स्वयंसेवी सम्मान परु स्कार आ�ान
अन्तररािष्ट्रय स्वयंसेवक िदवस- २०१६
यस वषर्को अन्तररािष्ट्रय स्वयम् सेवक िदवस (International Volunteers Day 2016) को अवसरमा, नेपालमा
रहेका स्वयम-् सेवकह�को काम र समपर्णको सम्मान गन� उद्देश्यले पिहलो पटक “स्वयम-् सेवक सम्मान परु स्कार” को
आयोजना गरेका छौं | यस वषर्को अन्तररािष्ट्रय स्वयम् सेवक िदवसको नारा “स्वयम् सेवकह�, हामी मध्येकै उत्कृ �”
रहेको छ, त्यसैले सिह छनौट गरौं, स्वयम् सेवकह�को लगावलाई सम्मान गरौं|
यसै सन्दभर्मा हामीले ‘म स्वयस
ं ेवक, यो मेरो कथा’ नामक प्रितयोिगता आव्हान गरेका छौं | प्रितयोगीले बढीमा ५००
सय शब्दमा नबढाई आफ्नो स्वयमेवा सम्बन्धी कथा (सान्दिभर्क तिस्वरह� सिहत) यसै साथ सल
ं ग्न फारम भरी पठाउनु
पन�छ | कथा पठाउने ठे गाना र माध्यम उ� फारममा उल्लेख ग�रएको छ |
शीषर् ३ प्रितयोगीह�लाई आउने मङ्िसर-२० गते (December 5), काठमाडौंमा ह�ने अन्तररािष्ट्रय स्वयम् सेवक िदवस२०१६ को कायर्क्रममा आमिन्त्रत गरी नगद परु स्कार (�. ५०,०००/-) र प्रमाणपत्र प्रदान ग�र सम्मान ग�रने छ |
कायर्क्रमको स्थान र समय पिछ जानकारी गराईने छ |
प्रितयोिगताका िनयम र सतर्ह�
●
●
●
●

आवेदनह� उल्लेिखत फारम माफर् त मात्र ग�रनु पन� छ |
आवेदक नेपालमै स्वयंसेवा ग�ररहेको, किम्तमा १४ वषर् उमेर पगु ेको नेपाली ह�नु पन� छ |
आवेदकको स्वयसं ेवा कायर्, पणू र्तः स्व-इच्छाले र कुनै पिन आिथर्क लाभ निलई ग�रएको ह�नु पन�छ |
आवेदकको स्वयसं ेवा कायर्ले देश र समदु ायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, समावेशी र भेद-भाव म�
ु कायर्
ह�नु पन� छ |
● मिहला, सीमान्तकृ त समहू , अश� र अल्प-सङ्ख्यक समदु ायका व्यि�ह�लाई प्रितयोिगतामा भाग िलन
प्रोत्सािहत ग�रन्छ |
● छनौट, िनणर्यका आधारह�, परु स्कारको सख्ं या लगायतका प्रितयोिगताका सबै िनणर्यह�मा, िनणार्यक
मण्डल र आयोजकको मत अिन्तम ह�ने छ |
● अन्तररािष्ट्रय स्वयंसेवक िदवस- २०१६ र प्रितयोिगता सम्बन्धमा सामािजक संजालमा #NepalIVD2016
�ासट्याग प्रयोग गनर्हु ोला |
यस आवेदन फारममा सिह िववरण सिहत हस्ता�र गरी, तपाई प्रितयोिगताका िनयम र सतर्ह� पालन गनर् मन्जरु
ह�नहु �न्छ |
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आवेदन फारम
“म स्वयसं ेवक, यो मेरो कथा”
आवेदन पठाउने अिन्तम म्याद: मङ्िसर १० २०७४ (November 25, 2016)
आवेदन पठाउने त�रका (कुनै एक)
1. यो फारम भरी unv.np@undp.org.np मा “IVD-2016- I volunteer, here is my story” िशषर्क
लेिख ईमेल गनर्ु पन�छ | वा
2. यो फारम भरी संिघय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामदु ाियक िवकास
कायर्क्रम (LGCDP) का पायक पन� �ेत्रीय कायार्लयह�मा पठाउनु पिन पठाउन सिकनेछ | िवस्तृत ठे गाना
फारमको अन्त्यमा उल्लेख ग�रएको छ |
आवेदक स्वयस
ं ेवीको प�रचय:
परू ा नाम
ठे गाना
फोन नं
इमेल ठे गाना
आवेदकले काम गन� स्वयंसेवी संस्थाको नाम तथा
ठे गाना (यिद छ भने)
आवेदकले स्वयसं ेवा गरेको समयावधी
आवेदक स्वयस
ं ेवीबारे जानकारी राख्ने दुई सम्पकर् व्यि�ह�:
पिहलो सम्पकर् व्यि�
परु ा नाम

दोस्रो सम्पकर् व्यि�

काम गन� संस्थाको नाम तथा
ठे गाना (यिद छ भने)
फोन नं
इमेल ठे गाना
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आफ्नो स्वयस
ं ेवा तथा त्यस प्रितको लगावबारे ५०० शब्दमा नबढाई यहाँ लेख्नुहोस:्
(लेख्दा िनम्न तथ्यह� उल्लेख गनर् ध्यान िदनहु ोला: स्वयसं ेवाबारे तँपाईको व्यि�गत बझु ाई, स्वयसं वे ा माफर् त तँपाईले
समदु ायलाई पयु ार्उनभु एको योगदान, स्वयसं ेवा गनर्भु एको स्थान, समाज वा संस्थामा कसलाई आफ्नो आदशर्
मान्नहु न्� छ? तँपाईले यस वषर् स्वयसं ेवा गदार्को अिवस्मरणीय �ण, तँपाईलाई स्वयसं ेवा गनर् प्रोत्सािहत गन� कुराह�
लेख्नहु ोस? लेख्दा आवश्यक परे थप पाना प्रयोग गनर् सिकन्छ)

3

आवेदन पठाउँदा यस आवेदन संगै वा ईमेलमा आफुले गरेको स्वयंसेवा देिखने फोटो पिन पठाउनहु ोला

आफ्नो अनुकुलता अनुसार आवेदन फारम बुझाउने LGCDP कायार्लयका ठे गानाह�
●
●
●
●
●
●
●

�ेत्रीय समन्वय ईकाई, िवराटनगर फोन: 021- 472091/ 647
�ेत्रीय समन्वय ईकाई, धिु लखेल फोन: 011-490988/80
�ेत्रीय समन्वय ईकाई, हेटौडा फोन: 057-525295/526853
�ेत्रीय समन्वय ईकाई, पोखरा फोन: 061-537640/979
�ेत्रीय समन्वय ईकाई, नेपालगंज फोन: 081- 527060/ 59
�ेत्रीय समन्वय ईकाई, धनगढी, फोन: 091-523240/525301
कायर्क्रम समन्वय ईकाई, काठमान्डौ, फोन: 01-4257389/363/596

(यो फारम अंग्रेजी भाषाको अनौपचा�रक अनुवाद हो | औपचा�रक अंग्रेजी फारम http://unv.org.np/vaward मा उपलब्ध छ |
सामािजक संजालमा #NepalIVD2016 �ासट्याग प्रयोग गनुर्होला |)
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