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गैर आवासीय नेपाली संघ युके 

बालचित्रकला प्रतियोचगिा 
२०२० 

कोभिड-१९ को कारण विद्यालयहरु  बन्द िएर हाम्रा बालबभलकाहरु घरमै बस्नु परेको अिश्थामा उनीहरुलाई रचनात्मक 
क्रियाकलापमा सहिागी बनाउन े उद्देश्यले  गैर आिासीय नेपाली संघ युकेले स्कुल तहमा अध्ययनरत नेपाली 
बालबाभलकाका लागग गचत्रकला प्रततयोगीताको आयोजना गरेको छ । प्रततयोगगताको लागग २५ मे २०२० भित्रमा आ आफना 
बालबाभलकाहरुको नामाबली दताा गराउनु हुन अनुरोध गररन्छ । प्रततयोगगता सम्बन्न्ध अन्य जानकारी तथा प्रततयोगगताका 
तनयमहरु यस ैसुचनाका साथ संलग्न गररएको छ ।  

धन्यिाद  

फडडन्र िट्टराई  

महासगचि   

चित्रकला प्रतियोचगिाका  तनयमहरु 

•सबै प्रततयोगीहरु २५ मे २०२० भित्र प्रततयोगगताका लागग दताा िैसक्नु पने छ ।  

•प्रत्येक प्रततयोगगल े   तलको  भलङ्क प्रयोग गरर छुट्टा छुट्टै आिदेन गनुा पनेछ। 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemsj0CfSWLRv311Nf0oWczd2zf41bvoqhNj8ujVjgJ05C0Sg/viewform?

usp=sf_link 

•प्रततयोगगताका लागग आिस्यक सामाग्रीको ब्यिस्था प्रततयोगी आफैले गनुा पने छ । 

•गचत्रकला प्रततयोगगताका लागग नाम दताा गरेका बालबाभलकाहरुलाई उनीहरुले अध्ययन गने तहको आधारमा प्राथभमक 
तह र मागथल्लो तह गरर २ िागमा बबिाजन गरर मुल्याङ्कन गररने छ ।   

•प्रततयोगगले २ िटा गचत्र आफुले चाहेको रंग िा अन्य सामाग्री प्रयोग गरर बनाउनु पने छ । 

•दईु मध्ये  एउटा गचत्र नेपालको झण्डा हुनु पनेछ  िने अको गचत्र प्रततयोगी आफैले कुनै विषय िा बस्तु छनौट गरी 
त्यसको  गचत्र बनाउनु पने छ ।  

•प्रततयोगीले आफुले गचत्र बनाउन ेकागज िा क्यान्िाषको गचत्र कोनुा िन्दा पहहलेको गचत्र नक्शाङ्कन गरे पतछको र गचत्र 
बनाइ सके पतछको गरर ततनिटा  स्पष्ट बुझझने  फोटो झिचेर पठाउनु पने छ ।  

•प्रततयोगीले गचत्र बनाउन ेविभिन्न चरणको भिडडयो समेत झिचेर राख्न ुपनेछ आबस्यक  परेमा मुल्याङ्कनका िममा 
भिडडयो माग्न सक्रकनेछ । 
•गचत्रको फोटो इमेल गरर १ जुन २०२० भित्र पठाइ सक्नु पनेछ ।  

•प्रततयोगीले पठाएको गचत्रको फोटो हेरेर गचत्रको मुल्याङ्कन गररने छ ।  

•गचत्रकला प्रततयोगगताका िममा गचत्र बनाउदै गरेको भिडडयो सामान्जक संजालमा राख्न  सक्रकनेछ । तर “गैर आिासीय 
नेपाली संघ युके द्िारा आयोन्जत गचत्रकला प्रततयोगगताका लागग गचत्र बनाउदै (गचत्रकारको नाम)” बाहेक अरु 

लेख्न पाइने छैन । 
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•प्रततयोगीताको िममा बच्चाहरुको बबचमा अनुिि आदान प्रदान गने उदेश्यले  विधुततय माध्यमबाट िेटधाट तथा 
मुल्याङ्कन हटमबाट अनुगमन गना सक्रकने छ । 
•सबै सहिागी प्रततयोगीलाई सहिागीताको प्रमाण पत्र प्रदान गररने छ । 
प्रतियोचगिामा प्रत्येक समुहका (प्रार्थममक िह र माचर्ल्लो िह ) िार िार जना गरर ८ जना उत्कृष्ट बाल चित्रकारहरुलाई 
िपमिल बमोजजम पुरस्कार प्रदान गररने छ  

•प्रथम पुरस्कार २ जनालाई १००  पाउण्ड तथा प्रमाण पत्र 

•द्विततय पुरकार २ जनालाई  ५० पाउण्ड तथा प्रमाण पत्र 

•ततृीय पुरस्कार २ जनालाई  २५  पाउण्ड तथा प्रमाण पत्र 

•चौथो पुरस्कार २ जनालाई  १५ पाउण्ड तथा प्रमाण पत्र 

•प्रततयोगगता सम्बन्धी अन्य जानकारी आिस्यक परेमा गैर आिासीय नेपाली संघ  यूकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेललाई 
kandeln2015@gmail.com मा सम्पका  गना सक्रकन ेछ ।  
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