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प्रविवि युग सापेक्ष साक्षरता
अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस २०१७
इन्टरनेट, मोबाइल तथा सच
ू ना प्रविविका अन्य सािनहरूले हाम्रो जीिन तथा वसकाइ शैली र सामावजकीकरणको प्रवियामा
आिारभूत रूपमा पररिततन ल्याएका छन् । सच
ू ना प्रविविले पहुँचभन्दा बावहर रहने गरेका सच
ू ना, जानकारी र ज्ञानलाई िेरै
मावनसहरूको सहज पहुँचमा पर्ु याउुँछ साथै प्राप्त सच
ू ना तथा ज्ञानको प्रयोगमा पवन सहजीकरण गदतछ । प्रशासवनक, शैवक्षक,
स्िास््य तथा कृविजस्ता विवभन्न सेिाहरू थप सहज र प्रभािकारी रूपमा प्रिाह गनतमा पवन सच
ू ना प्रविविले सहयोग पुर्याउुँछ ।
यध्यवप, प्रविविको पहुँचका साथै क्षमताको पवन अभाि रहेको छ । सच
ू ना प्रविविबाट कवत फाइदा वलन सवकन्छ भन्ने कुरा
सच
ू ना तथा जानकारीको पहुँच, विश्ले िण र प्रयोगका लावग आिश्यक ज्ञान, सीप र दक्षतामा भर पछत । सामान्यतः पवहले देवि नै
सच
ू ना प्रविविमा पहुँच पाएका समूहहरूले यसबाट बढी फाइदा वलएका छन् । वलङ्ग, जातजावत, भौगोवलक विकटता िा
आवथतक दुरािस्थाका कारण वसमान्तकृत हन भएका समूहहरू प्रविविको दुवनयाुँमा सहभागी हन र सच
ू ना प्रविविमाफत त्
रुपान्तररत हनबाट पवछ परेका देविन्छन् ।
साक्षरता वदिसको यस िितको विियले प्रविविसुँग जोव दुँ ै गएको सस
ं ारमा मावनसलाई सहज तररकाले घुलवमल हन आिश्यक
पने साक्षरता सीपहरू को िोज एिं प्रिर्द्तन गनेछ र सच
ू ना प्रविविमाफत त उपलब्ि विवभन्न अिसरहरूको अविकतम उपयोगका
लावग आिश्यक पने प्रभािकारी साक्षरता नीवत तथा कायतिमहरूको पवहचान गनत पवन सहयोग पुर्याउने छ।

फोटो: अनुपम िरहरल । प्रष्ट्तयोगी, अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस २०१६ फोटोग्ररफी प्रष्ट्तयोष्ट्गतर

नेपरल सर्करर्
ष्ट्िक्षर मन्ररलय
अनौपचाररक वशक्षा के न्र

प्रविवि युग सापेक्ष साक्षरता
अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस २०१७
िुला फोटोग्राफी प्रवतयोवगता
प्रष्ट्तयोष्ट्गतर ष्ट्निेष्ट्िकर
१. प्रष्ट्तयोष्ट्गतरमर नेपरली नरगरर्कले मरर भरग ष्ट्लन परउनेछन् ।
२. अनलरइन मरफा त बझु रइएको फोटो मरर स्वीकरया हुनेछ । फोटो अनलरइन पोटाल (http://bit.ly/ILD2017Photo) मरफा त बझु रउनु
पनेछ ।
३. गलत जरनकरर्ी भएको ितरा फरर्मलरई मरन्यतर ष्ट्िइने छै न ।
४. फोटो पठरउँिर कम्प्प्रेस नगरर्एको (uncompressed) मल
ू फोटो नै पठरउनु पनेछ ।
५. फोटो ष्ट्िष्ट्जटल ढरँचरमर हुनु पनेछ । सबै ष्ट्िष्ट्जटल फरइलहरू JPEG or JPG ढरँचरमर हुनु पनेछ र् कम्प्तीमर २५६०x१९२०
ष्ट्पक्सेल रर्जोलसु न (५ मेगरष्ट्पक्सेल) हुनु पनेछ — कम्प्तीमर २५६० ष्ट्पक्सेल चौिरई (तेसो भएमर) वर २५६० ष्ट्पक्सेल लम्प्बरई
(ठरिो भएमर) हुनु पनेछ ।
६. क्रष्ट्पङ, बष्ट्नाङ (minor burning), िोष्ट्जङ र्/वर कलर् कर्ेक्सन सरमरन्य भए मरर उक्त फोटोलरई मरन्यतर ष्ट्िइनेछ । उच्च
िरइनरष्ट्मक र्ेन्ज (HDR) भएकर फोटो र् ष्ट्स्टच प्यरनोर्रमरलरई मरन्यतर ष्ट्िइने छै न । यस ष्ट्निेष्ट्िकरमर बँिु रगत रूपमर कही ँ कतै
उल्लेख नगरर्एको भए पष्ट्न मल
ू फोटोमर कुनै परर्वतान गरर्एको छ भने त्यस्तो फोटोलरई मरन्यतर ष्ट्िइने छै न र् त्यस्तो फोटो
पर्ु स्करर्कर लरष्ट्ग अयोग्य ठहरर्नेछ ।
७. कुनै करर्णवि म्प्यरि थप्नपु र्ेको अवस्थरमर बरहेक फोटो पठरउने अष्ट्न्तम ष्ट्मष्ट्त २०७४ सरल आष्ट्िन १४ गते (२०१७ सेप्टेम्प्बर्
३०) हो ।
८. फोटोको मल्ू यरांकन यनु ेस्कोको ष्ट्नणरायक मण्िलले गनेछ र् मल
ा तर र्
ू ष्ट्वषय (“प्रविवि युग सापेक्ष साक्षरता”) सँगको सरन्िष्ट्भक
ष्ट्सजानरत्मकतरकर आधरर्मर ष्ट्नणाय गरर्नेछ ।
९. प्रष्ट्तयोष्ट्गतरमर सहभरगी हुनु भनेको प्रष्ट्तयोगीले उक्त फोटो ष्ट्नतरन्त आफैं ले ष्ट्सजानर गर्ेको, फोटोले कुनै पष्ट्न व्यष्ट्क्त वर सांस्थरको
प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प अष्ट्धकरर्, िेिमरका , नैष्ट्तक अष्ट्धकरर्, ष्ट्नजत्व/सरवाजष्ट्नकीकर्णको अष्ट्धकरर् वर बौष्ट्िक सम्प्पष्ट्िमरष्ट्थको अष्ट्धकरर्
हनन् नगर्ेको स्वीकरर् गर्ेको मरष्ट्ननेछ र् यनु ेस्कोलरई उक्त फोटो व्यरपररर्क बरहेक अन्य प्रयोजनकर लरष्ट्ग प्रयोग गने अष्ट्धकरर्
हुनेछ । यनु ेस्कोले फोटो प्रयोग गिरा प्रष्ट्तयोगीको नरम उल्लेख गरर्नेछ ।
१०. प्रष्ट्तयोष्ट्गतरमर सहभरगी हुनेले यनु ेस्कोसँग फोटो प्रयोगरष्ट्धकरर् फरर्ममर हस्तरक्षर् गनाु पनेछ । फोटो प्रयोगरष्ट्धकरर् फरर्म (Grant of
Rights Form AM 13-9) िरउनलोि गरर् ष्ट्प्रन्ट गने, त्यसलरई भरर् हस्तरक्षर् गने, त्यसपष्ट्छ हस्तरक्षर् सष्ट्हतको भरर्एको फरर्मलरई
स्क्यरन गनाु पनेछ र् फोटो पेि गिरा अपलोि गनाु पनेछ ।
११. प्रष्ट्तयोष्ट्गतरमर उत्कृ ष्ट तीन फोटोलरई ष्ट्नम्प्नरनसु रर् पर्ु स्कृ त गरर्नेछ:
प्रथम पर्ु स्करर्ः रु १०,००० + प्रमरणपर
ष्ट्ितीय पर्ु स्करर्: रु ५,००० + प्रमरणपर
ष्ट्रतीय पर्ु स्करर्: रु २,५०० + प्रमरणपर
सम्बवन्ित वलंकहरू
अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस: http://en.unesco.org/themes/literacy-all/literacy-day
यनु ेस्को र् सरक्षर्तर: http://en.unesco.org/themes/literacy-all
अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस २०१६ खल
ु र फोटोग्ररफी प्रष्ट्तयोष्ट्गतरकर फोटोहरु: https://goo.gl/photos/odc4frSoGRyFZdpMA
अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवस २०१५ खल
ु र फोटोग्ररफी प्रष्ट्तयोष्ट्गतरकर फोटोहरु: https://goo.gl/photos/xKzZL9aG256sjCrZ9
यस प्रष्ट्तयोष्ट्गतर वर अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षर्तर ष्ट्िवसकर सन्िभामर यहरँको कुनै ष्ट्जज्ञरसर भए हरमीलरई सम्प्पका गनाहु ोलर:
युनेस्को काठमा ौं
सरनेपर –२, लष्ट्लतपर्ु | फोन नां. +९७७ १ ५५५ ४३९६ एक्स्टेन्सन नां. २३
इमेल ठे गरनर: a.kayastha@unesco.org (अरर्कर) / s.niraula@unesco.org (सि
ु भ)
वेबसरइट: http://www.unesco.org/new/en/kathmandu
फे सबुक: https://www.facebook.com/unescokathmandu

