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बाल प्रतियोतििा 

साउने संक्रान्ति 

बर्ाायाममा िरिएको खेिीपािीका कािण थाकेका तकिाि िाईहरु तहलोमैलो पखाली घिपरिवाि ि आफन्तका साथ िमाइलो 

ििी साउन मतहनाको पतहलो तिन िोरुको मासुमा तिम्बुि तमसाएि खाने ििाछन। यसलाई साउने संक्रान्तन्त चाडको रुपमा 

मनाउिछन। पतछ िोरु काि्न बने्दज भएपतछ भैंतस वा िााँिाको मासुमा तिम्बुि तमसाएि खाने प्रचलन बसेको हो। 

बर्ाामा िााँउघिमा बाति पतहिो आउने, खोला नाला बि्ने भएकोले ि साउन िेखी तहउाँिको सुरुवाि हुने ि बाति पतहिो िोतकने, 

खोला नाला घि्ने भएकोले अवि बााँतचयो है भनेि साउने संक्रान्तन्त चाड मनाएको हो पतन भन्दछन । साउने संक्रान्तन्तमा 

बुिापाकाहरु कामबाि तवसाएि घितछमेकतिि डुलतफि िने ििाछन भन ेजवानहरु डाडाकााँडा घुम्ने िथा स्थानीय हािबजाि 

िई नाचिान ििी मनोिञ्जन िने ििाछन। 

बाल प्रतियोतििा िथा पुर्ाा सम्मान कायाक्रम 

हङकङमा साउन ेसंक्रान्तन्तको तिन बाल प्रतियोतििा िथा पखुाा सम्मान कायाक्रम िन ेभतन ित्कातलन अध्यक्ष शतश मिन 

िाईजु्यले प्रस्तावना ल्याई सन २०१५ िेन्तख साउने संक्रान्तन्त मनाउन थातलएको हो। 

क. बाल प्रतियोतििा 

तकिाया हङकङले साउने संक्रान्तन्तको समय पािेि तबशेर् १८ बर्ा भन्दा मुतनका छोिा छोिीहरुलाई तकिाि िाईहरुको भार्ा, 

धमा, संस्काि, संसृ्किी ि ईतिहास प्रति आका र्ण ििाउने उिेश्यले बालबातलकाहरुलाई बृहिरुपमा भेला ििाई तबतभन्न 

प्रतियोतििाहरु संचालन िरिनेछ। 

कायाक्रममा तनम्न बाल प्रतियोतििा संचालन िरिनेछ। 

1. तचत्र प्रतियोतििा (उमेि 7-10) 

2. लेखन प्रतियोतििा (उमेि 11-14) 

3. बक्तब्य प्रतियोतििा (उमेि 15-18) 

र्. पुर्ाा सम्मान 

साउने संक्रान्तन्तको तिन ६५ बर्ा भन्दा मातथका पुखााहरुलाई समावेश िरि पुखााको सम्मान तििै साउने संक्रान्तन्त भोज भते्ति 

खुलाई आतशाबाि तलईने चलन िान्तखएको छ  वहााँहरुबाि तकिाि िाईहरुको ईतिहास, भार्ा, धमा, संस्काि संसृ्किी सम्बन्ति 

ज्ञानका कुिाहरु, वहााँहरुले भोिेका, ििेका, जानेका कुिाहरु सुनै्द, सुनाउिै लतिने छ। 

ि. औषतिजन्य र्ाना 

साउने संक्रान्तन्तको तिन लेकको तिम्बुिलाई मासुमा मसलाको रुपमा लिाई खाने चलन छ। यो खाना तवशेर्ि तकिाि िाईहरुले 

तजउ िथा पेि िुखेको वायु भरिएको बेला और्तधको रुपमा खाने प्रचलन िहेको पाइन्छ। 

तिम्बुि तवशेर् िरि अचािको रुपमा प्रयोि िरिन्छ। तिम्बिुलाई िानाकै रुपमा होस् वा धुलो वनाएि प्रयोि िरिन्छ। यसको स्वाि 

िीिो, तपिो ि तजब्रो पपािाउने खालको हुन्छ। यसको िमी वा जाडोको िुवै समयमा प्रयोि िरिन्छ। नेपाली तिम्बुि पतछल्लो 

समय तवश्व बजािमै लोकतप्रय बनै्द िएको छ। तिमुिले तनम्न िोिहरु तनको पािाछ। 

1. तिम्बुिले तहमाली क्षेत्रमा यात्रा ििाा लेक लािेको तिक हुन्छ। 

2. तिम्बुिले िााँि िुखेको तनको पाने, जिो तनको पाने हुन्छ। 

3. तिम्बुिले लुिो, िाि अतजणा, हैजा छालाका िोिहरु आिी समस्याहरुबाि मुन्तक्त तिन्छ। 

4. तिम्बुिले आाँखा कम िेख्नेहरु ि न्युन िक्तचाप भएका व्यान्तक्तलाई अचुक और्धी हुन्छ। 

5. तिम्बुिले हाि खुट्टा मतका एको, िाउको िुखेको ि तपनास पतन तनको पाछा । 

6. तिम्बुिमा फस्पोिसको मात्रा पतन हुने भएकाले हाडको लाति फाइिाजनक हुन्छ। 

7. तिम्बुिले क्यान्सिको सम्भावना कम िने, पेिको जुका माने ि भोक लागे्न समस्याबाि पतन मुन्तक्त तिन्छ। 
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साउने संक्रान्तन्तमा तबशेर् तिम्बिु तमसाएको िोरुको मासुको परिकािहरु खुलाईने छ। िोरुको मासु नखानेहरुलाई कुखुिाको 

मासु ब्यावस्था िरिने छ। 

घ. रााँके र्देाउने 

िााँके भनेको िोिब्यातध तिने िुष्टात्मा हो भतन तवस्वास िरिन्छ। साउने संक्रान्तन्तको बेलुतक पख, कािभलायो, कुकुिडाइनो, 

लुिेझाि, पानीसिो, पुिेनी, िलेनी लिायिका और्धीजन्य बनस्पतिहरु अिुल्ठोमा बालेि घि वरिपरि, आाँिन हुाँिै िोबािो सम्म 

पुिाउने चलन छ। िााँके खेिाउिा नाङलो ििाउने, तिन बजाउन,े तितक कुि्ने, घिको िोका एक तछन बन्द िने चलन छ। 

और्धीजन्य बनस्पतिहरु बाल्दा, आवाज तनकाल्दा यसले वािावािणमा िहेका छालाका िोिका तजवाणु नष्ट हुन्छन ि हामीलाई 

लुिो, िाि अतजणा, हैजा छालाका िोिहरु लागै्दन भने्न बैज्ञातनक कािण िहेको छ। िााँकेलाई िुष्टात्मा मातन िोबािोमा काििी, 

तनबुवा, अम्बा, अनाि, नासपािी आति फलफूलहरुले पजुा िरि अबिेखी हाम्रो घिबािीमा नआईज, हाम्रो िोिब्यातध सबै लैजा 

भतन पुजा िने चलन छ। 

कायासुची २ 

१. साउने संक्रान्तिका कायासुतिहरु 

1. साउने संक्रान्तन्त बािेमा -उपाध्यक्ष 

2. बाल प्रतियोतििा िथा पुखाा सम्मान कायाक्रम – बाल, मतहला, प्रौि िथा अतितथ तवभाि 

3. बाल प्रतियोतििा तनणाायक सतमतिको ििन – संििन तबस्ताि िथा समन्वय तवभाि 

4. शुल्क, पुस्काि िथा पारिश्रातमक – सम्पति िथा कोर्–अतभवृन्ति तवभाि 

5. संक्रान्तन्त मेनु बािेमा – सुतम्नमा खानपान िथा भान्सा तवभाि 

6. िााँके खेिाउने बािेमा – तकिाि धमा संिक्षण िथा संस्काि तवभाि 

7. सुपु्तलुङन्तखम सहयोि संकलन – सुपु्तलुङ ममाि िथा तनमााण तवभाि 

8. कायाक्रम िातलका – कायालय संचालन िथा प्रचािप्रसाि तवभाि 

9. संतक्षप्त काया बााँडफााँड – कायालय संचालन िथा प्रचािप्रसाि तवभाि 

२. बाल प्रतियोतििा िथा पुर्ाा सम्मान कायाक्रम – बाल, मतहला, प्रौढ िथा 

अतितथ तिभाि 

1. ७ बर्ा िेन्तख मातथ ि १८ बर्ा भन्दा मुतनका बालबातलकाहरुलाई प्रतियोतििामा सहभाति िनुा। 

2. ६५ बर्ा भन्दा मातथका आमा बाबाहरुलाई तनमन्त्रणा िरि सम्मान िनुा। 

3. प्रतियोतििाको लाति आवश्यक सामाग्रीहरु ियाि पानुा । 

4. पुखााहरुको लाति आवश्यक्ता अनुसाि फेिा ि िम्छाहरुियाि पानुा । 

३. बाल प्रतियोतििा तनर्ाायक सतमतिको िठन – संिठन तबस्तार िथा समन्वय 

तिभाि 

क. तनर्ाायक सतमति 

प्रतियोतििालाई सफलिा पुवाक सम्पन्न िना तनम्न तनणाायक सतमति तनयुन्तक्त िरिनेछ । 

1. तचत्र प्रतियोतििा तनणाायक प्रमुख: ___________ 

2. लेखन प्रतियोतििा तनणाायक प्रमुख: ___________ 

3. बक्तब्य प्रतियोतििा तनणाायक प्रमुख: __________ 

जुरि (पंचायि) मा भातर्क परिष्ि िहने छ । 
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1. अध्यक्ष, तकिाि िाई चान्तिङ खाम्बातिम हङकङ 

2. अध्यक्ष, िुमी तकिाि िाई फन्तन्सतकम हङकङ 

3. अध्यक्ष, तकिाि साम्पाङ िाई जुिेखा हङकङ 

4. अध्यक्ष, तकिाि पुमा िाई िुप्खाबाङखाला हङकङ 

5. अध्यक्ष, तकिाि िाई बान्तवा न्तखम हङकङ 

6. अध्यक्ष, थुलङु िाई सामा हङकङ 

7. अध्यक्ष, तकिाि िाई सोिेल कोयी/कोयु तकम हङकङ 

8. अध्यक्ष, बातहङ तकिाि िाई मुलुन्तखम हङकङ 

र्. प्रतियोतििा तनयम: 

1. प्रतियोतििा तकिाि िाईहरुको ईतिहास, धमा, संस्काि, संसृ्किी बािेमा हुनुपनेछ । 

2. उमेि भेरितफकेशनको लाति आईडी व वथा सतिातफकेि हेरिने छ । 

3. प्रतियोतििा अंगे्रजी वा नेपाली िुवै भार्ामा प्रयोि िना सतकने छ । 

4. प्रतियोतििामा शुिलेखन वा शुिबचन भन्दा ज्यािा तवर्य हेरिने छ । 

5. प्रतियोतििाका अन्तन्तम तनणाय तनणाायक सतमतिमा हुनेछ । 

४. शुल्क, पुस्कार िथा पाररश्रातमक – सम्पति िथा कोष–अतभिृन्ति तिभाि 

१८ बर्ा मुनीका केिाकेिीहरु, मतहलाहरु, ६५ बर्ा मातथका बाबाआमाहरु ि प्रमुख तनणाायकहरुलाई तनशुल्क सहभािी िरिने 

छ । अन्य सहभािीहरुलाई प्रति ब्यान्तक्त ३०० डलि सहभािी शुल्क तलईने छ। यसमा लन्च ि तडनि सतहि एक िाउण्ड पेय 

पिाथा प्रिान िरिने छ । थप पेयपिाथाहरुमा शुल्क तलईने छ। 

क. निद पुरस्कार: 

तवतभन्न िािाहरुबाि सौजन्य सहयोि उिाई निि पुिस्कािहरु िान्तखनेछ । 

प्रतियोतििा प्रथम िोस्रो िेस्रो सान्तवानासबैलाई 

तचत्र प्रतियोतििा 200 150 100 50 

लेखन प्रतियोतििा 200 150 100 50 

बक्तब्य प्रतियोतििा 200 150 100 50 

र्. पाररश्रातमक : 

तनणाायक प्रमुखहरुलाई ३०० का ििले पारिश्रातमक प्रिान िरिने छ । 

५. संक्रान्ति मेनु – सुतिमा र्ानपान िथा भान्सा तिभाि 

क. स्टार्ार: 

१. तिम्बिु तमसाएको िोरुको/कुखुिाको भुिुवा 

२. स्टान्ड्र ड पेय पिाथा (१ िाउण्ड) 

*. थप पेय पिाथाहरु खरिि िनुापने । 

र्. मेन कोषा: 

१. तिम्बिु तमसाएको िोरुको/कुखुिाको ििकािी 

२. िाईस, और्तधजन्य साि सन्तिहरु 

३. काििी, तनबुवाको अचाि 

ि. तिजार्: 

१. अम्बा/अनाि/नस्पािी आतिको फलफुलहरु 

घ. पेय पदाथाहरु: 

१. तवयि/वाईन 
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२. न्तितक/आईस/पानी 

३. सफ्ट तडरर ङ्स 

ङ. एक्सेसोररज: 

१. थाल, बिुको, प्टे 

२. कााँिा, चम्चा, तिसु्य 

३. कोईला, स्टािाि, तचम्िा 

६. रााँके रे्दाउने – तकराि िमा संरक्षर् िथा संस्कार तिभाि 

आिश्यक सामाग्रीहरु 

1. बतल िहेको अिुल्ठो। 

2. नाङलो, डालो, थुमे्स आति। 

3. धनुकााँड, भाला, लौिो, खुकुिी, हतसयााँ, खुपाा आति। 

4. कािभलायो, कुकुिडाइनो, लुिेझाि, पानीसिो, पुिेनी, िलेनी लिायिका और्धीजन्य बनस्पतिहरु। 

5. काििी, तनबुवा, फलफुलहरु। 

७. सुपु्तलुङन्तर्म सहयोि संकलन – सुपु्तलुङ ममाि िथा तनमाार् तिभाि 

सुपु्तलुङन्तखम ममाि िथा तनमााणको लाति “सुपु्तलुङन्तखम सहयोि संकलन डेस्क” िान्तखने छ । यस डेस्कबाि सुपु्तलुङ 

न्तखमको तनमााण योजनाहरु तबििण ििै सहयोि संकलन िना िािाहरुलाई अतभप्रेरिि िरिने छ । 

अिश्यक सामाग्रीहरु 

1. सहयोििािाहरुको नामावली 

2. तनमााण योजना ब्राउजि, 

3. बोलकबोल फािम, 

4. सहयोि ितसि 

८. कायाक्रम िातलका – कायालय संिालन िथा प्रिारप्रसार तिभाि 

११:०० बजे – भेला 

०१:०० बजे – लन्च 

०२:०० बजे – तचत्र प्रतियोतििा िथा लेखन प्रतियोतििा सुरु (१ घण्टा) 

०३:०० बजे – औपचारिक कायाक्रम सुरुवाि (आशन) 

०३:३० बजे – बक्तब्य प्रतियोतििा (१ घण्टा) 

०४:३० बजे – पुखााहरुको भनाई सुने्न (आधा घण्टा) 

०५:०० बजे – पुिस्काि तवििण (आधा घण्टा) 

०५:३० बजे – कायाक्रम समापन 
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०६:०० बजे – भोज (१ घण्टा) – तवििण तवभाि 

०७:०० बजे – िााँके खेिाउने (१५ तमनिे) – संस्काि तवभाि 

०७:१५ बजे – िमाईलो नाचिान (१ घण्टा) – संसृ्कति तवभाि 

०८:०० बजे – तफिाा 

संतक्षप्त काया बााँिफााँि 

तिभाि संतक्षप्त काया बााँिफााँि 

संििन तबस्ताि िथा समन्वय तवभाि साउण्ड, लाईतिङ, वािि, िेबल, कुतसा, िेन्ट ब्यावस्थापन 

सुपु्तलुङन्तखम तनमााण िथा ममाि तवभाि सुपु्तलुङन्तखम तनमााण सहयोि संकलन, पुस्तक/पम्लेि तवििण 

खेलकुि, संिीि िथा सतहत्य तवभाि सं्वयमसेवक ब्यावस्थापन, फोिो ग्रातफ, नु्यज रिपोतिङ 

कायालय संचालन िथा प्रचािप्रसाि 

तवभाि सुचना, पत्रचाि, तनमन्त्रणा, प्रचाि प्रसाि, ब्याज, प्रमाणपत्र छपाई 

मौतलक संकलन िथा सिसजावि तवभाि उि्घािन तिि, तितिक्यासेि, ितितवतध खािा, सिसजावि, 

सम्पति िथा कोर्–अतभवृन्ति तवभाि खरिि/तबक्री, आतथाक संकलन, कोर् ब्यावस्थापन 

सुतम्नमा भान्सा िथा खानपान तवभाि खानपान ियािी, भान्से ब्यावस्थापन, तकचन सिसफाई 

तसतक्रमा तबििण िथा सेवासत्काि 

तवभाि खानपान सजावि, तबििण, , खानपान स्थल सिसफाई 

बाल, मतहला, प्रौि िथा अतितथ तवभाि फेिा, िम्छा, खािा ब्यावस्थापन िथा अतितथ स्विि 

तकिाि धमा संिक्षण िथा संस्काि तवभाि थान थपना, पुजा पाथाना, उि्घािन सामाग्री ब्यावस्थापन 

तशली संकलन िथा संसृ्कति तवभाि भेसभुर्ा, ििहिहना, िाजाबाजा िथा कलाकाि ब्यावस्थापन 

फोहिमैला ब्यावस्थापन िथा सिसफाई 

तवभाि कायाक्रम स्थल सिसफाई, फोहिमैला ब्यावस्थापन 

पारुहाङ िुवानी िथा ओसािपसाि 

तवभाि सि-सामाग्री िुवानी, भण्डाि, तभआईपी ओसाि पसाि 

यािायाि, िोजिाि िथा ब्यावसाय तवभाि यािायाि सेवा ब्यावस्थापन, ब्यावसाय िथा िोजिाि 

आपिकातलन सहयोि िथा सुिक्षा 

तवभाि सहयोि, सुिक्षा, प्राथतमक उपचाि, तनयन्त्रण 

परिचे्छि ३ 
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कायाक्रमको रुपरेर्ा 

  

कायाक्रम संचालक – सतचव 

1. ०३:०० बजे – आशन ग्रहण – अध्यक्ष 

1. आसन ग्रहण – प्रमुख अतितथ सबै भन्दा जेष्ठ पखुाा (फेिा िुथाउने) 

2. आसन ग्रहण – अन्य पखुााहरु (फेिा िुथाउने) 

2. आफ्नै िाउाँमा आसन – 

1. कुलपिी, 

2. प्रमुख संिक्षक, 

3. प्रमुख सल्लाहकाि, 

4. तनणाायक सतमति 

3. साउने संक्रान्तन्त, और्तधजन्य खाना, िााँके खेिाउने, बालप्रतियोतििा िथा पुखाा सम्मान बािे बािेमा – उपाध्यक्ष 

4. उि्घािन – प्रमखु अतितथ 

5. उि्घािन धुन – (सिसजावि तवभाि) 

6. ०३:३० बजे – बक्तब्य प्रतियोतििा 

7. ०४:३० बजे – पुखााहरुको भनाई सुने्न 

8. ०५:०० बजे – पुिस्काि तवििण – (पखुााहरुबाि) 

9. ०५:३० बजे – कायाक्रम समापन – अध्यक्ष 

10. भोज – (खानपान तवभाि) 

11. ०७:०० बजे – िााँके खेिाउने – (संस्काि तवभाि) 

12. ०७:१५ बजे – िमाईलो नाचिान (संसृ्कति तवभाि) 

13. ०८:०० बजे – तफिाा 
 


