आवेदन ननदे शिका
बाल चलचचत्र सशिनि

यो निर्दे शिकाले यस अवसरका मुख्य बुुँर्दाहरू समेटेको छ। यो अवसर तपाईँका लागि हो कक होइि भिेर निर्णय ििण सघाउिका लागि
हामीले केहह प्रश्ि र उत्तरहरू संकलि िरे का छौँ, जसले तपाईँलाई यो कायणक्रम, यसका उद्र्दे श्य र लक्ष्यका बारे मा स्पष्टता हर्दिेछि ्, र
ववस्तत
ृ वववरर्का बारे मा सान्र्दशभणक जािकारी हर्दिेछि ्।
यो र्दस्तावेजको अन््यमा हामीले आवेर्दिमा भएका प्रश्िहरू राखेका छौँ, जुि तपाईँले आवेर्दि भिुण भन्र्दा अिाडि एकचोहट हे िण सक्िुहुन्छ।
तपाईँले अिलाइि फारम प्राप्त ििण सक्िुभएि भिे विण (MS Word) फाइलमा यी प्रश्िको उत्तर लेखेर हामीलाई इमेल ििण पनि

सक्िुहुन्छ, ववषयमा CFS Workshop Application_[तपाईँको िाम] (Subject: CFS Workshop Application_[your name])

राख्नुहोस ्। सीशमत स्थािहरू मात्र छि ् र छिोटको प्रकृया प्रनतस्पर्ाण्मक हुिेछ। यो निर्दे शिकाले तपाईँलाई सफलतापुवक
ण आवेर्दि हर्दिका
लागि तयार ििेछ भन्िे हामी आिा िर्दणछौँ। िुभकामिा!

बाल चलचचत्र सशिनि के हो?
बाल चलचचत्र सशिनिक चलचचत्र ववकास कोर्ड र ब्रिटिि काउन्ससलको एउिा पहल हो। यसले दे िभरका बालबच्चालाई चलचचत्रको िन्तिसँग
परीचचि गराउने उद्दे श्य राखेको छ। बालबच्चा, शिक्षक, प्रशिक्षक र अरू सरकोकारवालालाई चलचचत्र ननिाडण, चलचचत्रको ईनिहास, प्रशिक्षण
र अरू श्रोिसाधनसँग परीचचि गराउने उद्दे श्यले सन ् २०२२ िा यसको स्थापना गररएको चथयो। यसलाई इसिु फिल्ि, यक
ु े को बाल चलचचत्र
सम्बसधी कायडक्रि तयािरा शसकले िागडननदे िन गरे को छ।

बाल चलचचत्र के हो?
बाल चलचचत्र भनेको १८ वर्ड िुननका युवाले बनाएको चलचचत्र हो। तयािरा शसकसँग नेपालका यस्िा केटह चलचचत्रको संकलन छ, िपाईँ
िी चलचचत्र यहाँ हे नड सतनुहुसछ।
बाल चलचचत्र सिाज असिगडि वयस्कहरूले बालबच्चाका लाचग बनाएका चलचचत्र पनन पदडछन ्, िर यस अवसर असिगडि हािी
प्रशिक्षकहरूलाई युवाहरूको चलचचत्र ननिाडणिा सहजीकरण गनड सघाउन चाहसछौँ।

बाल चलचचत्र प्रशिक्षकको िाशलि के हो?
यो तयािरा शसक पररयोजनासँग नेपालिा बालबच्चासँग काि गरररहे का ववज्ञहरूले सहजीकरण गरे को िीन टदने िाशलि हो। िाशलिका
क्रििा सहभागीहरूले नेपालका लाचग ियार गररएको पाँच टदने पाठ्यक्रिको अध्ययन गनेछन ्। उनीहरूले व्यवहाररक अभ्यास र
सहकायाडत्िक भावनाका िाध्यिबाि सुरक्षक्षि स्थानको श्रज
ृ ना गनड शसतनेछन ्। िाशलि असिगडि सन ् २०२०-२०२२ िा नेपाल, युके र
दक्षक्षण एशियाका युवाहरूले बनाएका बाल चलचचत्र हुनेछन ्।
यो प्रशिक्षण २७-२९ जेष्ठ २०७९ िा (िक्र
े र बीचिा
ु बारदे खख आईिबार सम्ि) हुनेछ। िाशलि प्रत्येक टदन १०-५ को अवधीिा हुनछ
ववश्रािहरू हुनेछन ्।

प्रशिक्षक भिेका को हुि ्?
प्रशिक्षकहरू िी ववज्ञ हुन ् जोसँग बाल चलचचत्र ननिाडणलाई सहजीकरण गनडका लाचग आवश्यक सीप, अशभप्रेरणा र दक्षिा छ।

बाल चलचचत्र प्रशिक्षक सत्रहरूिा के के कुरा सिेटिनेछन ्?
सहजकिाडले थुप्रै ववर्य र ससदभडहरू सिेट्नेछन ्। प्रशिक्षण र सुरक्षाप्रनि सिवपडि सत्रहरू हुनेछन ्। बीचबीचिा थुप्रै सािूटहक कायड, चलचचत्र
प्रदिडन, र छलिल हुनछ
े न ्। हािी छनोि गररएका प्रनिस्पधीहरूसँग इिेलिा िाशलिको खाका बाँड्नेछौँ।

िाशलि र प्रशिक्षणका सत्रहरू कसरी सञ्चालन गररनेछन ्?
यो िाशलि भौनिक रूपिा उपन्स्थि हुनप
ु ने कायडक्रि हो। यो काठिाण्र्ुको चाबटहलन्स्थि चलचचत्र ववकास बोर्डिा सञ्चालन गररनेछ।
िाशलि पनछ भचअ
ुड ल रूपिा सल्लाहहरू जारी रहनेछ।

सहजकिाडहरू को हुन ्?
िीन टदने िाशलििा सहजकिाडहरूको एउिा िोलीले सत्रहरू सञ्चालन गनेछ। यस असिगडि नेपाल र युकेका ववज्ञहरू पनेछन ्। प्रिख
ु
सहजकिाडहरू इसिु फिल्ि, युकेबाि िाशलि प्राप्ि प्रशिक्षक हुन ् जसले सन ् २०१९ दे खख तयािरा शसक पररयोजनािा काि गरररहे का छन ् र
चलचचत्रिा यव
ु ाहरूसँग काि गरे को अनभ
ु व बिुलेका छन ्।

तयािरा शसक के हो?
तयािरा शसक नेपालिा ब्रिटिि काउन्ससल र इसिु फिल्ि (यक
ु े )ले चलचचत्र ववकास बोर्डको सहयोगिा िुरू गरे को एउिा पररयोजना हो।
िीन वर्डको असिरालिा यो पररयोजनाको परीक्षणले एक दजडन भसदा बटि ववद्यालय र सयौँ बालबच्चालाई बाल चलचचत्रसँग परीचचि
गराएको छ। यसले १४ जना प्रशिक्षकलाई िालीि टदएको छ र नेपालिा बाल चलचचत्रको बढ्दो संकलन ियार गरे को छ। िीन वर्डिा यो
पररयोजना पनन ब्रबस्िारै पररविडन भएको छ र अब यसले बाल चलचचत्र सशिनिका उद्दे श्यहरू अनघ बिाउने आधार बसने लक्ष्य शलएको
छ। तयािरा शसक इसिु फिल्िको तयािरा शसक कायडक्रििा आधाररि छ, जुन संसारका ववशभसन दे ििा सकृय छ।
तयािरा शसक (नेपाल) का बारे िा अझ बटि जासनुहोस ्
तयािरा शसक (युके) का बारे िा अझ बटि जासनुहोस ्

सन ् २०२१ का जलवायु पररविडन सम्बसधी चलचचत्र यहाँ हे नुडहोस ्
Learn more about Camera Sika (Nepal)
Learn more about Camera Chica (UK)
Watch Climate Change Films from 2021 here

यव
ु ा चलचचत्र प्रशिक्षकको अवसरले कसरी बाल चलचचत्र सशिनिका
लक्ष्यलाई अनघ बिाउँ छ?
३० जना सम्िलाई िालीि टदइनेछ। यी प्रशिक्षकसँग आफ्नो सिुदाय/स्थानिा बाल चलचचत्रलाई प्रवद्डधन गनडका लाचग सीप र पहुँच
हुनेछ। यी प्रशिक्षकलाई बाल सहकायडकिाडसँग शिलेर व्यन्तिगि पररयोजनािा काि गनडका लाचग बाल चलचचत्र सशिनिले श्रोिसाधन,
िञ्च, र सािान्जक सम्पकडहरू प्रदान गरररहनेछ। यो प्रकृयाले यो रान्ष्िय कायडक्रिलाई स्विसत्र चलचचत्रकिीले टदगो रूपिा अनघ बिाउन

सतछन ् भसने कुरा सुननन्श्चि गनेछ, जसका कारण दे िभर नयाँ चलचचत्रकिीले थुप्रै बाल चलचचत्र बनाउने छन ्। ननकि भववष्यिा अरू
पनन कायडिालाको योजना बनाइएको छ।

यो अवसरका लाचग कसले आवेदन टदन पाउनेछन ्?
हािी कुनै पनन क्षेत्रिा सकृय पेिव
े र व्यन्तिहरू खोन्जरहे का छौँ जो सञ्चार, सिुदानयक ववकास र रचनात्िक शिक्षािा काि गरररहे का

छन ्। चलचचत्र, कला शिक्षा वा अरू रचनात्िक क्षेत्रिा अनुभव हुनु आवश्यक छै न, िर भएिा त्यसले सघाउन सतछ। यो िाशलिले
िपाईँको व्यन्तिगि वा पेिागि िहत्वाकांक्षािा कसरी योगदान टदसछ भसने सािासय खाका टदने सतने िाननस हािी खोन्जरहे का छौँ।

िसँग चलचचत्र ननिाडणको अनभ
ु व छै न। के िैपनन िैले आवेदन टदन
शिल्छ?
हो, टदन शिल्छ। सािान्जक सञ्जाल र सेल्युलर िोनको प्रयोगले गदाड आज हािी िध्ये अचधकांि सञ्चारसँग परीचचि छौँ। आधारभि
ू
बुझाई पयाडप्ि छ। बाल चलचचत्र प्रशिक्षकले बालबच्चालाई चलचचत्र ननिाडणिा गनड कसरी शसकाउने भसने कुरािा सुननन्श्चि हुनुपछड ,
उनीहरू आिैँ ले चलचचत्र बनाउनु पदै न। हािीले िाशलििा चलचचत्र ननिाडणका आधारभूि पक्ष सिेट्ने छौँ िर गटहराइिा जाने छै नौँ।

सहभागीबाि के अपेक्षा गररएको छ?
चुननएका सहभागीले सबै सत्रिा भाग शलने प्रनिबद्धिा जनाउनु पछड । ब्रबहान १० बजेदेखख बेलक
े र बीचिा
ु ी ५ बजेसम्ि ् िाशलि हुनछ
जलपानका लाचग ववश्राि हुनेछन ्। िपाईँले लािो दरू ीको यात्रा गनप
ुड ने हो भने िपाईँ छनोि हुनुभएपनछ बाल चलचचत्र सशिनिको िोलीलाई
यसका बारे िा अवगि गराउनुहोला।
चुननएका सहभागीले प्रहरी प्रनिवेदन (पुशलस ररपोिड ) उपलब्ध गराउनु पने हुनछ
े र आवेदनिा आिु नेपाल वा ववदे ििा कुनै अपराधका
लाचग दोर्ी पाइएको छै न भनेर स्वघोर्णा गनप
ुड ने हुनेछ। सुरक्षा सम्बसधी जोखखिको व्यवास्थापन गनडका लाचग यस्िो गनप
ुड ने हुसछ।
सुरक्षाका बारे िा अझ बटि जासनका लाचग िल पढ्नुहोस ्।
नेपाली नागररकले प्रहरी प्रनिवेदनका लाचग यहाँ आवेदन टदन सतनेछन ्

सरु क्षा भनेको के हो?
सुरक्षा भनेको जोखखििा रहे का िाननसलाई कुनै हानी वा दव्ु यडवहारबाि जोगाउनु हो। यस असिगडि बालबच्चा र जोखखििा रहे का वयस्क
पनन पदडछन ् (ववशभसन ् सािान्जक-साँस्कृनिक र आचथडक कारणले गदाड केटह िाननस दव्ु यडवहार र िोर्णबाि अरूभसदा बटि जोखखििा
हुसछन)् । यस्िा घिनाप्रनि बाल चलचचत्र सशिनिको िूसय सहनिीलिा छ र बाल चलचचत्र प्रशिक्षकले हाम्रा िूल्यको अनुिरण गदै
बालबच्चालाई शसतनका लाचग सुरक्षक्षि स्थान टदनेछन ् भसने आिा राखेको छ।

के िैले सहभाचगिाका लाचग कुनै िल्
ु क निनप
ुड छड ?

बाल चलचचत्र प्रशिक्षकको िालीि ननिःिुल्क हो। यो टदनभरीको कायडक्रि असिगडि टदउँ सोको खाना र जलपान पनन हुनेछन ्। हािीले
काठिाण्र्ु उपत्यका बाटहरका सहभागीका लाचग यािायाि, खाना र आवासको खचड पनन सिेट्नेछौँ। काठिाण्र्ुका बाशससदाले चाबटहलन्स्थि
चलचचत्र ववकास बोर्डिा जानप
ु ने हुनेछ। हािी आवश्यकिा अनस
ु ार िात्र यािायाि खचड टदनेछौँ।

के िलाई िाशलिका लाचग कनै प्राववचधक उपकरण चाटहसछ?
िपाईँलाई सहभागी हुनका लाचग कुनै उपकरण चाटहँदैन। िर कायडिाला सत्रका केटह गनिववचधिा सहजकिाडले िपाईँलाई िपाईँको िोन
प्रयोग गनड प्रोत्साहन टदन सतनुहुनेछ।

िैले चलचचत्र ननिाडणका बारे िा कहाँ शसतन सतछु?
िपाईँले हाम्रा ववगिका सिग्री हेनक
ड ा लाचग तयािरा शसक वा इसिु फिल्िका वेबसाइि हे नड सतनुहुसछ। चलचचत्र ववकास बोर्डले एउिा नयाँ
वेबपेज पनन राख्नेछ जसिा सबै श्रोिसाधन एकै ठाउँ िा हुनेछन ्। यो सन ् २०२२ जुनिा सावडजननक गररनेछ।
िालीिका क्रििा सबै सहभागीले बाल चलचचत्र सशिनिको श्रोिसाधन ननदे शिका प्राप्ि गनेछन ्। चलचचत्र ननिाडणका बारे िा अझ बटि
शसतन सहयोग पय
ु ाडउनका लचग सहजकिाडहरूले अनलाइन श्रोिसाधनको सूची पनन बाँड्नेछन ्।
ब्रिटिि काउन्ससल र चलचचत्र ववकास बोर्डले नयाँ श्रोिसाधन र सािाग्रीको पनन ववकास गरे र वेबसाइि र सािान्जक सञ्जालिा सावडजननक
गनेछन ्।
तयािरा शसक – 'चलचचत्र कसरी बनाउने' श्रंख
ृ ला

कायडिालिा कुन भार्ा प्रयोग गररनेछ?
प्रशिक्षणको प्रिख
ु भार्ा नेपाली हुनेछ। िर प्राववचधक ववर्यका लाचग अंग्रेजी भार्ा चाटहनेछ। सत्रहरूिा नेपाली भार्ा नबोल्ने वतिा पनन
हुनेछन ्, जसका लाचग अनुवाद सेवा टदइनेछ।

िैले कसरी आवेदन टदन सतछु?
िपाईँले गग
ु ल ििडसको िाध्यिबाि वा शभडर्यो वतिव्यका िाध्यिबाि आवेदन टदन सतनह
ु ु सछ। िपाईँसँग िपाईँको पेिागि वववरण

(CV) वा पेिागि कािका उदाहरणहरूको संकलन (Portfolio) इिेलिािडि पठाउने वा आवेदन िारििा िी दस्िावेजको डर्न्जिल
सँस्करणको शलंक टदने ववकल्पहरू रहनेछन ्।
िपाईँ अंग्रेजीिा वा नेपाली भार्ािा आवेदन टदन सतनह
ु ु सछ। आवेदन िारि ब्रिटिि काउन्ससल र चलचचत्र ववकास बोर्डका वेबसाइििा
राखखएको आह्वानको पष्ृ ठको असत्यिा राखखएको छ।

िैले शभडर्योबाि कसरी आवेदन टदन सतछु?

शभडर्यो आवेदनको ववकल्प गुगल िम्सडिा पहुँच नभएका आवेदकका लाचग हो। िपाईँले यो ननदे शिकाको असत्यिा भएका प्रश्नहरू हेरेर
जुन क्रििा प्रश्न छन ्, त्यटह क्रििा उत्तर टदनुपनेछ। शभडर्यो ५ शिनेि भसदा लािो नभएको सुननन्श्चि गनह
ुड ोस ् र हाम्रो इिेल ठे गानािा
शभडर्योको शलंक पठाउनह
ु ोस ्। ववर्यिा “CFS Application Video Submission” लेख्नह
ु ोस ् िाफक हािी िपाईँको आवेदन कहाँ छ
भनेर हे नड सकौँ। िपाईँले Google Drive, One Drive, Drop Box, Youtube अथवा Vimeo का शलंकहरू पठाउन सतनुहुसछ।
हािीले अंग्रेजी र नेपाली भार्ाका आवेदनको िात्र िुल्यांकन गनेछौँ।

सहभागीहरू कसरी छानननेछन ्? ननणडयका आधार के हुन ्?
एएिा ननणाडयक िण्र्लले प्रत्येक आवेदन िारि हे नछ
े । िारििा लेखखएका कुरा वा शभडर्योिा भननएका कुराको आधारिा ननणडय गररनेछ।
िल
ू ििः उम्िेदवारको उद्दे श्य र पष्ृ ठभि
ू ी/अनभ
ु व हे रेर ननणडय गररनेछ। स्थान र जािीहरूको पयाडप्ि प्रनिननचधत्व सनु नन्श्चि गनडका लाचग
हािीले छनोि प्रकृयािा सिानिा, ववववधिा र सिावेिीिालाई प्राथशिकिा टदनेछौँ।
सिल आवेदकले आफ्नो पेिागि ववकासप्रनि र यो क्षेत्रप्रनि प्रनिबद्धिा व्यति गनुड सतनुपछड ।

कोशभर्-१९ ले यो कायडक्रि र िेरो सहभाचगिालाई कसरी असर पानड
सतछ?
हाल नयाँ लहरको जोखखि कि छ, िर भौनिक संलग्निाका क्रििा सबैलाई सुरक्षक्षि राख्नका लाचग बाल चलचचत्र सशिनिले राज्यका
ननदे िनहरूको पालना गनेछ। सबै सहभागीलाई सहभाचगिाका क्रििा िास्क र सरसिाइका सािग्री उपलब्ध गराइनेछन ्।

िेरो आवेदन सिल भएिा िैले कैले थाहा पाउनेछु?
हािीले ७ जन
ु सम्ििा चुननएका सहभागीको घोर्णा गने अपेक्षा गरे का छौँ। यो अवधी धेरै छोिो भयो भने cfs@film.gov.np िा इिेल
गनह
ुड ोला।

िैल आिुलाई कसरी अद्यावचधक राख्न सतछु?
िपाईँलाई बाल चलचचत्र सशिनिका अद्यावचधक जानकारी भववष्यिा प्राप्ि गने ववकल्प आवेदन िारििा टदइनेछ। हािी िपाईँलाई बाल
चलचचत्र सशिनिका भावी अवसर, अद्यावचधक खबर र सिाचारका बारे िा इिेल िािडि जानकारी टदसछौँ। िपाईँले हाम्रो सािान्जक
सञ्जालका गनिववचध हे रररहनका लाचग चलचचत्र ववकास बोर्ड र ब्रिटिि काउन्ससलका पेजहरू पनन लाइक गनड सतनह
ु ु सछ।

आवेदनका प्रश्नहरू
डर्न्जिल िारििा भएका सबै अननवायड र ऐन्च्छक प्रश्नहरू यहाँ टदइएका छन ्। िपाईँले आफ्नो आवेदनको ियारी गनडका लचग यसको
प्रयोग गनड सतनुहुसछ।

१.
२.

पुरा िाम
उिेर

☐१९ - २५
☐२५ - ३२
☐३२ - ४०
☐ ४०+
३.

लैंचगकिा

☐ पुरूर्
☐ िटहला
☐ गैर- द्वयसांन्ययक
☐ भसन चाहँटदन
४.

हालको ठे गाना

५.

िाशलिपनछ िपाईँको शसकाइ लागु गनडका लाचग िपाईँ कुन प्रदे ििा जोडर्एको हुनुहुसछ?

☐ प्रदे ि १
☐ प्रदे ि २
☐ बागििी प्रदे ि
☐ लन्ु म्बनी प्रदे ि
☐ गण्र्की प्रदे ि
☐ कणाडली प्रदे ि
☐ सुदरू पन्श्चि प्रदे ि
६.

सम्पकड नम्बर*

७.

िपाईँको भार्ा सम्बसधी सीप बुझ्न हािीलाई िद्दि गनह
ुड ोस ्। नेपाली र अंग्रेजी भार्ािा िपाईँको ज्ञानको
स्विुल्यांकन गनडका लाचग िलको खण्र्को प्रयोग गनह
ुड ोस ्। िाशलििा प्रशिक्षणको प्रिख
ु भार्ा नेपाली हो, िर अंग्रेजी
भार्ािा अनिचथ सत्रहरू पनन रहनेछन ्। यो िुल्यांकनले अनुवाद सेवा आवश्यक छ फक छै न भनेर थाहा पाउन
हािीलाई िद्दि गनेछ।

☐ नराम्रो (ि बुझ्छु िर उत्तर टदन, पढ्न र लेख्न सन्तदन)
☐ बोलीचाली िात्र (ि िन्ु श्कलले केटह बोल्न सतछु र केटह सािासय कुराकानी गनड सतछु)
☐ राम्रो (दोस्रो वा िेस्रो भार्ाका रूपिा बोल्न, पढ्न र लेख्न सतछु)
☐ धेरै राम्रो (बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने धेरै राम्रो क्षििा)
८ .

के चलचचत्र, सञ्चार सािग्री ननिाडण, िोिोग्रािी वा कला शिक्षािा िपाईँको कुनै अनुभव छ?

☐छ
☐ छै न
☐ हुन सतछ
९.

चलचचत्र ननिाडणिा िपाईँको अनभ
ु वलाई कसरी िुल्यांकन गनह
ुड ु सछ?
१

२ ३ ४ ५

६ ७ ८ ९ १०

१०.

कृपया हािीलाई आफ्नो बारे िा बिाउनुहोस ्, स्थानीय सिुदाय वा बालबच्चासँग कुनै कािको अनभ
ु व वा उपलब्धी
पनन सिेट्नुहोला। चलचचत्र ननिाडणिा अनुभव छ भसनु भएको छ भने कृपया वववरणहरू टदनुहोला। बटििा ३००
िब्द।

११.

िपाईँको पेिागि वववरण (CV वा पोिड िोशलयो) PDF format िा अपलोर् गनह
ुड ोस ् र त्यसको url िल टदनह
ु ोस ्।
शसशभको लाचग बटििा २ पष्ृ ठ र पोिड िोशलयोको लाचग बटििा १० पष्ृ ठ प्रयोग गनह
ुड ोस ्। िपाईँले cfs@film.gov.np
िा आफ्नो शसभी इिेल पनन गनड सतनुहुसछ। ववर्यिा "CFS Training CV" लेख्नुहोस। ** यो ऐन्च्छक हो। शसशभ
नपठाउने हो भने 'पष्ृ ठभि
ू ी' खण्र्को राम्रो प्रयोग गनह
ुड ोस ्।
१२.

उद्दे श्यका बारे िा भनाईिः िपाईँ यो अवसरिा फकन आवेदन टदँ दै हुनुहुसछ? हािीलाई बिाउनुहोस ्। िपाईँ आिुले
पाएको यो िालीिलाई कसरी आफ्नो सिुदायिा वा बालबच्चासँग लागु गनह
ुड ु सछ? (ववद्यालय/सािुदानयक तलब
आटदका िाध्यिबाि गनुड राम्रो हुनेछ)। िपाईँको शसकाइले हाल जारी कुनै कािलाई सहयोग पुयाडउँछ भने त्यो पनन
थप्नह
ु ोस ्।

१३.

के िपाईँका कुनै वविेर् आवश्यकिा छन ्? िपाईँको कुनै अपांगिा छ भने हािीलाई बिाउनुहोस ्, हािी त्यसै अनुसार
व्यवस्थापन गने प्रयास गनेछौँ।

१४.

िपाईँले यो अवसरका बारे िा कसरी थाहा पाउनुभयो? *

☐ सािान्जक सञ्जाल (इसस्िाग्राि, िेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर, यट्
ु युब)
☐ इिेल
☐ िाननसहरूबाि (कसैले बिाएको)
☐ वेबसाइि
☐ सिाचारपत्र
☐ असय
१५.

के िपाईँ बाल चलचचत्र सशिनिका अद्यावचधक खबर पाउन चाहनुहुसछ? चाहसछु भसनुभयो भने िपाईँले ब्रिटिि
काउन्ससल र चलचचत्र ववकास बोर्डका गनिववचध, अद्यावचधक खबर र अवसरका बारे िा इिेलहरू पाउनुहुनेछ।*

☐ चाहसछु

☐ चाहँटदन
१६.

यस अवसरका बारे िा आवेदन ननदे शिकािा वा आह्वान पष्ृ ठिा टदइएको सािग्रीिा नसिेटिएका कुनै प्रश्न छन ्
जसको उत्तर िपाईँ जासन चाहनुहुसछ? िपाईँ के जासन चाहनुहुसछ हािीलाई िल बिाउनुहोस ्

१७.

स्वघोर्णािः ि पुन्ष्ि गछुड फक (क) ि २७-२९ जेष्ठ २०७९ िा काठिाण्र्ुिा यो िालीििा सहभागी हुनका लाचग
उपलब्ध छु। (ख) िलाई कटहल्यै कुनै अपराधका लाचग दोर्ी पाइएको छै न र िलाई छनोि गररएिा ि पुशलस ररपोिड
उपलब्ध गराउन सतछु।

☐ हो
☐ होइन

