नेपिलज एसोिसएस स इन साउथइ ट अमेिरका (NASeA) र एसोिसएस स अफ नेपिलज इन िमडवे ट अमेिरका (ANMA) को १३ औ ं संयुक्त
स मेलनमा हुने बाल तथा खु ला किवता प्रितयोिगतामा सहभागी हुन हािदर्क अनुरोध

आगामी से टे बर १ देिख ३ तािरखस म नथर् क्यारोलाइनाको Charlotte शहरमा हुन गइरहेको NASeA र ANMA को १३ औ ं संयक्त
ु
स मेलनमा अ तरराि ट्रय नेपाली सािह य समाज (INLS), NASeA र ANMA को सहकायर्मा प्र येक वषर् सािहि यक प्रितयोिगता स चालन भइरहेको
यहोरा यहाँह सबैलाई अवगत नै छ। िव को जनु सक
ु ै कुनामा रहे पिन आ नो मातृभाषा, सं कृ ित र सािह यलाई किह यै पिन िबसर्न नसिकने त यलाई मनन
गदैर् हरे क वषर् हुने य तो किवता प्रितयोिगतामा यसपटक धेरै भ दा धेरै ाह को सहभािगता हुने अपेक्षा गिरएको छ।
ज मभिू म छाडेर िव का िविभ न भ-ू भागलाई आ नो कमर्भिू म बनाएका परदेशी नेपालीह को कथा यथा समेट्ने अिभप्रायले यसपािलको खु ला
किवता तफर् 'डाय पोरामा नेपाल' िवषय चयन गिरएको छ, यद्यिप किवताको शीषर्क प्रितयोगीले आफुखश
ु ी चयन गनर् सक्नेछन।् बाल किवतातफर् भने
िवषयव तक
ु ो कुनै ब देज छै न। यसवषर् ‘बाल किवता प्रितयोिगता’ अ तगर्त मा यिमक तहस मका ाह लाई र ‘खु ला किवता प्रितयोिगता’ अ तगर्त सबै
ई छुक ाह लाई समावेश गिरनेछ ।
आ नो किवता पठाउँदा बाल वा खु लातफर् कुन समहु को हो प पारी पठाउन सबै ाह मा अनरु ोध छ। साथै सबै अिभभावकह मा आआ ना बालबािलकाह लाई सो प्रितयोिगताको बारे मा जानकारी गराइ सहभागी हुनको लािग िवशेष प्रो साहन गिरिदनहु ुन पिन िवनम्र अनरु ोध गदर्छु।
प्रितयोिगतामा सहभागी हुन आव यक पनेर् िव तृत जानकारी िन न बमोिजम रहेको छ:
खु ला किवता प्रितयोिगता:
१. रचना नेपाली भाषामा २०० श दमा नबढाई लेिखएको हुनपु दर्छ।
२. रचनाको िवषयव तु 'डाय पोरामा नेपाल' रहेको छ, तर रचना कुनै पिन शीषर्कमा लेख्न सिकनेछ।
३. प्रितयोिगतामा सामेल हुनका लािग रचनाकार वयं उपि थत भइ आ नो रचना वाचन गनर्पु नेर्छ।
४. प्रितयोगी रचनाह यस भ दा अिघ कुनै प्रितयोिगतामा समावेश नगिरएको तथा पवू र् प्रकािशत/प्रसािरत नभएको हुनपु नेर्छ।
५. परु कृ त

ाह लाई नगद परु कार (प्रथम - ३०० डलर, दो ो - २०० डलर, ते ो: १०० डलर) सिहत प्रमाणपत्र प्रदान गिरनेछ।

बाल किवता प्रितयोिगता:
१. रचना नेपाली वा अग्रं ेजी भाषामा लेिखएको हुनपु दर्छ।
२. रचना कुनै पिन िवषय र शीषर्कमा लेख्न सिकनेछ।
३. रचना १५० श दमा नबढाई लेिखएको हुनपु दर्छ।
४. प्रितयोगी

ाले आफै ँ उपि थत भइ आ नो रचना वाचन गनर्पु नेर्छ।

५. प्रितयोगी रचनाह यस भ दा अिघ कुनै प्रितयोिगतामा समावेश नगिरएको तथा पवू र् प्रकािशत/प्रसािरत नभएको हुनपु नेर्छ।
५. उ कृ तीन बाल

ाह लाई $ ५० का दरले परु कार र सहभागी सबै बाल

ाह लाई प्रो साहन परु कार प्रदान गिरनेछ।

रचना आइपुग्ने िमित: आ नो प्रितयोगी रचना से े बेर १, २०१७ िभत्र िन न ठे गानामा इमेल वा हुलाक माफर् त पठाउनु पनेर्छ।प्रितयोिगता पारदशीर् एवं
िन पक्ष बनाउन खु ला र बाल किवता प्रितयोिगता िनणर्यको लािग ३/३ सद यीय िनणार्यक म डलको चयन गिरनेछ।
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