល ់លិង្ជាហ្វសល JPEG 

 មិ្លប្តូវម្លការបកទលើរូបភាពឌីជីតាល់ទនាុះទឡើយ ទទុះតាម្វិធីណាមួ្យក៏ទដាយ 

 រូបភាពទនាុះប្តូវម្លទំហំរវាង្ ៣ លងិ្ ៥ ទម្ហ្កសនប បដ្លយ សង្ទហ្ចណាស់ម្លទំហ ំ១.៦០០ pixels។ កែងុ្
ករណីបដ្លរូបថតរបស់អ្ែក ប្តូវទប្ជើសទរីសទៅវគគផ្តសច់ប្ពាត ់ឬ ឈ្ែុះកែុង្ការប្បឡង្ អ្ែកលឹង្ប្តូវបាលទសែើរសរំឲសយទផ្ញើរ 
រូបថតបដ្លម្លកប្ម្ិតចសាស់ខា្សំង្ សប្ម្ប់ទបាុះពរម្ព លិង្តាំង្បង្ហសញ ទហើយអ្ែកប្បបហលជាប្តូវផ្តល់រូបថតទដ្ើម្ 
សប្ម្ប់ពិលិតសយថ្ទតើម្លការបកណាមួ្យទលើរូបភាពទដ្ើម្ ប្សបតាម្បញ្ញតតិកំណត់ទដាយការប្បកួតទលុះបដ្រឬទទ។ 

 រូបថតលីមួ្យៗប្តូវម្លព័ត៌ម្លដូ្ចតទៅ៖ ទ មសុះ កាលបរទិចឆទនលការថត ទតីាងំ្ លងិ្ចណំង្ទជើង្ (ទប្ចើលបំផ្រត 
១០០ ពាកសយ បដ្លសរសររជាភាសាអ្ង់្ទគេស ឬ ភាសាកំទណើតរបស់ម្ចសស់រូបថត) បដ្លពលសយល់ពីទិដ្ឋភាពទៅកែុង្
រូបថតទនាុះ។ 

 រូបបដ្លបាលថតទៅម្រលនថៃទ ី០១ ប្ ម្ករា ឆ្ស ំ២០១៦ មិ្លអាចទប្បើប្បាស់សប្ម្ប់ការប្បកួតទលុះទឡើយ។ 

 រូបថតបដ្លធា្សប់ឈ្ែុះ ការប្បឡង្រូបថតម្រលៗ ឬ បដ្លបាលទបាុះពរម្ពផ្សាយរួចម្កទហើយ មិ្លអាចយកម្កដាក់
ប្បកួតបាលទឡើយ។ 
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 ម្ចសស់រូបថតប្តូវបតជាទបកខជលបតម្្សក់គត់កែុង្ការចរុះទ មសុះប្បឡង្ទលុះ លិង្ជាម្ចសស់កម្មសិទធិបញ្ញសទលើរូបថតទនាុះ។ 

 ម្ចសស់រូបថតប្តូវបតបាលទទួលការអ្លរញ្ញសតពីម្លរសសែបដ្លសថិតកែុង្រូបថតបដ្លដាក់សប្ម្ប់ការប្បកួតទលុះ លិង្ប្តូវ
ទទួលបាលការឯកភាពពីតួអ្ង្គបដ្លម្លទៅកែុង្រូបថត សប្ម្ប់ការយករូបទនាុះម្កដាក់ប្បកួតប្បបជង្កែុង្កម្មវិធី
ប្បកួតរូបថតរបស់ MRC ទហើយរូបថតទនាុះអាចលឹង្ប្តូវទប្បើប្បាស់ ឬ ទបាុះពរម្ពផ្សាយទដាយ MRC ។ 

 ទៅទពលចរុះទ មសុះចូលរួម្កែុង្ការប្បកួត ម្ចសស់រូបថតប្តូវយល់ប្ពម្តាម្លកខ្ណឌនលការប្បកួត បដ្លម្លភាជសប់ជា
មួ្យពាកសយសរំចរុះទ មសុះចូលប្បកួត។ 

 ម្ចសស់រូបថតប្តូវទផ្ញើររូបថតតាម្អ្ ៊ីបម្ ល mrcphotocontest@mrcmekong.org ទៅប្តឹម្នថៃទី ២៤ ប្ កញ្ញស 
ឆ្ស ំ ២០១៧ ទវោទម្ សង្ ១៧៖០០ (ទម្ សង្កែុង្ប្សរក) ទដាយបញ្ជសក់ពីសញ្ជសតិ លិង្ប្បទទសកពំរង្រសទ់ៅ កែុង្ 
subject នលអ្ ៊ីបម្ លរបស់ េ្ួល។ 

 ទៅទពលបញ្ជូលរូបថត ម្ចសស់រូបថតប្តូវភាជសប់ពាកសយសរមំ្យួចសាបប់ដ្លបាលបទំពញ លងិ្ចរុះហតថទលខា រួម្ជាមួ្យ អ្តត
សញ្ញសណបណ័ណបដ្លទៅម្លសរពលភាព បដ្លម្លព័ត៌ម្លអំ្ពីសញ្ជសតិ ប្បទទសសា្សក់ទៅ លិង្ម្រ្របររបស់ េ្ួល។  

រង្វសល៖់ 

 រូបថតបដ្លឈ្ែុះចំលួល ១២សលេឹក លឹង្ប្តូវទប្ជើសយក ទដាយបផ្ែកទលើការសទប្ម្ចរបស់គណៈវិលិចឆ័យ។ ទបកខជល 
ម្្សក់ៗអាចឈ្ែុះរង្វសល់បតមួ្យ ឬ កញ្ចប់រង្វសល់បតមួ្យប រទណ្ាសុះ។  

 រូបលែបំផ្រតទល្ ១៖ ប្បាក ់៥០០ ដ្រោ្ស ទម្ដាយម្ស លិង្លិ្ិតបញ្ជសក់ 
 រូបលែបំផ្រតទល្ ២៖ ប្បាក ់៣០០ ដ្រោ្ស ទម្ដាយប្បាក ់លិង្លិ្ិតបញ្ជសក់ 
 រូបលែបំផ្រតទល្ ៣៖ ប្បាក ់២០០ ដ្រោ្ស ទម្ដាយសំរិទធ លិង្លិ្ិតបញ្ជសក់ 
 រូបថតទលចទធា្សប្បចាំសប្បទទសទំង្ ៤៖ ប្បាក ់១០០ ដ្រោ្ស លិង្លិ្ិតបញ្ជសក ់
 រូបថតបដ្លបាលពិលទុ ព្ស់ដ្នទទទៀតចំលួល ៥៖ លិ្ិតបញ្ជសក់  

ម្ចសស់រូបថតបដ្លឈ្ែុះលឹង្ប្តូវអ្ទញ្ជើញចូលរួម្កែុង្ពិធីប្បគល់រង្វសល់ បដ្លទរៀបចំទឡើង្ទដាយទលខាធិការដាឋសលគណៈ
កម្មការទទលេទម្គង្គ ទៅប្ករង្ទវៀង្ច័លទ ប្បទទសឡាវ។ រូបថតបដ្លឈ្ែុះអាចលឹង្ប្តូវទបាុះពរម្ពទៅកែុង្ប្បតិទិល IWRMP 

សប្ម្បឆ់្សំ ២០១៨ របស់ MRC លិង្របាយការណ៏ផ្សែពវផ្សាយដ្នទទទៀតនលគណៈកម្មការទលុះ។  

ឱសាលវាទសប្ម្បក់ារប្បកួត លងិ្រយៈទពលបដ្លអាចពលសោ៖ 

 ការទទួលរូបថតលឹង្ទធវើទឡើង្រហូតដ្ល់ទម្ សង្ ១៧:០០(ទម្ សង្ប្ករង្ប្សរក) នថៃអាទិតសយ ទី២៤ ប្កញ្ញស ឆ្ស ំ
២០១៧។ រូបថតទំង្អ្ស់បដ្លទទួលបាលទៅទប្កាយកាលកំណត់ទលុះ លឹង្ប្តូវបាត់បង់្សិទធិប្បកួត។ ប្បសិលទបើយល់ថ្
ចាំបាច់ អ្ែកទរៀបចំការប្បកួត/MRC រកសាសិទធិកែុង្ការពលសោឱសាលវាទសប្ម្ប់ការប្រកួតទលុះសប្ម្ប់អំ្ឡុង្ទពលសម្ប្សប
មួ្យ បដ្លមិ្លទលើសពី ៣០ នថៃ។ 

លកខណៈវលិចិឆយ័នលការវាយតនម្េ៖  

 ប្ករម្គណៈកម្មការវិលិចឆ័យបដ្លម្លសាវតា្រសោ្ស បដ្លរួម្ទំង្ អ្ែកជំនាញទលើប្បធាលបទទលុះ លិង្អ្ែកឯកទទស
ថតរូប លឹង្ពិលិតសយទម្ើលរូបថតបដ្លបាលដាក់ប្បកួត។ ការពិលិតសយ/វាយតនម្េពីរទលើកលឹង្ទធវើទឡើង្ ដូ្ចតទៅ៖ 

 

 ការទប្ជើសទរសីជរទំមី្យួ៖ រូបថតបដ្លបាលដាក់ជូលលឹង្ប្តូវពិលិតសយជាទលើកដំ្បូង្ ទដាយប្ករម្ម្ស្រលតីទំនាក់ទំលង្របស់ 
MRC ទលើអ្លរទោម្ភាពខាង្បទចចកទទសជាមួ្យលកខ្ណឌនលការដាក់ជូល។ រាល់រូបថតបដ្លមិ្លបំទពញបាល
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តាម្លកខ្ណឌទំង្ទលុះលឹង្មិ្លយកម្កពិចារណាជាបលតទឡើយ។ បនាទសប់ម្កប្ករម្ទលុះលឹង្ទប្ជើសយករូបថតបដ្ល
ម្លគរណភាព ព្ស់ជាង្ទគចំលួល ៣០ រូប ទដាយបផ្ែកទលើលកខណៈវិលិចឆ័យដូ្ចតទៅ៖ 
 

ល.រ លកខណៈវលិចិឆយ័សប្ម្បក់ារវាយតនម្េ 
១ ទតើរូបថតទនាុះទឆ្េើយតបលឹង្លកខ្ណឌខាង្ទំហំហ្វសល លិង្ព័ត៌ម្លលំអិ្ត ដូ្ចជាកាលបរិទចឆទនល

ការថត ទីតាំង្ លិង្ចំណង្ទជើង្ឬទទ? 

២ ទតើរូបថតទនាុះទក់ទង្លឹង្ប្បធាលបទនលការប្បកួតប្បបជង្ទលុះឬទទ? 

៣ ទតើរូបថតទនាុះម្លគរណភាព ព្ស់ ឬ ទឆ្េើយតបលឹង្លកខណឌបទចចកទទស ដូ្ចជា កប្ម្ិតពលេឺ 
ទលសបឿលនលការចាប់យករូបភាព តរលសយភាពពណ៌ លិង្ជទប្ៅនលរូបភាពឬទទ? 

៤ ទតើរូបថតទនាុះជារូបទដ្ើម្ ឬ ប្តូវបាលបកនចែរួចទហើយ?  

 

 ការទប្ជើសទរសីជរទំពីរីទដាយគណៈវលិចិឆយ័៖ កែុង្ចំទណាម្រូបថតបដ្លបាលទប្ជើសយកទៅជរំទីមួ្យ គណៈវិលិចឆ័យ
បដ្លម្លសម្ជិក ៦ រូប (៤ ម្កពី MRC ១ រូបជា អ្ែកឯកទទសថតរូប លិង្ ១ រូបជាអ្ែកជំនាញពិលិតសយរូបថត) 
លឹង្ទប្ជើសយករូបភាពលែជាង្ទគចំលួល ៣ លិង្រូបភាពបដ្លបាលពិលទុ ព្ស់ទផ្សែង្ទទៀតចំលួល ៥ ទដាយបផ្ែកទលើថ្ទតើ 
រូបថតទំង្ទនាុះឆ្េុុះបញ្ជសំង្ពីបញ្ហសបដ្លម្លបចង្ទៅកែុង្ប្បធាលបទនលការប្បកួតប្បបជង្ទលុះបាលប្តឹម្ប្តូវកប្មិ្ត
ណា។ គណៈវិលិចឆ័យ ៤ រូបម្កពី NMCs លឹង្ទប្ជើសយករូបថតទលចទធា្សប្បចាំប្បទទសទំង្បួល។ 

 

ល.រ លកខណៈវលិចិឆយ័សប្ម្បក់ារវាយតនម្េ ពលិទសុររបអ្តបិរម្ ពលិទ ុ
១ ទក់ទង្លឹង្កម្មវតថុនលការប្បឡង្ប្បណំាង្ទលុះ ៣០ ពិលទុ  

២ លកខណៈទដ្ើម្នលរូបថត  ៣០ ពិលទុ  

៣ គរណភាព/សម្សធាតរផ្សែំ/ពលេឺ ២០ ពិលទុ  

៤ ចំណង្ទជើង្  ២០ ពិលទុ  

ពិលទុសររបអ្តិបរម្ ១០០  

 

ឱសាវាទសប្ម្បក់ារសទប្ម្ចអ្ពំទីបកខជលជាអ្ែកឈ្ែុះ៖ 
 
 រូបថតទំង្ទលុះលឹង្ប្តូវទប្ជើសទរីសកែុង្រយៈទពល ៦០ នថៃ បនាទសប់ពីចប់កាលបរិទចឆទនលការដាក់ជូល។ គណៈកម្មការ
ទទលេទម្គង្គរកសាសិទធិ កែុង្ការបលតអំ្ឡុង្ទពលទលុះ ប្បសិលទបើប្តូវការទពលបបលថម្ជាចាំបាច់។  

លកខ្ ណឌ លងិ្ការកណំត៖់  
 
 តាម្រយៈការសរំចរុះទ មសុះចូលប្បកួត ម្ចសស់រូបថតប្តូវទទួលយកលកខ្ណឌ លិង្ការកំណត់ ដូ្ចតទៅ៖ 

 ម្ចសស់រូបថតអ្ុះអាង្ថ្ រូបថតបដ្លបាលដាក់ជូល គឺជារូបបដ្លោត់បាលថតទដាយ េ្ួលឯង្ លិង្ធានាថ្ ោត់ជាអ្ែក
កាល់កាប់កម្មសិទធិបញ្ញសទលើរូបថតទលុះ។ 

 ម្ចសស់រូបថតអ្ុះអាង្ថ្ ោត់បាលទទួលការអ្លរញ្ញសតពីម្លរសសែ/តួអ្ង្គទៅកែុង្រូបថតទនាុះ បដ្លបាលឯកភាពថ្ រូប
ថតទំង្ទលុះលឹង្ប្តូវដាក់ប្បកួត លិង្បដ្លអាចទប្បើប្បាស់ឬ ទបាុះពរម្ពផ្សាយរូបភាពទំង្ទនាុះ ទដាយ MRC។ 
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 ប្បសិលទបើម្ចសស់រូបថតប្តូវបាលទប្ជើសទរីសសប្ម្ប់ចូលរួម្ប្បកួតផ្តសច់ប្ព័ប្ត ឬជាអ្ែកឈ្ែុះ ោត់ប្តូវផ្តល់រូបថតបដ្ល
ម្លកប្ម្ិតចសាស់ខា្សំង្សប្ម្ប់ទបាុះពរម្ព លិង្ការតាំង្បង្ហសញ លិង្ប្បសិលទបើអាចទធវើបាល ប្តូវផ្តល់រូបថតទដ្ើម្ 
សប្ម្ប់ការទផ្ទៀង្ផ្ទសត់ទម្ើល ទតើម្លការបករូបភាពទំង្ទលុះ ប្សបតាម្លកខ្ណឌនលការប្បឡង្ប្បណំាង្ឬទទ។ 

 ម្ចសស់រូបថតអ្ុះអាង្ថ្ រូបថតបដ្លបាលដាក់ជូល ទៅពរំទល់ម្លការបកច្នៃ (digitally manipulated) ទៅទឡើយ
ទទ។ ទទុះបីម្លការអ្លរញ្ញសតទលើការបកសប្ម្ួល្េុះៗទៅទលើរូបភាព បដ្លរួម្ទំង្ ការបកតិចតួចទលើ កប្ម្ិតពលេឺ 
ការរំទលច ការកាត់រូបឲសយតូច លិង្ការបករូបឲសយចសាស់ជាង្ម្រលក៏ទដាយ ការបករូបភាព ដូ្ចជា បបលថម្ លរបទចាល ឬ បតូ
រទីតាំង្សប្ម្ប់ម្លរសសែ សតវ លិង្ររកខជាតិ ឬ វតថុដ្នទទទៀតទៅកែុង្រូបថតទនាុះ ប្តូវហ្ម្ឃាត់ដាច់ខាត។ 

 ររូថតជ័យលាភី លឹង្ប្តូវផ្សែពវផ្សាយទូលំទូោយតាម្ទវបសាយរបស់ MRC បណាតសញព័ត៌ម្លសង្គម្ ប្បព័លធ
ផ្សែពវផ្សាយជាសាធារណៈ លិង្មធ្ធោបាយផ្សព្វផ្ាយព័ត៌ម្លដ្នទទទៀត។ 

 អ្ែកជាប់ជាទបកខជលសប្ម្ប់ការប្បកួតផ្តសច់ប្ពាត់ លឹង្ប្តូវអ្ទញ្ជើញចូលរួម្កែុង្ពិធីប្បគល់រង្វសល់បដ្លទរៀបចំទឡើង្ 
ទដាយទលខាធិការដាឋសលនល MRC ទៅទីប្ករង្ទវៀង្ច័លទប្បទទសឡាវ បដ្លកែុង្ទនាុះ រូបថតបដ្លជាប់កែុង្ការប្បកួត
លឹង្ប្តូវដាក់តាំង្រង្ហា ញ។ រូបថតបដ្លជាប់កែុង្ការប្បកួតអាចលឹង្ប្តូវទបាុះពរម្ពផ្សាយទៅកែុង្ប្បតិទិល IWRMP ឆ្សំ 
២០១៨ របស់ MRC លិង្របាយការណ៏ផ្សព្វផ្ាយដនទទទៀត។ 

 MRC មិ្លទទួល រ្សប្តូវទលើបញ្ហសបទចចកទទស ឬ បញ្ហសដ្នទទទៀតបដ្លអាចរំខាលដ្ល់ការធ្ផ្ញើររូបថត សប្ម្ប់ការ
ប្បកួតទលុះទឡើយ។ 

 ម្ចសស់រូបថតប្តូវទោរពលកខ្ណឌ លិង្ការកំណត់ដ្នទទទៀតនលការប្បកួតរូបថតបដ្លទរៀបចំទឡើង្ទដាយ MRC។ 
MRC រកសាសិទធិកែុង្ការម្ិលដាក់បញ្ចូលរូបថតទៅកែុង្ការប្រកួតទលុះ ប្បសិលទបើម្ចសស់រូបថតរំទោនទលើលកខ្ណឌ
នលការប្បបជង្ទលុះ។ 

ការរកសាសទិធ៖ិ 
 

 ម្ចសស់រូបថត រកសាសិទធិទំង្ប្សរង្ទលើរូបថតរបស់្េួល លិង្ឯកភាពផ្តល់ឲសយ MRC លូវសិទធិទប្បើប្បាស់ ចម្េង្ បកបប្ប 
តាំង្បង្ហសញ ធ្បាោះពរម្ពផ្សាយ បចកចាយ លិង្ផ្សែពវផ្សាយរូបថតបដ្លឈ្ែុះទៅកែុង្ការប្បកួតទលុះទដាយឥតយកកនប្ម្ 
លិង្ជាសិទធិមិ្លផ្តសច់ម្រ្ បដ្លអាចទធវើទឡើង្ទដាយរួម្បញ្ចូល ជាមួ្យរូបថតដ្នទទទៀត លិង្ការបញ្ចូលអ្តថបទ លិង្
ប្កាហវិក សប្ម្ប់បទង្កើលការយល់ដឹ្ង្ ការបចករំបលកព័ត៌ម្ល ការទធវើរបាយការណ៍ ការបណ្តុះបណាតសលលិង្ការអ្ប់រំ 
ការទធវើវិចារណកថ្ លិង្ទោលបំណង្ផ្សែពវផ្សាយដ្នទទទៀត។ 

 MRC ម្លសិទធិទប្បើប្បាស់រូបថតជ័យលាភី សប្ម្ប់បទង្ហសុះទលើអ្ ៊ិលធឺណិត លិង្តាម្ម្ទធសោបាយសម្ប្សបណា
មួ្យ លិង្ទប្បើប្បាស់ទៅកែុង្ការទបាុះពរម្ពផ្សាយរបស់ េ្ួល ដូ្ចជា របាយការណ៍ ទសសែនាវដ្តី ប្ពឹតតិបប្តព័ត៌ម្ល 
ប្បតិទិល ប័ណណនប្បសណីយ៍ ឬ សម្ភសរៈផ្សែពវផ្សាយសម្ប្សបដ្នទ ប របលតមិ្លជាប់កាតពវកិចចប្តូវទធវើបបបទនាុះទឡើយ។ 

 ទៅទពល MRC ទបាុះពរម្ពផ្សាយរូបថតឈ្ែុះណាមួ្យ ទ មសុះម្ចសស់រូបថតលឹង្ម្លបង្ហសញតាម្ទប្ម្ង់្ដូ្ចទលុះ៖ 

MRC/ទ មសុះអ្ែកថតរូប៕ 


