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“Working Together”
जेटको ल य
म
ु यत गरब तथा बपन परवारमा जमेर शाको अवसरबाट बिचत भएका जेहेदार छा$ा-छा$ तथा टुहुरा बालबालकाह'लाई छा$व*ृ त +दान गर समाजमा तथा परवारमा रहे को बधमान अशा, .हंसा तथा असमानता हटाउदै
गर2व *नवारणमा योगदान .दनक
ु ा साथै यव
ु ा-यव
ु *तको शसि4तकरणमा योगदान परु ाउनु रहे कोछ । यसका साथै यो
काय67मले छनोटमा परे का बधाथ8ह'को ने9:ृ व बकास, ;वयसेवा भावना को बकासका साथै आपसी स>बध बकासमा
मह9वपण
ु 6 योगदान .दनेछ । यसको फल;व'प यव
ु ा सश4तीकरण हुने र समाजमा सकरा:मक सदे श .दनक
ु ा साथै
समाज परवत6नमा कोषेढुBगाको काम गनC छ ।
कायम थानः यो काय67म अ.हलेलाई बाDलङ
ु िजFलामा र *छमेकG िजFलामा श'
ु गरने छ ।
बधाथ छनोट मापदडहः
बाDलङ
ु सेवा समाज 4यानडाले उपलIध गराउने छा$व*ृ त पाउन बधाथ8ले दे हाएका मापदJड परु ा गनु6 पनCछ ।
१. छा$व*ृ त पाउने बधाथ8 *न>न आLथ6क अव;था भएको परवारबाट हुनु पनCछ ।
क) *न>न आLथ6क अव;था भएको परवार भनाले गरबीको कारण आMना बाल-बNचालाई आधारभत
ु शाको
Oयब;था गन6 नसकेको, बशेषत छोरPह' पQन बाट बिचत भएको,
ख) परवारको खच6 चलाउन कमाउने मल
ु Oयि4त नभएको अथा6त काम गन6 नस4ने रहे को,
२. छा$व*ृ त पाउने बधाथ8को शैTक तथा चार $क गण
ु असल भएको,
३. टुहुरा बाल-बालकाले +ाथमकता पाउने,
४. बाल-बालका जसले एस एल सी स>म पQने दWो +*तबXधता जनाउँ छन,
५. आवेदन गदा6को समयमा अय छा$व*ृ त तथा अय आLथ6क सहयोग कतैबाट नपाएको हुनु पनCछ,
६. ४ का दे खी १० का स>म अ]यनरत र माथीका मापदJड परु ा गरे का बधाथ8 योDय हुनेछ,
७. वत6मानमा बाDलङ
ु िजFला तथा *छमेकG िजFला *नवासी हुनेछन ।

छनोट कृया
बाDलङ
ु सेवा समाज 4यानडाले छनोटलाई पारदश8 र *न_प बनाउन र योDय उ>मेदबारलाई उ4त छा$व*ृ त उपलIध
गराउन *न>न ल`खत +कृया अवल>वन गनCछ ।
१. सं;थाले वा सं;थाका सद;यह'ले 2वभन जानकारPका आधारमा छा$व*ृ तको लाLग ब]यालयह' वा ठाउं ह'को
प.हचान गरने अथवा खुFला 'पमा आवेदन माग गरने छ।
२. छनोटमा परे का बधालयमा ३ जना सद;य रहने गर योDय उ>मेदवार सफारस सम*त बनाईने
३. सँ;थाले उपलIध गराएको छा$वत
ृ ी आवेदन भर छनोट सम*तमा .दएको हुनु पनC ।
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४. सफारस सम*तमा ब]यालयको +धान]यापक/शक/कम6चारP, ब]यालय Iयब;थापन सम*त अधbय/ सद;य

अथवा अ2वभावक समहु का +*त*नLध र बाDलङ
ु सेवा समाजले तोकेको १ जना रहने ।
५. सम*तले *नवेदक बधाथ8को र परवारको बारे मा आLथ6क र सामाजीक पह'को चौतफd अ]यन गर बाDलङ
ु सेवा
समाजलाई सफारस गनCछ ।
६. सो सम*तले सं;थालाई बझ
ु ाएको सफारसको आधारमा सँ;थाले छा$व*ृ त को-क;लाई .दने भने बारे मा *नण6य
गनCछ र काव6यनका लागी स>बिधत बधालयवा सं;थाका +*त*नLधलाइ स>पक6 गनC छ ।
७. सम*तले सफारस गरे को ब]याथ8 छनोट भएमा बाDलङ
ु सेवा समाज 4यानडाले .दएको +ा'प अन'
ु प छा$व*ृ त
सचालन, अनग
ु मन र पन
ु मF
ु6 यांकनको काम सो.ह सम*तले नै *नशF
ु क 'पमा गनC छ ।
८.

बधाथ8/अ2वभावकले सं;थाले उपलIध गराएको छा$व*ृ त स>झौता प$मा ह;तार गनु6 पनCछ भने सँ;थाको
तफ6बाट +*त*नLधले स>झौता प$मा ह;तार गनCछन ।

छा व"ृ त "नर%तरताका सतह
१.

बधाथ8ले अ]ययन छोडेमा ;वत'पमा बद हुनेछ ।
२. छा$व*ृ त +दान गनC सं;थाले बधाथ8को शैTक तथा नै*तक आचरण सतोषजनक पाए स>म ।
३. छनोट सम*तले उपलIध गराएको बधाथ8को +ग*त बबरण सँ;थाले दे हाएको मापदJड अनस
ु ार भएमा ।
४. संबिधत ब]यालयलाई आव;_यक पनC यन
ु तम उपि;थ*त रहे मा।
५. छा$व*ृ त +ाhत बधाथ8ले आMनो 'ची अन'
ु पको अ*तर4त कृयाकलापह'मा भाग लनु पनC साथै ;वयंसेवकको
'पमा बधालय Xधारा संचालत काममा सहाभागी हुनु पनC ।
६. मा]यामक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8ले सं;थाले गनC काममा आव;यक परे मा ;वसेवकको 'पमा काममा
सघाउने ।
७. उपलIध छा$व*ृ त मा$ केबल शैTक +योजनको 'पमा +योग हुनु पनC ।
८. य.द बधाथ8 शैTक तह उ*तण6 हुन नसकेमा छा$वत
ृ ी *नरतर नहुने ।
९.

बधाथ8 र सो सँग स>बिधत परवार kोतबाट सँ;थाले मागेको समयमा सतोषजनक न*तजा पाए स>म
*नरतर रहनेछ ।

१०. बाDलङ
ु सेवा समाज 4यानडा सँग उपलIध गराउँ दै आएको छा$वत
ु 6 जानकारP .ददै जन
ु सक
ु ै समय सो
ृ ी पव
बधाथ8लाई .दइराlे वा खारे ज गनC भने कुराको स>पण
ु 6 अLधकार सरु Tत रहनेछ ।
११. सं;थाको आLथ6क अव;था कमजोर भएमा उपलIध गराउँ दै आएको छा$व*ृ त घmन वा पण
ु 6 'पमा खारे ज प*न हुन
स4छ । य;तो अव;थामा छा$व*ृ त Xधारा परु ;कृत बधाथ8ह'लाई पव
ु 6 जानकारP .दईने छ ।
छा व"ृ त दान गन( कृया
१. सफारस सम*तबाट +ाhत सफारसह' म]ये सं;थाले योDय ठानेका उ>मेदवारह'ले मा$ छा$व*ृ त पाउनेछन ।
२. उ4त छा$व*ृ त रकम ब]यालय माफ6त वा स;थाका +*त*नLधबाट आव;यकता अनस
ु ार शैTक बष6को श'
ु मा
एकमnु ठ तथा आशंक 'पमा +दान गन6 सoकनेछ ।
३.

बधालयले बधाथ8को आव;यकता अनस
ु ार पाpयप;
ु तक, ;टे सनर सामान, qेस र अय शF
ु क *तन6 सोझै सो
रकमको +योग गन6 समेत पाउने छ ।

४. यसर गरने खच6को बबरण बधालयले सं;थाले उपलIध गराएको खच6 बबरण फारममा राlेछ र सँ;थाले
मागेको समयमा खच6को बबरण .दनेछ ।
५.

बधाथ8लाई कुनै शैTक कामका लागी नगद रकम आव;यक परे मा .दनु पनCछ तर घरयासी +योजनको लागी
+योग गन6 पाईने छै न ।
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छा व"ृ तको रकम र छा व"ृ त सं*या
१. यो शैTक वष6को लाLग छा$व*ृ तको रकम *न>न मा]यामक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8लाई +*त बष6 नेपालP
'पैयाँ ५,०००।– (पाँच हजार) र मा]यामक तहमा अ]ययन गनC बधाथ8लाई +*तबष6 नेपालP 'पैयाँ ६,०००।– (छ
हजार)। हुने छ ।
२. छा$व*ृ तको रकम समय अनस
ु ार पन
ु मF
ु6 याङकन गन6 सoकने छ ।
३. छा$व*ृ तको संया सं;थाको आथ8क मताले *नधा6रण गनCछ ।
बजेट संकलनका +ोतह
१. स;थाका सद;यह'बाट आउने सहयोग र आपतकालन बचतकोषको Iयाज आ>दानी
२. सं;थाका सद;यह' र शभ
ु Lचतकह'बाट हुने +ायोजन
३. अय कोष संकलन काय67म ।
कायम अनग
ु मन तथा म.
ु याङकन ब0ध
१. अनग
ु मनकालागी ब]यालय र ब]याथ8ले सं;थाले उपलIध गराएका अनग
ु मन/मF
ु यांकन/+ग*त 2ववरण फाराम
भर वा2ष6क 'पमा वा स;थाले मागेको समयमा .दनु पनC छ।
२. सं;थाका पदाLधकारP तथा +*त*नLधह'ले प*न बधाथ8 अधययनरत बधालयको ;थलगत uमणगर रपोट6
लनेछन ।
३. यसर +ाhत जानकारPको आधारमा सो छा$व*ृ त *नरतर गनC वा खारे ज गनC भने कुराको अितम *नण6य यसले
पारे को सकरा:मक र नकरा:मक +भावको मF
ु याBकन गर गरने छ भने सध
ु ार गनु6 पनC भएमा सो.ह अनस
ु ार
गरनेछ ।

ध%यबाद
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