
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
                            खाबाङवगर, रुकुम (पूवव) 

                                                                                                       िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि                                                        
 

विचार  लेखन प्रवियोवििा सम्बन्धी सूचना  

(सूचना प्रकाशन मिम िः २०७७/०७/२७) 

 

                           चालु आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारबाट यस पाललकालाई प्राप्त सशर्त अनुदानर्र्त  युवा प्रलर्भा पलिचान र प्रोत्सािन 

कायतक्रम कायतन्वयनका लालि रालरिय युवा पररषद सानोलिमी भक्तपुरको च.न.ं २०२, लमलर् २०७७/०६/११ िर्ेको पत्र बमोलिम यस वषत “ समदृ्ध 

रारि लनमातणका लालि युवा लवचार लेखन प्रलर्योलिर्ा” कायतक्रम लिल्ला स्र्रमा संञ्चालन िररने भएकोले प्रलर्योलिर्ामा सिभािी िुन चािन े

रुकुम (पूवत) लिल्लाका सबै स्थानीय र्िका युवािरुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको लमलर्ले २१ लदनलभत्र (लमलर् २०७७।०८।१७ लभत्र) यस 

कायातलयमा र्ोलकएको ढााँचामा लनवेदन दर्ात िनत िुन यो सूचना आव्िान िररएको छ । 

  

निद पुरस्कार (हजारमा) 

प्रथम  वििीय िृिीय 

११०००।- ९०००।- ६०००।- 

 

शितहरु िथा प्रवियोवििा सञ्चालन प्रवियााः 

1. लनवेदन यसै सूचनासाथ संलग्न वा www.bhumemun.gov.np बाट डाउनलोड िनत सलकनेछ ।  

2. सिभािीको उमेर १६ पिुी २४ वषत ननाघेको साथै रुकुम पवूत लिल्लाबासी िुनुपनछे । 

3. लनवेदन साथ नेपाली नािररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रलर्ललपी वा उमेर,  िेिाना खुल्ने काििार् पेश िनुतपनेछ । 

4. लनवेदन दर्ात इमेल मार्त र् पलन िनत सलकने छ । इमेल िेिाना edu.bhumemun@gmail.com । 

5. प्रलर्योलिर्ा सञ्चालन िनुे लमलर्, समय र स्थान २१ लदन पलछ र्ोलकनेछ । 

6. लिल्लास्र्रमा प्रथम, लिर्ीय र र्रृ्ीय स्थान प्राप्त िने प्रलर्योिीिरुलाई मालथ उलल्ललखर् निद पुरस्कार र प्रमाणपत्र उपलब्ध िराइनछे। 

निद पुरस्कारमा २५% करकट्टी िुनेछ । 

7. प्रलर्योलिर्ा युवा पररषदि्ारा िारी युिा प्रविभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन कायतिम सञ्चालन सम्बन्धी कायतविवध, २०७७ 

बमोलिम सञ्चालन िुनछे ।  

8. लिल्ला स्र्रमा प्रथम िनुेलाई प्रदशे स्र्रमा िुन ेकायतक्रममा सिभािी िुन पिाइनेछ । 

                                                               

                                                               

 

 

http://www.bhumemun.gov.np/
mailto:edu.bhumemun@gmail.com


  

प्रवियोवििामा सहभािी हुनका लावि वदईने वनिेदनको ढााँचा 

 

 

श्री भूमे िाउाँपावलकाको कायातलय,                                                           वमविाः २०७७/..  /..... 

खाबाङबिर, रुकुम (पूित) । 

                                         

                                                      विषयाः- प्रवियोवििामा सहभािी हुन पाउाँ । 

        

उपयूक्त सम्बन्धमा र्िााँ पररषदले प्रकाशन िरेको लमलर् २०७७/ .../.... िर् ेप्रकालशर्  सूचनामा उल्लेख भएको “समदृ्ध राष्ट्र वनमातणका लावि 

युिाका वबचारहरु”  लेखन प्रलर्योलिर्ामा सिभािी िुनका लालि र्पलशल अनुसारको लववरण र्था काििार्िरु संलग्न िरी यो लनवेदन पेश 

िदतछु । 

 

      वनिेदन साथ पेश िरेका कािजािहरुाः- 

• नेपाली नािररकर्ाको प्रमालणर् प्रलर्ललपी 

• िन्म दर्ात प्रमाणपत्रको प्रलर्ललपी (नपेाली नािररकर्ा प्राप्त नभएको अवस्थामा मात्र) 

• लिल्लालभत्रको पाललकामा स्थायी बसोबास भएको प्रमाणपत्र (सिभािी िुन ेलिल्लाबाट नेपाली नािररकर्ा वा िन्मदर्ातको प्रमाणपत्र 

िारी नभएको अवस्थामा मात्र) 

 

जन्म वमविाः २०.....    /...     /....  (नािररकिा प्रमाणपत्र िा जन्म दिात प्रमाणपत्रमा उल्लेवखि ) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 वनिेदक 

दस्र्खर्ः    .......................... 

नाम, थरः    ........................... 

वनिेदकको ठेिानााः 

स्थायी  लिल्ला...........िा पा....................वडा न.ं ........... टोल............. 

अस्थायीः लिल्ला............ िा पा....................वडा न.ं ........... टोल............. 

सम्पकत  नं.   ............................................इमेल............................................... 

 



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
                            खाबाङवगर, रुकुम (पूवव) 

                                                                                                       िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि                                                        

प.स.ं (प्रशासन)/२०७७/०७८ 
च.न.ं ४७०              मित िः २०७७/०७/२७ 
 

तिषयिः सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइदिन ुहुन ।    

 

श्री पथुा उत्तरगगंा गाउँपालिका, रुकुि (पूिव) 
श्री लसस्न ेगाउँपािका, रुकुि (पिूव) । 
 
 
प्रस्तु  तिषयिा रामिय युिा पररषद्को च.नं. २०२ मित  २०७७।०६।११ को पत्रानुसार चािु आमथिक िषव २०७७।०७८ िा यस 
गाउँपालिकािाई प्राप्त सश व अनुिान र्व  युिा प्रत भा पदिचान र प्रोत्सािन कायवक्रिबाट यस िषव "सिृद्ध राि तनिावणका िातग 
युिा तिचार िेखन प्रत योतग ा" कायवक्रि लजल्ला स्तरिा सञ्चािन गनव िेखी आएकोिे तिचार िेखन प्रत योतग ाका िातग 
आव्हान गररएको सूचना यसैसाथ संिग्न गरी पठाइएको छ। उक्त सूचना  िाँ कायावियको सूचना पाटी  था िेबसाइटिा 
प्रकाशन गरी  िाँ गाउँपालिकाबाट अमिक ि् सिभातग ाका िातग सिन्वय गररदिनु हुन सिे  अनुरोि छ। 
 

……………………….. 
चन्द्रलसिंि श्रषे्ठ 

(प्रिखु प्रशासकीय अमिकृ ) 
 


