
 

 

सियारी गाउँपासिका 

गाउँ काययपासिकाको कायायिय 
हरै्नया, रुपन्दहेी । 

पत्र संख्या M २०७९÷८०          लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 

मित िः २०७९।०९।०५ 
सूचना !           सूचना    ! !        सूचना  ! ! ! 

विषय: यिुा प्रतिभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन काययक्रम सम्िन्धमा । 

प्रस् ु  विषयिा राम्रिय युिा पररषदको पत्र सं २०७९।८० च न २८८ मित  २०७९।०७।२२को पत्रानुसार मसयारी 
गाउँपामलका गाउँकाययपामलकाको तनर्ययानुसार रुपन्देही म्िल्लाका (सिै पामलकाहरु ,सिै क्याबपसहरु, सिै  
िाध्यमिक विद्यालयहरु) १६देखि ४० िषय उिेर सिूहका युिा लक्षि  सश य काययक्रि अन् रग  युिा  
प्रत भाहरुको िोिी  था प्रोत्साहन काययक्रि सञ्चालन सबिन्धी काययप्रकृया,२०७८ अनुसार यिुा 
निप्रि यनात्िक विचार प्रदशयनी  था प्रस्  ुीकरर् (Youth Innovative Ideas Hunt Competition) 
विषयक म्िल्लास् ररय प्रत योगग ा आयोिना गररएको हुदाँ यो सूचना प्रकाशन भएको मित ले ३० ददन मभत्र 
अथाय  २०७९साल िाघ ४ ग े  साँझ ४ििे  मभत्र मसयारी गाउँपामलका मशिा, युिा  था िेलकूद शािािा 
 पमसलका प्रकृयाहरु पुरा गरर इिेलिाट िा हुलाकिाट िा तनिेदक स्ियि िा अरु कुनै िाध्यििाट तनिेदन द ाय 
गनुय हुन अनुरोध छ । नगद पुरस्कार र प्रिार् पत्रको पतन व्यिस्था छ । प्रथि र ददत य स्थान हामसल गने 
प्रत योगगले प्रदेशस् रीय प्रत योगग ािा सहभागी हुन पाउनु हुनेछ। 

िपससल 

१ सहभागीको उमेर लक्षिि समूह : १६ देखि ४० िषय उिेर मभत्रको युिा र रुपन्देहीको नागररक हुन ु
पने। 

२ प्रतियोगगिाको विषय : युिा निप्रि यनात्िक विचार प्रदशयनी  था प्रस्  ुीकरर्  Youth Innovative 

Ideas Hunt Competition   
३ तनिेदन ददने अन्न्िम  समति  : २०७९साल िाघ ४ ग े साँझ ४ ििसेबि   । 
४ प्रतियोगगिा सञ्चालन समति  : २०७९साल िाघ ६ ग े  शुक्रिार  १२ ििे । 
५ प्रतियोगगिा सञ्चालन स्थान  : मसयारी गाउँपामलका िहुउध्देश्यीय सभाहल । 
६ पुरस्कार रकम : प्रथि,ददत य र   ृीयलाई क्रिस रु १०,०००।, ७,०००। र ४,०००। नगद।२५% कर लाग्ने ।  
७  मूलयाांकनका आधारहरु  :  १००अङ्कको िूल्यांकन हुने । आधारहरु तनबन छन ्। 

i. निप्रि यनात्िक विचार प्रस् ु ीकरर् र यसको सिृनात्िक ा िाप  २० अकं । 



 

 

ii. विचारको सैध्दाम्न् क एिि व्यिहाररक पि िाप  १० अकं । 
iii. विचारिाट उत्पादन हुने  िस् ु िा सेिा िाप  २० अकं । 
iv. विचारको उपादेय ा, सान्दमभयक ा र विश्िसतनय ा  िाप  २० अकं । 
v. लगानी र प्रत फल िाप  १० अकं । 
vi. स्िरोिगारी । रोिगारी सिृनाको सबभाव्य ा िाप  १० अकं । 
vii. िोखिि मलने िि ा िाप  १० अकं । यसरी १००अकं । 

८ युिा प्रत भाहरुको िोिी  था प्रोत्साहन काययक्रि सञ्चालन सबिन्धी काययप्रकृया,२०७८ अनुसार 
िूल्यांकन समित िाट िूल्याकंन हुने  । 

९ सहभागीले पेश गनुय पने आिश्यक कागजािहरु  
I. युिा प्रत भाहरुको िोिी  था प्रोत्साहन काययक्रि सञ्चालन सबिन्धी काययप्रकृया २०७८ 

अनुसूची १ को ढाँचािा तनिेदन नेपाली नागररक ाको प्रत मलवप र िागथल्लो  हको शैक्षिक 
योग्य ाको प्रत मलवप 

II. यिुा प्रत भाहरुको िोिी  था प्रोत्साहन काययक्रि सञ्चालन सबिन्धी काययप्रकृया २०७८ अनसुचूी ३ को 
विचार सकंलनको लागग प्रयोग गने फाराि (आिदेन फाराि ) अतनिायय भरी पठाउन ुपनेछ । 

III. िागथ उल्लेखि  अनुसूची १ र ३ फारािहरु राम्रिय युिा पररषदको िेभसाइट  
www.nyc.gov.np िा गएर कानूनी नीत  तनदेमशका र काययविगधिाट  डाउनलोड गनय सक्न ु
हुनेछ भने  , मसयारी गाउँपामलकाको िभेसाइट www.siyarimun.gov.np िाट डाउनलोड गनय 
सक्नु हुनेछ िा मसयारी गाउँपामलका मशिा, युिा  था िेलकूद शािािाट तनशुल्क हाडयकवप 
पतन पाउन सक्नु हुनेछ ।  

१० तनिेदन हुलाकिाट पतन पठाउन सक्न ु हुनेछ। siyarimun@gmail.com, siyari.shikshya@gmail.com, 
paudel_sudhir@yahoo.com िा स्ियि ्िा अरु कुनिैाट उपम्स्थ  भइ मसयारी गाउँपामलका मशिा, यिुा 
 था िेलकूद शािािा तनिेदन ददन सक्न ुहुनेछ  

११  सबपकय  व्यम्क् को नाि र  नबिर  : सुधीर पौडले,९८४७०२३१८५, paudel_sudhir@yahoo.com 

प्रिुि प्रशासकीय अगधकृ  

मसयारी गाउँपामलका 
 

 

 

 
 
 

http://www.nyc.gov.np/
mailto:siyarimun@gmail.com
mailto:paudel_sudhir@yahoo.com
mailto:paudel_sudhir@yahoo.com

