
<पत्र संख्या १> 

 

☐ वििरण 

❍ सहभागीको योग्यता : दक्षिण कोरियामा E-9 भिजामा काम गिेि आएका जो कोहि 

※१ जनाले एउटा भिडियो, समुिमा बनाएको भिडियोको दर्ाा भलइने छैन । 

❍ सहभागीताको विषय : दक्षिण कोरियामा E-9 भिजामा काम गिेि फकेि स्वदेशमा कुन ैिेत्रमा सफल िएका 
कुिािरुलाई समेटेि बनाएको भिडियो 

☞ भभडियाको विषयको उदाहरण 

 िाल कोरियन कम्पननमा जागीि खान सफल िएको उदाििण 

 दक्षिण कोरियामा कामको क्रममा भसकेको ज्ञान, सीपलाई प्रयोग गिी स्वदेशमा उद्दममा लागेका ववषय वस्र्ु 

 स्वदेश फफर्ाा पनछ सफलर्ापूवाक स्थावपर् िएका अरु उदाििणिरु 

❍ प्रततयोगगताको ताभिका 

☞ आवेदन : २०१७ मे ९ (मंगलबाि) १०:०० बज ेदेखख २०१७ मे १९ (शुक्रबाि) १७:०० बजेसम्म (१० हदन) 

※ शननबाि, आइर्बाि ि नेपालको सावाजाननक बबदा बािेक 

☞ मुलयांकन/ जाच : २०१७ मे २४ (बुधबाि) ११:०० बज े

☞ पुिस्कृर् भिडियाको घोषणा : २०१७ मे २५ (बबहिबाि) १०:३० बजेपनछ 

☞ पुिस्काि ववर्िणः २०१७ मे २६ (शुक्रबाि) ११:३० बज े

☐ मुलयांकन/ जाचको मापदण्ि 

❍ िोजगाि अनुमनर् प्रणाली अन्र्गार् दक्षिण कोरियामा काम गरि स्वदेशमा फफका  कुन ैिेत्रमा सफलर्ापूवाक 

स्थावपर् िएका ववषय वस्र्ुसँगको सान्दभिाकर्ा, प्रचाि प्रसाि, प्रिावकािी संप्रेषण, आहद ववषयमा मुलयांकन गरिन े

क्र. 
सं. 

मूलयांकन गररने 
विषय 

मूलयांकन सूची अङ्क 

१ प्रचाि प्रसाि 
(नेपालमा गिेको काम) 

आफ्नो सफलर्ा अथवा उद्दमका समेहटएका कुिाले अरु कामदािलाई हदने 
प्रोत्सािन/ िौसला 

२५ 

२ भिडियोको पूणार्ा भिडियो पूणा रुपले बनेको छ वा छैन २५ 
३ मौभलकर्ा मौभलकर्ा ि िोचकर्ा २५ 
४ भिडियोका गुण िचनात्मक संयोजनाको (सािांश, भसनारिओ, आहद) ववस्र्रृ् रुप २५ 

पूणााङ्क १०० 
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❍ बिाबिको अङ्क प्राप्र् िएमा मुलयांकनको आधाि (प्राथभमकर्ाको शे्रणी : प्रचाि प्रसािश>्भिडियोको 
पूणार्ा>मौभलकर्ा>भिडियोका गुण आहदको आधािमा धेिै अङ्क लयाउनेको क्रमवद्ध रुपमा 

☐ पुरस्कारको वििरण 

❍ प्रथम पुिस्काि १ जना (३ लाख वन), दोस्रो पुिस्काि १ जना (२ लाख वन), र्ेस्रो पुिस्काि १ जना (१ लख 

वन) 

※ पुिस्काि िकम दक्षिण कोरियाको मौहिक ववननमय अनुसाि प्रधान गरिने ※ 

❍ अनर्रिक्र् पुिस्काि  : पुिस्काि पाउने मध्ये प्रथम पुिस्काि ववजेर्ा (१ जना)लाई दक्षिण कोरियामा आफ्नो 
देशको प्रनर्ननधधत्व गरि आफ्नो सफलर्ाको कथा शयेरिङको लाधग ननमन्त्न्त्रर् गरिन ेछ । सो कायाक्रममा 
छाननएमा खचा EPS सेन्टिले बेिो¥ने छ ।  

विजेता दक्षिण कोररया भभत्र अपरागिक कृयाकिापमा सङ्िग्न नभएको हुनु पने र जररिाना नततरेको 
व्यक्तत हुनुपर्ा जसिाई कोररयाको अिागमन विभागिे रोक िगाएको हुनुहुदैन  । 

☐ भभडियो बुझाउन ेतररका : नेपाल EPS सेन्टि  

(िुलाक माफा र्, ईमेल nepalhrd@hotmail.com मा अथवा स्वयं आफै आएि बुझाउने) 

☐ भभडियोको मापदण्ि 

 

 

 

 

 

 

☐ ध्यान ददन ुपने कुराहरु 

❍ दर्ाा गरिएका भिडियोिरुको कवपिाइट HRD KOREAको मार्िर्मा िुन ेछ ि HRD KOREAले सम्बन्त्न्धर् 
ववषयमा प्रचािप्रसािको लागी प्रयोग गना सक्दछ (सम्झौर्ा-पत्रमा उललेख) । 

❍ दर्ाा गरिएका भिडियोिरु फेिी फफर्ाा निुने ि मुलयांकनको बेला योग्य उम्मेदवाि निएको खण्िमा 
ववजेर्ाको छनौट नगना सफकने छ। 

२०१७ EPS भभडियो प्रततयोगगता 
 विषय : दक्षिण कोरियामा काम गिी फकेि स्वदेशमानै आफ्नो िेत्रमा सफल िएका कुिािरु 

 तररका : भिडियो क्यामेिा, डिन्त्जटल क्यामेिा, स्माटा फोन, आहदबाट खखधचएको भिडियोको 
अरिन्त्जनल फाइल 

※भभडियो] -avi,wmv, mp4, mov, आहद HD फमेट, ७५० MB ५ भमनेटिन्दा सानो) 

सहभागीता दताापत्रमा तोककएको ढााँचामा बुझाउनु पने र् । 
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❍ ति उलिेखित विषयमा कोदह पना गएमा सहभागगताबाट हटाईनुका साथ ैविजय घोवषत भएपतन 
विजयीको स्थानबाट तनिक्बबत गररने र् र रकम पुरष्कार पतन किताा गनुा पने भएको हुनािे यी कुराहरुमा 
ध्यान ददन हुन अनुरोि गदार्ौं । 

-छनौट पनछ दक्षिण कोरिया भित्र कािवाहिमा पने काम/कृर्ी ि व्यन्त्क्र् िएको प्रमाखणर् गरिएमा 

※ दक्षिण कोररयाको संचार तनररिण सभमततसाँग सबबक्धित तनररिण र प्रततबधिको सबभािना 

-श्रभमकले आफ्नो देश अथवा दक्षिण कोरियामा िएका अरुको काम चोरि, नक्कल, भमलाएि बनाएको 
प्रमाखणर् िएमा 

- प्रनर्योधगर्ा अवधी (२०१७ मे ९ पनछ)भित्र बनाएको भिडियो निएमा 

-भिडियोमा प्रयोग गिेको फोटो, संगीर्, आहद दक्षिण कोरिया ि आफ्नो देशमा कवपिाइटको उललङघन 
िएको पाइएमा 

☐ अधय जानकारी : नेपाल EPS सेन्टि (फोन:९८२३२३०३७६)/ nepalhrd@hotmail.com  

 

२०१७. ५ . ९ 

कोररया मानि संसािन सेिा केधर 

नेपाि EPS सेधटर प्रमुि 
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<पत्र संख्या २> 

स्वदेश फफर्ाा िई सफल िएका कामदािको परिचय 

(देशको नाम :                 ) 

[व्यन्त्क्र्गर् ववविण] 

वविाजन नाम  ववविण 
 
 
स्वदेश फफका न 
अनघ 
(दक्षिण कोरिया) 

कामको अवधी  

पहिले काम गिेको कम्पननको 
नाम ि ठेगाना 

 

कामको प्रकाि ि िेत्र  

फके पनछ  
(स्वदेश) 

स्वदेश फफर्ाा पनछ जाधगि 
/व्यापािको ववविण 

जाधगि ☐       व्यापाि ☐ 

अहिले काम गिी ििेको 
कम्पननको नाम 

 

कामको िेत्र ि परिचय 
 

 

वावषाक/ माभसक आमदानी 
(नेपालको ववननमय दि 
अनुसाि) 

 

२०१७.   .   . 

 तनिेदक :  

 

 

 

 

 



 

 

[सििताको कथा भने तररका]  

 A4 पेपिमा २~३ पेज भित्र आफुले अरुको अघाडि हदने न्त्स्पचको ववषय समबन्धी मुख्य कुिा, 
आहदलाई समेटेि स्वर्न्त्र रूपमा लेख्ने 

- सम्पादन र्रिका : फन्ट साईज (14 p), पेपिको मान्त्जान/ भसमांर् (दाया/ बाया : 20, माधथ/ र्ल : 
15) 

 दक्षिण कोरियाको काया अवधधमा आवद्ध िएको काम 

 स्वदेश फफर्ाा पनछ स्थाननय कम्पननमा जाधगि अथवा व्यापािमा सफलर्ा िएको कुिा (गिी ििेको 
काम, त्यसको िाम्रो पि, आहद) 

 दक्षिण कोरियामा काम गिी ििेका साथीिरुको लागी सुझाव ्

[भभडियोको विषय] 

 सफलर्ाका कुिािरुका ववविण समेहटको भिडियो स्वर्न्त्र रूपमा बनाउने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

<पत्र संख्या ३ > 

 

 

  

 
 
आवेदक 

नाम ि 
कायालयको 
नाम 

 
नाम 

 कायालयको 
नाम 

 

ठेगाना  सम्पका  न.ं घि: 
ईमेल  मो. नं: 

  
भिडियोको 
ववविण 

भशषाक  

ववषय  

साइज भिडियो :         भमनेट           सेकेण्ि 

सििाधगर्ाको 
उदेश्य 

 

 

 

 

 
 
 
ववषय वस्र्ु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<बुझाउनु पने कागज पत्र र ध्यान ददनु पने कुरा> 

-आवेदन फािम, भिडियो फाइल 

-समय र्ाभलकामा केहि परिवर्ान िुन सक्न ेि यहद त्यसो िुन गएमा अको सुचना माफा र् जानकािी गिाईन े
-व्यन्त्क्र्गर् ववविण सहि ि स्पष्ट लेख्न िुन अनुिोध (कुनै कुिा गलर् लेख्नु िएि सम्पका  िुन नसकेमा 
त्यसबाट उत्पन्न सम्स्याको न्त्जम्मेवािी भलने छैनौं ।) 
-योग्य सििागी निएमा ववजयी घोषणा नगरिन सफकने 
-अन्य जानकािी : नेपाल EPS सेन्टि (फोन: ९८२३२३०३७६) 
'२०१७ EPS भिडियो प्रनर्योधगर्ा' िाग भलन माधथ उललेखखर् ववविणका साथ आवेदन हदन चािन्छु। 
 

२०१७ २०१७ EPS भभडियो प्रततयोगगता 

भभडियो प्रततयोगगता 

 

प्रततयोगगता सहभागगता आिेदन पत्र 



बुझाइएको भिडियो फाइल ( CD, DVD, आहद) १ प्रनर् 

२०१७ साल         महिना          र्ारिख 

आिेदक :                         हस्तािर: 
 

<पत्र संख्या ४ > 

 

 

 

 

१. प्रनर्योधगर्ामा पठाइएको भिडियो पहिला अन्र् कहिपनन ननकाभलएको/ ववर्िण नगिेको ि स्वयं आफैले 
बनएको िो । यहद कवपिाइटको समस्या देखा पिेमा सििागी आफैले सम्पुणा न्त्जम्मेवािी बिन गनुा पने 
ववषयमा सिमर् छु । 

※ दक्षिण कोरिया ि आफ्नो देशमा लागु िुन ेकवपिाइट उललङ्घन गन ेभिडियो िएमा अथवा अरु 
कुनै प्रनर्योधगर्ामा पठाइ सकेको अथवा पुिस्काि प्राप्र् गिी सकेको िन्ने बािे थािा पाउन आएमा 
सम्पुणा मुलयांकन सफकए पनन पुिस्काि िद्ध गरिनुका साथै सम्पुणा नगद ि अन्य पुिस्काि फफर्ाा गनुा 
पने छ ।  

※ भिडियो ‘दक्षिण कोरियाको संचाि ननरििण सभमनर्को ननयम’ को पालना गने छ  । 

२. पुिस्काि प्राप्र् गना सफल भिडियो कोरिया मानव संसाधन ववकास सेवा केन्िसँग समबन्त्न्धर् प्रचाि 

प्रसाि कायाको लागी प्रयोग गना सक्न ेछ ि सो क्रममा भिडियोको साइज, आहद भमलाउन सफकने ववषयमा 
सिमर् छु । 

३. म २०१७ EPS भिडियो प्रनर्योधगर्ाको सह्िागी िएकोले ववज्ञापन ववविण ि कोरिया मानव संसाधन 

ववकास सेवा केन्िको मुलयांकन ननयमका साथै सम्पुणा सर्ािरुमा सिमर् छु । 

४. म मुलयांकनको र्रिका, मापदण्िमा कुनै आपत्र्ी निएको प्रनर्वद्धर्ा जनाउछु ि पनछ आउने परिणामको 
बािेमा कुनै पनन असिमनर् जनाउने छैन । 

 

२०१७.   .   . 

ननवेदक :                        (िस्र्ािि)् 

 

अध्यि 

२०१७ EPS भभडियो प्रततयोगगता 

सबझौता पत्र 

 



कोररया मानि संसािन विकास सेिा केधर 

 

 

 


