नेऩार सयकाय
मुवा तथा खेरकुद भन्त्रारम

याष्ट्रिम मुवा ऩरयषद
त्ररऩुयेश्वय¸ काठभाडौं

मुवा प्रत्रतबा ऩष्ट्रहचान (Youth Talent Hunt) प्रत्रतमोत्रगताभा सहबागी हुने वाये को सूचना
उऩमुक्त
ु सम्फन्त्धभा याष्ट्रिम मुवा ऩरयषदको चारु आ.व. २०७३/०७४ को वाष्ट्रषक
ु कामुक्रभ अनुसाय मस ऩरयषद्को
आमोजनाभा १६-२४ वषुका मुवा/ष्ट्रवद्याथीहरुराई ष्ट्रवत्रबन्न त्रसजुनशीर कामुभा रगाई उनीहरुभा अन्त्तयत्रनष्ट्रहत
प्रत्रतबाको प्रस्पुटनका साथै उनीहरुका कामुराई प्रोत्साहन गने कामुक्रभ अन्त्तगुत

ष्ट्रवशशष्ट मुवा प्रत्रतबा ऩष्ट्रहचान

(Youth Talent Hunt) कामुक्रभ सञ्चारन गनु रात्रगएको हुॉदा उच्च शशऺारम तथा भाध्मत्रभक ष्ट्रवद्यारम सॊ घ नेऩार
(HISSAN) सॊ गको सहकामुभा सञ्चारन हुने दे हाम फभोशजभको कामुक्रभभा सहबागी हुन ष्ट्रवत्रबन्न शशऺण सॊ स्थाभा
अध्ममनयत तथा सॊ घसॊ स्था (अद्यावत्रधक बएका) सॊ ग आवद्ध मुवा/ ष्ट्रवद्याथीहरुको जानकायीका रात्रग मो सूचना
प्रकाशशत गरयएको छ । साथै दे हामका ष्ट्रवधाहरु भध्मे कुनै ष्ट्रवधाभा सहबागी हुन चाहने मुवा ष्ट्रवद्याथीरे तोष्ट्रकएको
ढाॉचाको त्रनवेदन साथ सॊ स्थागत त्रसपारयस य रु १० (दश) को ष्ट्रटकट टाॉसी त्रनवदे न ददन सक्नेछन् । त्रनवेदनको
ढाॉचा मस ऩरयषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np फाट डाउनरोड गनु सष्ट्रकनेछ । मस सम्फन्त्धी सूचना त्रभत्रत
२०७४/०३/१९ गते को काशन्त्तऩुय दै त्रनकभा सभेत हे न ु सष्ट्रकनेछ ।
१. ष्ट्रवशशष्ट मुवा प्रत्रतबा ऩष्ट्रहचान

(Youth Talent Hunt) कामुक्रभ अन्त्तगुत दे हामका ष्ट्रवधाहरुभा प्रत्रतमोत्रगता सञ्चारन

गरयनेछ:
क. त्रबजन प्रत्रतमोत्रगता ( Vision Competition)

मस प्रत्रतमोत्रगता मुवाको नेतत्ृ वभा हुने सभृद्ध नेऩार त्रनभाुणसॊ ग

सम्फशन्त्धत ऺेरहरु जस्तै गुणस्तयीम तथा व्मवसाष्ट्रमक शशऺा ¸ योजगायी उद्यत्रभशरता य सीऩ ष्ट्रवकास ¸ स्वास््म य
साभाशजक सुयऺा¸ मुवा ऩरयचारन सहबात्रगता य नेतत्ृ व ष्ट्रवकास तथा मुवाका रात्रग खेरकुद य भनोयञ्जन जस्ता
मुवा ष्ट्रवकासका ऩाॉच आधायस्तम्बसॊ ग सम्फशन्त्धत हुनऩु नेछ । मी ष्ट्रवषमहरु भध्मे कुनै ष्ट्रवशशष्ट ष्ट्रवषमभा आफ्नो
दूयदृष्ट्रष्ट¸ ऩरयकल्ऩना ¸ सो ऩुया गनुका रात्रग आवश्मक मोजनाको खाका य सोको कामाुन्त्वमन गने कामुमोजना
(Action plan) सभेत सॊ रग्न गरयएको हुनऩु नेछ । मस प्रत्रतमोत्रगताभा १६-२४ वषु उभेय सभूहका मुवा
ष्ट्रवद्याथीरे प्रत्रतस्ऩधाु गनु ऩाउनेछन् । त्रबजन सम्फन्त्धी रेखन नेऩारी बाषाभा हुनऩु नेछ ।त्रबजनका ष्ट्रवषमवस्तु
कुनै ष्ट्रकताव वा ऩूव ु प्रकाशशत यचनासॊ ग ऩुया वा आशॉ शक भाराभा हुफहु दे शखएभा भूल्माङ्कनकताुरे सो साभग्री
अस्वीकृत गनु सक्नेछ । छनौट बएका दस्तावेजहरु सावुजत्रनक गरयनेछन् य सो सम्फन्त्धभा कनै उजुयी ऩये भा
सोको जवापदे ही प्रत्रतमोगी स्वमॊ हुनऩु नेछ । त्रबजनको ढाॉचा याष्ट्रिम मुवा ऩरयषदको वेबसाइट

www.nyc.gov.np भा सभेत हे न ु सष्ट्रकनेछ ।

ख. गामन प्रत्रतमोत्रगता
मसभा एकर गामन प्रत्रतमोत्रगता हुनेछ । प्रस्तुत गरयने गीतको फोर सकबय याष्ट्रिमताको बावनारे ओतप्रोत
बएको य मुवाराई उत्प्रेरयत गने खारको हुनऩु नेछ । मस प्रत्रतमोत्रगताभा १६-२४ वषु उभेय सभूहका मुवा
ष्ट्रवद्याथीरे प्रत्रतस्ऩधाु गनु ऩाउनेछन् । मदद गीतको ट्र्माक ¸ सॊ गीत तथा वाद्यवादनका साभग्री आवश्मक बएभा
सहबागी स्वमॊरे व्मवस्था गनुऩ
ु नेछ । गीत नेऩारी बाषाभा हुनऩु नेछ ।
ग. वक्तृ त्वकरा प्रत्रतमोत्रगता
वक्तृ त्वकरा प्रत्रतमोत्रगताको शशषुक

"सभृद्ध नेऩार त्रनभाुणभा मुवाको बूत्रभका" यहनेछ । वक्तारे मस ष्ट्रवषमभा

आफ्ना कुयाहरु ७ त्रभनेट त्रबर याख्नुऩनेछ ।मस प्रत्रतमोत्रगताभा १६-२४ वषु उभेय सभुहका मुवा ष्ट्रवद्याथीरे
प्रत्रतस्ऩधाु गनु ऩाउनेछन् । वक्तृ त्वकराको बाषा नेऩारी हुनेछ ।
 नाभ दताु गने अशन्त्तभ त्रभत्रत: २०७४/०४/१० गते कामाुरम सभम त्रबर ।
 दताु गने स्थान:

याष्ट्रिम मुवा ऩरयषदको कामाुरम त्ररऩुयेश्वय काठभाडौ - ष्ट्रवश्व त्रनकेतन भागु (ऩयायाि

भन्त्रारमको कन्त्सुरय सेवा ष्ट्रवबाग अगाडी) सॊ ऩकु नॊ ०१४२६२४६५

¸

श्री रक्ष्भण त्रगयी

९८५८४४०४५७
 उच्च शशऺारम तथा भाध्मत्रभक ष्ट्रवद्यारम सॊ घ नेऩार (ष्ट्रहसान) को केन्त्रीम कामाुरम ट्रेड टावय थाऩाथरी
(केन्त्रीम त्माङ्क ष्ट्रवबागको अगाडी) सॊ ऩकु पोन नॊ.

०१-५१११०४०¸ ५१११०९९

श्री शैरज नेऩार

भोवाइर नॊ. ९८५१०६९३०५

 शजल्रा मुवा सत्रभत्रतको कामाुरमहरु (७५ वटा)
२. प्रत्रतमोत्रगताका रात्रग त्रभत्रत २०७४ श्रावण १५ गतेदेशख छनौट प्रत्रतमोत्रगता सञ्चारन हुनेछ । छनौट चयणभा
छनौट बएका प्रत्रतमोगीहरु पाइनर चयणभा प्रवेश गनेछन् । सोको रात्रग प्रत्रतमोत्रगता हुने स्थान सम्फन्त्धी
सूचना २०७४ श्रावण १२ गते प्रकाशन गरयनेछ । मस सम्फन्त्धी सूचना ऩरयषदको वेबसाइट तथा सूचना
ऩाटीभा सभेत प्रकाशन गरयनेछ ।
३. प्रत्रतमोत्रगताभा ष्ट्रवधागत रुऩभा अरग अरग ऩुयस्कायको व्मवस्था दे हाम फभोशजभ हुनेछ । ऩुयस्काय ष्ट्रवतयण
२०७४ श्रावण २८ गते ( August 12, 2017) भा आमोजना गरयने

अन्त्तयाुष्ट्रिम मुवा ददवस सभायोहभा गरयनेछ

।
क. प्रथभ ऩुयस्काय रु. ५०००० (ऩचास हजाय) य प्रभाण-ऩर
ख. दितीम ऩुयस्काय रु. ३०००० (तीस हजाय) य प्रभाण-ऩर
ग. तृतीम ऩुयस्काय रु. २०००० (फीस हजाय) य प्रभाण-ऩर
घ. सान्त्त्वना ऩुयस्काय रु. १०००० (दश हजाय) य प्रभाण-ऩर
४. ष्ट्रवस्तृत जानकायीका रात्रग मस ऩरयषदको वेबसाइट www.nyc.gov.np तथा मस ऩरयषदको कामाुरमभा सॊ ऩकु
गनु सक्नुहन
ु ेछ ।

