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�जे�टको ल
य 

 

म�ुयत ग�रब तथा बप�न प�रवारमा ज�मेर �श�ाको अवसरबाट बि�चत भएका जेहे�दार छा$ा-छा$  तथा टुहुरा बाल-

बा�लकाह'लाई छा$व*ृत +दान ग�र समाजमा तथा प�रवारमा रहेको बधमान अ�श�ा, .हसंा तथा असमानता हटाउदै 

ग�र2व *नवारणमा योगदान .दनकुा साथ ैयवुा-यवु*तको शसि4तकरणमा योगदान परुाउन ुरहेकोछ । यसका साथ ैयो 

काय67मले छनोटमा परेका बधाथ8ह'को ने9:ृव बकास, ;वयसेवा भावना को बकासका साथै आपसी स>ब�ध बकासमा 

मह9वपणु6 योगदान .दनेछ । यसको फल;व'प यवुा सश4तीकरण हुने र समाजमा सकरा:मक स�देश .दनकुा साथै 

समाज प�रवत6नमा कोषढुेBगाको काम गनC छ । 
 

काय�म �थानः यो काय67म अ.हलेलाई बाDलङु िजFलामा र *छमेकG िजFलामा श'ु ग�रने छ । 
 

�बधाथ� छनोट मापद�डह�ः 

बाDलङु सेवा समाज 4यानडाले उपलIध गराउने छा$व*ृत पाउन बधाथ8ले देहाएका मापदJड परुा गनु6 पनCछ । 

१. छा$व*ृत पाउने बधाथ8 *न>न आLथ6क अव;था भएको प�रवारबाट हुन ुपनCछ । 

क) *न>न आLथ6क अव;था भएको प�रवार भ�नाले ग�रबीको कारण आMना बाल-बNचालाई आधारभतु �श�ाको 

Oयब;था गन6 नसकेको, बशषेत छोरPह' पQन बाट बि�चत भएको, 

ख) प�रवारको खच6 चलाउन कमाउने मलु Oयि4त नभएको अथा6त काम गन6 नस4ने रहेको, 

२. छा$व*ृत पाउने बधाथ8को शTै�क तथा चा�र$क गणु असल भएको, 

३. टुहुरा बाल-बा�लकाले +ाथ�मकता पाउने, 

४. बाल-बा�लका जसले एस एल सी स>म पQने दWो +*तबXधता जनाउँछन, 

५. आवेदन गदा6को समयमा अ�य छा$व*ृत तथा अ�य आLथ6क सहयोग कतबैाट नपाएको हुन ुपनCछ, 

६. ४ क�ा देखी १० क�ा स>म अ]यनरत र माथीका मापदJड परुा गरेका बधाथ8 योDय हुनेछ, 

७. वत6मानमा बाDलङु िजFला तथा *छमेकG िजFला *नवासी हुनेछन । 
 

 

छनोट �कृया 

बाDलङु सेवा समाज 4यानडाले छनोटलाई पारदश8 र *न_प� बनाउन र योDय उ>मेदबारलाई उ4त छा$व*ृत उपलIध 

गराउन *न>न �ल`खत +कृया अवल>वन गनCछ । 

१. स;ंथाले वा स;ंथाका सद;यह'ले 2व�भ�न जानकारPका आधारमा छा$व*ृतको लाLग ब]यालयह' वा ठाउंह'को 

प.हचान ग�रने  अथवा खुFला 'पमा आवेदन माग ग�रने छ। 

२. छनोटमा परेका बधालयमा ३ जना सद;य रहने ग�र योDय उ>मेदवार �सफा�रस स�म*त बनाईने  

३. सँ;थाले उपलIध गराएको छा$वतृी आवेदन भ�र छनोट स�म*तमा .दएको हुन ुपनC । 
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४. �सफा�रस स�म*तमा ब]यालयको +धान]यापक/�श�क/कम6चारP, ब]यालय Iयब;थापन स�म*त अधbय/ सद;य 

अथवा  अ2वभावक समहुका +*त*नLध र बाDलङु सेवा समाजले तोकेको १ जना रहने । 
५. स�म*तले *नवेदक बधाथ8को र प�रवारको बारेमा आLथ6क र सामाजीक प�ह'को चौतफd अ]यन ग�र बाDलङु सेवा 

समाजलाई �सफा�रस गनCछ । 

६. सो स�म*तले स;ंथालाई बझुाएको �सफा�रसको आधारमा सँ;थाले छा$व*ृत को-क;लाई .दने भ�ने बारेमा *नण6य 

गनCछ र काव6�यनका लागी स>बि�धत बधालयवा स;ंथाका +*त*नLधलाइ  स>पक6  गनC छ । 

७. स�म*तले �सफा�रस गरेको ब]याथ8 छनोट भएमा बाDलङु सेवा समाज 4यानडाले .दएको +ा'प अन'ुप छा$व*ृत 

स�चालन, अनगुमन र पनुमु6Fयांकनको काम सो.ह स�म*तले न ै*नशFुक 'पमा गनC छ । 

८. बधाथ8/अ2वभावकले स;ंथाले उपलIध गराएको छा$व*ृत स>झौता प$मा ह;ता�र गनु6 पनCछ भने सँ;थाको 

तफ6 बाट +*त*नLधले स>झौता प$मा ह;ता�र गनCछन । 
 

छा व"ृत "नर%तरताका सतह� 

१. बधाथ8ले अ]ययन छोडमेा ;वत'पमा ब�द हुनेछ । 

२. छा$व*ृत +दान गनC स;ंथाले बधाथ8को शTै�क तथा न*ैतक आचरण स�तोषजनक पाए स>म । 

३. छनोट स�म*तले उपलIध गराएको बधाथ8को +ग*त बबरण सँ;थाले देहाएको मापदJड अनसुार भएमा । 

४. सबंि�धत ब]यालयलाई आव;_यक पनC �यनुतम उपि;थ*त रहेमा। 

५. छा$व*ृत +ाhत बधाथ8ले आMनो 'ची अन'ुपको अ*त�र4त कृयाकलापह'मा भाग �लन ुपनC साथै ;वयसेंवकको  

'पमा बधालय Xधारा सचंा�लत काममा सहाभागी हुन ुपनC । 

६. मा]या�मक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8ले स;ंथाले गनC काममा आव;यक परेमा ;वसेवकको 'पमा काममा 

सघाउने । 

७. उपलIध छा$व*ृत मा$ केबल शTै�क +योजनको 'पमा +योग हुन ुपनC । 

८. य.द बधाथ8 शTै�क तह उ*तण6 हुन नसकेमा छा$वतृी *नर�तर नहुने । 

९. बधाथ8 र सो सँग स>बि�धत प�रवार kोतबाट सँ;थाले मागेको समयमा स�तोषजनक न*तजा पाए स>म 

*नर�तर रहनेछ । 

१०. बाDलङु सेवा समाज 4यानडा सँग उपलIध गराउँदै आएको छा$वतृी पवु6 जानकारP .ददै जनुसकैु समय सो 

बधाथ8लाई .दइराl ेवा खारेज गनC भ�ने कुराको स>पणु6 अLधकार सरुT�त रहनेछ । 

११. स;ंथाको आLथ6क अव;था कमजोर भएमा उपलIध गराउँदै आएको छा$व*ृत घmन वा पणु6 'पमा खारेज प*न हुन 

स4छ । य;तो अव;थामा छा$व*ृत Xधारा परु;कृत बधाथ8ह'लाई पवु6 जानकारP .दईने छ । 

छा व"ृत �दान गन( �कृया 

१. �सफा�रस स�म*तबाट +ाhत �सफा�रसह' म]ये स;ंथाले योDय ठानेका उ>मेदवारह'ले मा$ छा$व*ृत पाउनेछन । 

२. उ4त छा$व*ृत रकम ब]यालय माफ6 त वा स;थाका +*त*नLधबाट आव;यकता अनसुार शTै�क बष6को श'ुमा 

एकमnुठ तथा आ�शकं 'पमा +दान गन6 सoकनेछ । 

३. बधालयले बधाथ8को आव;यकता अनसुार पाpयप;ुतक, ;टेसन�र सामान, qसे र अ�य शFुक *तन6 सोझ ैसो 

रकमको +योग गन6 समेत पाउने छ । 

४. यस�र ग�रने खच6को बबरण बधालयले स;ंथाले उपलIध गराएको खच6 बबरण फारममा राlछे र सँ;थाले 

मागेको समयमा खच6को बबरण .दनेछ । 

५. बधाथ8लाई कुन ैशTै�क कामका लागी नगद रकम आव;यक परेमा .दन ुपनCछ तर घरयासी +योजनको लागी 

+योग गन6 पाईने छैन । 
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छा व"ृतको रकम र छा व"ृत स*ंया 
 

१. यो शTै�क वष6को लाLग छा$व*ृतको रकम *न>न मा]या�मक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8लाई +*त बष6 नेपालP 

'पयैाँ ५,०००।– (पाँच हजार) र मा]या�मक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8लाई +*तबष6 नेपालP 'पयैाँ ६,०००।– (छ 

हजार)। हुने छ । 

२. छा$व*ृतको रकम समय अनसुार पनुमु6Fयाङकन गन6 सoकने छ । 

३. छा$व*ृतको स�ंया स;ंथाको आथ8क �मताले *नधा6रण गनCछ । 
 

बजेट सकंलनका +ोतह� 

१. स;थाका सद;यह'बाट आउने सहयोग र आपतका�लन बचतकोषको Iयाज आ>दानी 

२. स;ंथाका सद;यह' र शभु Lच�तकह'बाट हुने +ायोजन 

३. अ�य कोष सकंलन काय67म । 
 

काय�म अनगुमन तथा म.ुयाङकन �ब0ध 

१. अनगुमनकालागी ब]यालय र ब]याथ8ले स;ंथाले  उपलIध गराएका अनगुमन/मFुयांकन/+ग*त 2ववरण फाराम 

भ�र वा2ष6क 'पमा वा स;थाले मागेको समयमा .दन ुपनC छ। 

२. स;ंथाका पदाLधकारP तथा +*त*नLधह'ले प*न बधाथ8 अधययनरत बधालयको ;थलगत uमणग�र �रपोट6 

�लनेछन । 

३. यस�र +ाhत जानकारPको आधारमा सो छा$व*ृत *नर�तर गनC वा खारेज गनC भ�ने कुराको अि�तम *नण6य यसले 

पारेको सकरा:मक र नकरा:मक +भावको मFुयाBकन ग�र ग�रने छ भने सधुार गनु6 पनC भएमा सो.ह अनसुार 

ग�रनेछ । 
 

 

                                                                

ध%यबाद 

 


