
"बालमैत्री स्थानीय सरकार, हामी सबैको साझा सरोकार"  

  बहृत बाल महोत्सव दमक २०७५ 

सहभागिता फाराम 

 

सहभागिको नामः.............................................................. कक्ाः.................................................. 

उमरेः............................................................................. गलङ्ि................................................. 

ईमलेः............................................................................ टेगलफोन नः.......................................... 

गिललाः ...................... िा.पा/न.पा/म.न.पाः....................... वडा नं. ............................................... 

अगभभावकको नामः ........................................................ टेगलफोन नं. ......................................... 

गवद्यालय / बाल क्लबको नामः .......................................... ठेिानाः .............................................. 

प्रधानाध्यापक/अध्यक् को नामः ......................................... टेगलफोन नं. ........................................ 

 

प्रगतयोगितामा सहभागि हुन चाहकेो गवधाः 

१ गचत्रकला ५ वकृ्तत्वकला 

२ िायन ६ हागिरी िवाफ 

३ कगवता ७ गवज्ञान प्रगतयोगिता तथा प्रददशनी 

४ गनबन्ध ८ Maths Olympiad 

 

नोटः 
www.bit.ly/baalmahotsav मा गएर समेत यो फारम अननवायय भननय पने छ। 

वा फारम भनय माथीको QR कोड स्क्यान गननय होला  

प्रनतयोनगतामा सहभानग हुने तररकाः 

१.  झापा गिललाको हकमा प्रत्येक स्थागनय गनकायवाट यो फाराम गलन सगकने छ । अन्य  गिललाको हकमा स्रोतकेन्र, गहसान, 

प्याब्सन, एन प्याब्सनका क्ेगत्रय तथा गिलला कायादलयहरु बाट उपलब्ध िराइने छ । 

२. कक्ा १२ सम्म अध्ययनरत १८ बर्द ननाघकेो बालवागलकाले प्रगतस्पधाद िनद पाउने छन ्। 

३. सम्बगन्धत गवद्यालयको प्र.अ.  वाट प्रगतयोिी अध्ययनरत कक्ा र उमरे प्रमागित िननदपने छ। 

४. गवद्यालय बागहर रहकेा १८ बर्द सम्मका बाल प्रगतयोिीले सम्बगन्धत स्थानीय तहवाट  उमरे प्रमागित िराएर प्रगतस्पधादमा भाि 

गलन सक्नेछन । 

५.  एक प्रगतस्पधीले एक भन्दा ब ी गवधामा प्रगतस्पधाद िनद चाहमेा प्रत्येक गवधाका लागि  छन टा ा छन टैा  फाराम भननदपनेछ । 

प्रगतयोिीताहरुको समय िनध्यो भने स्वत एक गवधा रोज्नन पनेछ । 

६. बालझााँगक। गवज्ञान प्रगतयोगिता,िायन, नतृ्य प्रदशदनीमा सहभािी प्रगतयोगि/प्रदसदनीकताद व्यागक्त वा संस्थाले पौर् मसान्त अिाडी 

नै सम्पकद  िरर सक्ननपने छ। 

७. पौर् मसान्त सम्ममा फारम र आवश्यक कािि दमक न.पा. को कोठा न २(च) मा वनझाउनन पने छ वा damakmun@gmail.com 

मा मले िनद सगकने छ, सहभागि हुने बेला भने सक्कल प्रगत गलएर आउननपने छ। सम्पकद  नः9842643887 सम्पकद  व्यागक्तः सररता 

भण्डारी 

 

QR-Code 

mailto:damakmun@gmail.com


१) नित्रकलाः सम्पकय  व्यनि अनभषेक दास ९८४१५६३७१३ 

१. आधारभतू तथा माध्यागमक तहमा प्रगतस्पधाद हुनेछ ।  

२. ब ीमा ३ घण्टाको समय प्रदान िररने छ । आफन लाई इच्छा लािेको गचत्र बनाउन पाइने छ 

साथै गचत्रको विदन छन टैा  पेिमा िरेर गदननपनेछ । अमनतद गचत्रलाई मान्यता गदइने छैन । तयार 

पाररएको गचत्र आयोिकको अगधनमा रहनेछ । 

३. गचत्रकलाका आवश्यक सामाग्रीहरु पेपर, कलर, ब्रस, आगद सब ैउपलब्ध िराइनछे । 

४. प्रत्येकगदन बेलनका गदनभररका उत्कृष्ट ३/३ गचत्र छनौट िने र सम्बगन्धत गचत्रकारलाई उत्कृष्ट 

३ गभत्र परेको िानकारी िराउने । चौथो गदन प्रत्येक गदनका उत्कृष्ट ३/३ िरर िम्मा २४ िना लाई 

प्रमाि पत्र सगहत निद रु १००० का दरले पनरस्कृत िने । 

५. प्रत्येक गदन छनौट भएका उत्कृष्ट ३/३ गचत्रहरुमध्ये वाट प्रथम, गिगतय र तगृतय छन ट्याउने र 

प्रमाि पत्र सगहत निद पनरस्कार प्रदान िने 

६) सहभािी सनलक रु २० लाग्ने छ । 

२) गायनः सम्पकय  व्यनि कमला खनाल ९८४२६३१९३६ 

१. आधारभतू १२ बर्द सम्मका तथा माध्यागमक तहमा १८ बर्द सम्मका बीच प्रगतस्पधाद हुनेछ ।  

२. प्रगतयोिीहरु तपगशल बमोगिमका स्थानहरु बाट छनौट भई आउननपनेछ । अगडसनको गमगत 

पगछ तोगकनेछ । झापा, मोर¨, सननसरी वाहके अन्य गिललावाट आउने प्रगतयोिीहरुको प्रारगम्भक 

छनौट दमकमा नै हुनेछ । 

१ दमक गबहानी कलाकेन्र  कमला खनाल ९८४२६१९३६ 

२ सनरुङ्िा साधना कलाकेन्र ध्रनब पाठक ९८०६००५५५३ 

३ गवतादमोड सरिम संिीतालय दीपक रायामाझी ९८४२६९८६८९ 

४ बनधवारे आरोह संिीतालय हरी उपे्रगत ९८४४६४६७३२ 

५ उलादवारी गबहानी कलाकेन्र यशोधा शाक्य ९८४२१६२८५५ 

६ इटहरी पनवादञ्चल कलाकेन्र केशव काकी  

७ धरान ओिश्वी कलाकेन्र सोम याम्फू ९८५२०४२२२९ 

८ गवराटनिर स्वरसंिम संिीतालय कन लेश्वर राई ९८४२०२८०२७ 

३. िीत लोक, आधनगनक र देशभक्ती हुननपनेछ । 

४. िीतको ट्रयाक प्रगतयोिी आफैले लयाउनन पनेछ । 

५. पगहलो चरिमा छनौट भएर दमक आउने सबै प्रगतयोिीलाई प्रमाि पत्र प्रदान िररनेछ । 

६. उत्कृष्ट २० िनालाई निद रु १००० सगहत प्रमाि पत्र प्रदान िरर प्रत्येकगदन ५/५ िनालाई 

स्टेि प्रदान िररनेछ । 

७. उत्कृष्ट २० मध्येवाट प्रथम, गिगतय र तगृतय छनौट िरर पनरस्कृत िररनेछ । 

३ ) कनिताः सम्पकय  व्यनि नरपनत पाणडेः ९८४२७०९८८८ 

१. कगबता लेखन माध्यागमक तहमा मात्र प्रगतस्पधाद हुनेछ ।  

२. कगबता लेखन प्रगतयोिीता महोत्सवको पगहलो चार गदन चलनेछ ।  

३. कगबता लेखनका लागि तपगशलका २५ ओटा के्त्र रहनेछन ्िनन गशर्दक प्रगतयोिीले तान्छ 

सोगह गशर्दकमा कगबता लेख्नन पनेछ । कगबता लेख्ने समय तोगकए बमोगिम हुनेछ । 

मेरो गवद्यालय िररवको झनपडी बाल अगधकार खेलकन द र व्यायाम 

म िनद सक्छन  शहरी िीवन शगहद यनवा शगक्त 

मेरो देश िाउाँले िीवन नैगतक गशक्ा मन परेको पनस्तक 

स्वच्छ वातावरि छोरीलाई गशक्ा फूल र पनतली गवद्या नै धन हो 

िीवन र पानी प्रिातन्त्र मेरा सपनाहरु  

समयको महत्व रागरट्रयता समिृ नेपाल सनखी 

नेपाली 

 

गवज्ञान र गवकास अननसासन समाि सेवा  

४. चारै गदन लेगखएका कगबतालाई मनलयाड्.कन िरी समापनको गदन उत्कृष्ट ४ िनालाई निद 

तथा प्रमाि पत्र सगहत  पनरस्कृत िररनेछ । 

४) ननवन्धः 

१. गनवन्ध लेखन माध्यागमक तहको नेपाली भार्ामा मात्र प्रगतस्पधाद हुनेछ । 

२. गनवन्ध लेखन प्रगतयोिीता पगहलो चार गदन चलनेछ । आवश्यक सामाग्रीहरु पेपर साथै डटपेन 

उपलब्ध िराइनेछ । 

३. गनवन्ध लेखनका लागि ८ ओटा गशर्दक रहनेछन ्िनन गशर्दकको गचट्ठा प्रगतयोिीले तान्छ सोगह 

गशर्दकमा गनवन्ध  लेख्नन पनेछ । गनवन्ध लेख्ने समय तोगकए बमोगिम हुनेछ। निबन्ध निर्षकहरुः 

मेरो सपिाको देि, िेपालको सम्बनृिमा पर्षटिको महत्व, निक्षामा प्रनवनधको प्रर्ोग, िानन्ि र 

राजिैनिक नथिरिा देि निमाषणको आधार, देि निमाषणमा र्वुाको भनुमका, िेपालमा कृनर्को 

आधनुिकीकरण महत्व र चिुौनि, बैक बचि र भनवष्र्, िेपालमा आणनवक उजाषको प्रर्ोग र 

सम्भाविा 

४. प्रत्येक गशर्दकका उत्कृष्ट ३/३ िनालाई निद रु १००० सगहत प्रमाि पत्र र समग्रमा उत्कृष्ट 

मध्येवाट प्रथम, गिगतय र तगृतय लाई निद सगहत प्रमाि पत्र िारा पनरस्कृत िररने छ । 

५) विृत्वकलाः सम्पकय  व्यनि निव रेगमीः ९८४१२६३०४१४ 

१. वकृ्तत्वकला आधारभतू तथा माध्यागमक तहमा प्रगतस्पधाद हुनेछ ।  

२. वक्तालाई ४ गमनेट समय गदईनेछ । शनरुका ४ गदन प्रगतस्पधाद संचालन हुनेछ । 

३. तपगशलका गशर्दकहरु मध्ये िोलाप्रथा िारा छनौट िरर उक्त गशर्दकमा सो गदनको वकृ्तत्वकला 

संचालन िररनेछ । 

क्र स आधारभतू तह क्र 

स 

माध्यागमक तह 

१ समयको महत्व १ सनचना प्रगवगधको प्रयोि र असर 

२ आमा २ प्रागवगधक गशक्ा आिको आवश्यक्ता 

३ गवश्वको सनन्दर देशः मेरो दशे ३ गवश्वको सनन्दर देशः मेरो दशे 

४ 
गवद्याथी िीवनमा अननसासनको 

महत्व 
४ िेष्ठ नािररक प्रगत हाम्रो दागयत्व 

५ स्वास््य नै धन हो ५ लािन पदाथद दनव्यादसन रस यसको असर 

  ६ आगथदक समगृिमा पयदटनको महत्व 

  ७ वैदेगशक रोििारी र यसको प्रभाव 

 

६) हानिरीिवाफः सम्पकय  व्यनि  नटकाराम भणडारी ९८५२६७०९२१ 

१. प्रत्येक गदन आधारभतू तहको १२ बिे तथा माध्यागमक तहको २ बिे प्रगतस्पधाद हुनेछ । 

२. प्रगतयोिी व्यगक्तित रुपमा सहभािी हुने र हागिरीिवाफ गलगखत हुनेछ । गवद्यालयबाट एक 

भन्दा ब ी बालवागलका सहभािी हुन सक्नेछन । 

३. हागिरीिवाफका लागि आवश्यक सामाग्री प्रश्नपत्र साथै डटपेन समेत उपलब्ध िराइनछे । 

४. प्रत्येकगदनका उत्कृष्ट ३/३ बालवागलका छनौट िने र सम्बगन्धत बालवागलकालाई उत्कृष्ट ३ 

गभत्र परेको िानकारी 

५. प्रगतयोगितामा भाि गलन ईच्छन क प्रगतयोगिले प्रवेश शनलक २० गतननदपनेछ। 

७) नवज्ञान प्रनतयोनगता तथा प्रदयिनीः सम्पकय  व्यनि अरुण शे्रष्ठः ९८४२६२०४५३ 

१) एक गबद्यालयबाट सबै गवधाहरुमा गनशनलक सहभािी िनाउन सगकने छ । 

२) सवै गवधामा अलि अलि प्रगतस्पधाद िराइ अलि अलि रुपमा पनरस्कृत िररने छ । 

३) प्रगतस्पधाद िराइने गवधाहरु यसप्रकार रहकेा छन। 

४) नमनना (Model सामाग्री प्रददशनीः  नमनना प्रददशनी भन्नाले गवज्ञान, वातावरि, स्वास््य तथा 

िगितसि सम्वगन्धत ठोस बस्तनहरु प्रयोि िरर तयार पाररएका कन नै पगन प्रददशनीयोग्य सामाग्रीहरु 

बनझाउछ ।  

५) प्रयोिात्मक (Experimental) प्रददशनीः प्रयोिात्मक प्रददशनी भन्नाले गवज्ञानको कन नै पगन 

अवधारिा र गसिान्तमा आधाररत रहरे उक्त गसिान्तलाई तत्काल प्रमागिकरि िरर देखाउन 

सक्ने सामाग्रीहरु बनझाउछ । 

६) आगवस्कार तथा अननसन्धानात्मक प्रददशनीः आगवस्कार तथा अननसन्धानात्मक प्रददशनी 

भन्नाले कन नै पगन के्त्रका सनचनाहरु संकलनिरर वैज्ञागनक गवगधवाट (समस्याको पगहचान। 

पषृ्ठभमूी, त्याइ्.क संकलन तथा गवशे्लर्ि र नगतिा) नगतिा गनकागलएका सामाग्रीहरु बनझाउछ 

। िनन Poster को रुपमा रहनेछ । 

७) सहभािी िनाउने गवधाहरु र प्रयोि सामाग्रीको नाम सगहतको िानकारी पनस मसान्त सम्म 

दमक निरपालीको सम्पकद  कायादलयमा आइपनग्नन पने छ । 

८) समय गसमा भन्दा पछागड आएका सामाग्रीहरुलाई प्रगतस्पधादमा सहभािी िराईने छैन । 

९) प्रयोि सामाग्रीहरु आफै िनटाउनन पने छ । 

१०) प्रयाप्त मात्रामा सामाग्रीहरु नआए एउटा गबद्यालयको अन्य सामाग्रीहरुलाई पगन 

आवश्यकता अननसार प्रगतयोिीतामा सहभािी िराईने छ । 

८) Math Olympiad:  सम्पकय  व्यनि घनश्याम अनधकारी ९८४२६२०५४२ 

१. सहभािी सनलक रु २० लाग्ने छ । 

२. एक गबद्यालयबाट िगत पगन सहभािीहरु भािगलन सक्ने छन । 

३. प्रत्येक गदन प्रथम, गिगतय र तगृतय छन ट्याइने छ । 

४. पाचौ गदन गतगनहरु गवच प्रगतस्पधाद िराइ पनू प्रथम, गिगतय र तगृतय छन ट्याइ पनरस्कार गवतरि 

िररने छ । 

९) िालझााँक ः सम्पकय  व्यनि  नतल िन्र अनधकारी ९८५२६८३६९३ 

१. बालझााँकीमा प्रदशदन िनद ईच्छन क गवद्यालय/बाल क्लब / गवगबन्न िागतय संस्थाले स्थागनय 

कला संस्कृगतक झलकने गकगसमका झााँकी तयार िरेर लयाउनन पने छ। 

२. बालझााँकी प्रगतयोगिता  उ्ाटनको गदनमामात्र सञ्चालन िररनछे। 

१०) नृत्य 

१. नतृ्यको भने प्रगतयोगिता िराइने छैन प्रदशदनी मात्र हुनेछ

 


