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घर: (___)__________सेि: (___)___________  इमेि: ____________________________ 

 

आप िक िीन सम्पकन  ज नक री 
*** क यनक्रमम  आम ब बन / असभभ वकसम्म पनग्न नसककने हन ाँि , कृपय  आपिक िीन सम्पकन को ि गग व्यप्क्ि (हरु) को  
सूचीम  बन उननहोस ्***  

 
________________    ______________  (___)__________  (___)__________ 
                   न म                               यनव हरूसाँग सम्बन्ध     घरको फोन        सेि फोन   

 

कृपय  ननम्न प्रश्नहरूको उत्तर टिननहोस।् यटि िप ईि ई िेख्न थप ठ उाँ  च टहन्छ भने प न  थलन सक्ननहनन्छ। 

 

1. िप ई ककन ब्व इज एण्ड य ांग म्य न अफ किर यूथ सिडरससप क उनससिको सिस्ट्यको रूपम  सेव  गनन च ह ननहनन्छ? 
 
 
 
 

2. यूथ सिडरससप क उनससिब ट िप ई के आश  गनननहनन्छ? 
 
 
 
 

3. िप ई कस्ट्िो महसनस गनननहनन्छ बफ्िोम  आज िीनवट  मनख्य समस्ट्य  यनव हरूिे स मन  गिैछन?् 
 
 

 
 
4. िप ई कसरी बफ्िोि ई पररविनन गनन च ह ननहनन्छ? 
 
 
 

 
5. कृपय  ह मीि ई िप ईको च सो र अनिररक्ि कक्रय कि पको ब रेम  बि उननहोस।् 
 
 
 
 

6. िप ई ब्व इज एण्ड य ांग म्य न अफ किर यूथ सिडरससप क उनससिम  कस्ट्िो कन शिि  र क्षमि हरू पय उननहनन्छ? 
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सहमनि फ रम 

 
म, _____________________________________, ब्व इज एण्ड य ांग म्य न अफ किर यूथ सिडरससप क उनससि 2017-
2018 को सिस्ट्य बन्न इच्छन क छन । 
 

यटि चयन गररयो भने, म ननम्न कन र  बनझ्छन : 
 

__________ म ब्व इज एण्ड य ांग म्य न अफ किर यूथ सिडरससप क उनससि समटटांग /क यनक्रमहरुम  ज न र आउन आफ्नै                

(इननससअि) य ि य िको प्जम्मेव र छन । 
 

________ मैिे क उनससिम  रहनक  ि गग सेव  अवगधभर म ससक बैठकको 75% म  सहभ गी हनन अननव यन छ। 
(इननससअि) (म त्र िीन (3) बैठकहरू समस गनन प इन्छ) 
 

______ म कम से कम एक (1) यनथ क उनससिद्व र  प्रस्ट्िनि गररएको नेितृ्व अवसरम  भ ग सिन च हन्छन । 
(इननससअि)    

 

______ मेरो स मनि नयक सेव  समयको ि गग मेरो यनथ क उनससिम  योग्य छन । 
(इननससअि)    

          

______ म बनझ्छन  कक ब्व इज एण्ड य ांग म्य न अफ किर यूथ सिडरससप क उनससििे  

 (इननससअि) समडडय ब ट ध्य न आकपषनि गनन र मेरो कन नै पनन बैठक व  क यनक्रमम  फोटो व  कफपम खिच्न सक्छ।  
यसक रण, मैिे यसब ट फोटोहरू, रेकडड नङ, व  आफ्नै अन्य इिेक्रोननक व  मनटिि सञ्च रहरू, यटि चयन भएम  प्रयोग गने 
अननमनि प्रि न गिनछन । म यो बनझ्िछन  कक त्यस्ट्ि  फोटोहरू, रेकडड नङहरू व  अन्य सञ्च रहरू स वनजननक प्रिशननक  ि गग व  अन्य 
प्रक शनहरूम  व्यप्क्िहरूको सहभ गगि  उपिेि गिै यनव  पररषिक  सिस्ट्यहरूको रुपम  प्रयोग गनन सककन्छ। 
                    

______ म यो बनझ्िछन  कक मेरो सहभ गगि को भ गको रूपम , मि ई गोपनीय ज नक री टिइन्छ, 

 (इननससअि) स वनजननक पविरणको ि गी िय र छैन। यटि चयन गररयो भने, म बनझ्छन  कक उपयनक्ि अननमोिन बबन  म यो 
ज नक री स झिे री गनन सप्क्िन। 
 
X:  

आवेिकको हस्ट्ि क्षर                              समनि 

 
X:  

आम बनब  / क नूनी सांरक्षकको हस्ट्ि क्षर                                          समनि
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िप ईको कथ  सनन उननहोस ्

 
यस िण्डम , आवेिकहरुि ई आफ्नो ब रेम  बि उन आमप्न्त्रि गररन्छ। ह मीि ई िप ईको ब रेम  ज न्ने रुगच छ। यटि सम्भव 
भएम  एप्लिकेशनको अनघपिो प्रश्नहरूको प्रनिकक्रय हरू िोहोय नउने प्रय स नगनननहोस।् िप ईको छनौट पवगधम , कृपय  ह मीि ई 
िप ईको कथ  सनन उननहोस।् सबैजन साँग भन्नन पने कथ  छ! 
 
तपाईको कथा बताउन कृपया ननम्न विधिहरू मध्ये एक छान्नुहोस:् 
(तलको विधि चके गनुुहोस)् 
 

☐  एक कथ  िेख्ननहोस ्(300 शब्ि व  कम) 
 

☐  सभडडयो पोस्ट्ट गनननहोस ्

 

☐  फोटो स्ट्टोरी व  स्ट्ि इड शो स्ट्यर गनननहोस ्

 

☐  अन्य: 
 
सुरू गन ुमदत चाहहन्छ? गाइडको रूपमा तलका प्रश्नहरू प्रयोग गनुहुोस।् 
 

 िप ई के ब रे सबै भन्ि  अगधक सौखिन हनननहनन्छ? 
 

 आफ्नो ि िी समयम  के गनननहनन्छ? 
 

 के िे िप ईि ई अनघ बढ्न मिि गछन? 
 

 यटि िप ई सांस रम  केही गनन सक्ननहनन्छ भने, त्यो के हनन सक्छ? 
 

 िप ई के ब रे सबै भन्ि  अगधक र य र ख्ननहनन्छ? 
 

 िप ईसाँग कस्ट्ि  अननभवहरू गथए जसिे िप ईि ई सबैभन्ि  अगधक चननौिी टियो? 
 

 िप ईको अननभवहरूिे कसरी प्रभ व प रेको छ, पे्रररि व  िप ईि ई पनछ प रेको छ? 
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