
 

CSE Innovation Fund को �नद��शका 
 
१ . प�रचय  
 
बहृत यौ�नकता �श�ा एक ‘�वकास गुडक’ हो जसले �कशोर�कशोर�ह� र यवुाह�लाई �वा��यको बारेमा             
स�ह �नण�यह� गन� �ान, �ि�टकोण र सीप �दान गद�छ, । यसको साथै सामािजक,सां�कृ�तक र              
राजनी�तक म�ूयमा�यताह�मा सकारा�मक प�रवत�न गद�छ । रा�ो गुण�तरको यौ�नकता �श�ाले          
ल��गक र मानव अ�धकारलाई अथ�पणू� त�रकामा एक�कृत गछ� , । यवुाह�लाई अनाव�यक यौन ग�त�व�ध             
गन�, गभ�धारण र यौन सं�मणलाई �ो�साहन गद�न । बहृत यौ�नकता �श�ाले यवुाह�mमा सोच,             
स�चार र �नण�य �लने ज�ता सीपह� ब�ृ�ध गद�, उनीह�लाई आ�नो उ�रदा�य�व �लन र �व�थ,              
िज�मेवार  नाग�रक ब�न सहयोग र �ो�सा�हत गद�छ । 
 
२. CSE Innovation Fund   भनेको के हो ? 
 
UNFPA को आ�थ�क र �ा�व�धक सहयोगमा मेर� �टो�स ् इ�टरने�सलको साझदेार� सं�था सनुोेैेलो            
प�रवार नेपालले �व�मालयमा र �व�मालय बा�हर रहेका �कशोर�कशोर�लाई र यवुाह�लाई संल�न र            
प�रचालन गन�को ला�ग बहृत यौ�नकता �श�ा कोष �लएर आइरहेको छ । यस कोषको उदे�य भ�नु नै                
यौ�नकता, �वा��य र अ�धकारह�मा जाग�कता बढाउँदै बहृत यौ�नकता �श�ाको आव�यकता र           
मह�वको बारेमा �कशोर�कशोर� र यवुाह�लाई  जानकार� गराउन ुहो ।  
यस कोषले ल��त समहूह�को नेत�ृव बढाउन सहयोग गद�छ र समुदुाय �तरमा ल�ै�खक �हसंा रो�न र               
ल�ै�खक समानताका ला�ग काम गन� स�म बनाउछ । बहृत यौ�नकता �श�ा कोष वय�क, र यवुा               
समहूलाई एक बीउ पसैाको �पमा �दान ग�रने छ । हामी बहृत यौ�नकता �श�ा कोष �य�ता सं�था                
,�लव वा आमा समहुला◌�इृ �दान गद�छ� जसले �कशोर�कशोर�, यवुाह� अ�भभावक र समुदुायमा            
प�रवत�नका ला�ग काम गन� �यि�तह�लाई संल�न गराएर नवीन �वचार र रचना�मक �ि�टकोण ��ततु             
गद�छन ्।  
हामी यस कोषलाई ६ वटा िज�ला (बझा� , बतैडी , �कुम पवू� , उदयपरु , क�पलव�तु र अछाम ) मा लागू                 
गन�छ�। 
 
३. बहृत यौ�नकता �श�ा कोषको उदे�य  
 

● साथी �श�कह� र �कशोर �कशोर�लाई समुदुा�यक काममा संल�न गराएर उनीह�को नेत�ृव           
�वकास गन� । 

 



 

● �साथी �श�क लगायत अ�य �कशोर �कशोर� र यवुा साथै �श�ाको मलु�वाहबाट           
वि�च�तकरणमा पा�रएका �कशोर�कशोर�ह�लाई बहृत यौ�नकता �श�ाको बारेमा जानकार� र         
संल�न गराउन साझा मंच �सज�ना गन� ।  

● �बहृत यौ�नकता �श�ाको मह�वको बारेमा समदुाय �तरमा ससु�ुचत गराउने । 
 
 
४. अपे��त प�रणाम  
 

● ��कशोर �कशोर� र यवुाह�को नेत�ृव �वकास गद� बहृत यौ�नकता �श�ाको बारेमा समुदुायमा            
ससु�ुचत गराउने  

● �समदुायमा प�रवत�नकार� भ�ुमका खे�ने �यि�त लगायत अ�य �था�नय सरोकारवालाह�को         
सहयोग माफ� त �व�यालयमा र �व�यालय बा�हर बहृत यौ�नकता �श�ा �सकाउने वातावरणको           
�सज�ना गन� ।  

● �अपा�खता भएका �यि�त, ल�ै�खक र यौन अ�पसं�यकह� लगायत सीमा�तकृत समुदुायका          
�कशोर र यवुाह�लाई हा�नकारक सामािजक र ल��गक मा�यताह� �व��ध बो�न र �थानीय            
�तरमा ल�ै�खक �हसंा रो�न �ो�साहन �दनेछ।  

 
५. बहृत यौ�नकता �श�ा कोषकोे आवेदन फ्m◌ाराम बारे कसर� थाहा पाउन स�क�छ ? 
 
बहृत यौ�नकता �श�ा कोषकोे आवेदन फ्m◌ाराम अनलाइन बाट उपल�ध गराइ�छ । �यसको ला�ग             
तपाईह�ले मेर� �टो��को वेबसाइट (https://www.mariestopes.org.np), रकेट ए�ड       

�पेसको वेबसाइट (http://rocketsandspace.com) अथवा मेर� �टो�स ् नेपालको       
फ्m◌ेसबकु र रकेट ए�ड �पेसको फे�बकु पेज मा�्mत प�न थाहा पाउन स�नहनेछ । मेर� �टो��को               
िज�लामा रहेको काय�लयबाट प�न फारम  �लन स�नहुुनेछ ।  
 
६. Innovation fund  को ला�ग कसले आवेदन �दन स�नहनेछ  
 
यवुा नेत�ृवमा रहेको संगठन, �थानीय यवुा �लब, �कूल �लब, �थानीय �कशोर �कशोर�ह समहूह�             
जसले यवुा, म�हला, LGBTI र अपा�खगता भएका �यि�तह�को यौन तथा �जनन �वा��य र             
अ�धकार, यौ�नकता �श�ा,�ल�खमा आधा�रत �हसंा ,ल�ै�खक ‘समानता र म�हला सशि�तकरणमा          
काम ग�ररहेको छ । 
 
७.  बहृत यौ�नकता �श�ा कोषकोे  ल��त समहू  
 
��य� लाभाथ�ह�  
 

● �कूल �भ� र �कूल बा�हरका �कशोर�कशोर�ह� 
● LGBTI समदुायका �यि�तह� 

https://www.mariestopes.org.np/
http://rocketsandspace.com/


 

● अपा�खगता भएका �यि�तह� 
● एच आई भी भएका �यि�तह� 
● सीमा�तकृत समुदुायका यवुा, म�हला र �कशोर�कशोर�ह� 

 
 
 
सरोकारवालाह� 
 

● �थानीय सरकार 
● अ�भभावक, �श�क, धा�म�क नेताह� 
● �व�यालय �यव�थापन स�म�त 
● अ�भभावक �श�क संघ 
● �थानीय यवुा �लब सद�यह� 

 
८. बहृत यौ�नकता �श�ा कोषकोे आवेदन फाराम  कसर� बझुाउन स�क�छ ? 
 
बहृत यौ�नकता �श�ा कोषको आवेदन फाराम Google Doc मा हनेछ ।उ�त Google doc को              
�ल�कमा (https://forms.gle/voYAkyyP9QeGQWNQ7) गएर �यहाँ सो�धएका ��नह�को उ�र       
भरेर अि�तममा SUBMIT मा गएर ि�लक गनु�होस । Internet को पहुच नभएकाह�ले मेर� �टो��को              
िज�लामा रहेको काय�लयमा गएर प�न बझुाउन स�नहुुनेछ ।  
 
९ . आवेदन छा�नने मापद�डह� 
 

● आ�नो काय��म माफ� त �कशोर�कशोर� , यवाह�, अपा�खगता भएका �यि�त, ल�ै�खक र यौन            
अ�पसं�यकह� लगायत सीमा�तकृत समुदुायमा पु�ुन स�ने ।  

● �दता� भएका वा नभएका सं�थाह� , �लब र समहूह�ले आवेदन �दन स�नेछन।् य�य�प दता�              
भएका संगठनलाई बढ� �ाथ�मकता �दइनेछ। 

● �यौन र �जनन �वा��य वा बहृत यौ�नकता �श�ामा काम ग�ररहेको हुनपुन� ।  
● �सब ैउ�ले�खत कागजात पेश गनु�पन�छ ।  

 
 
१०. हा�ो काय��म  CSE Innovation Fund  मा छा�नएको बारे कसर� थाहा पाउन स�क�छ ? 
 
हामी यस बारे हा�ो मेर� �टो��को वेबसाइट , रकेट ए�ड �पेसको वेबसाइट अथवा मेर� �टो�स ् नेपालको                
फेसबकु पेज , रकेट ए�ड �पेसको फेसबकु पेज मफ� त जानकार� �द�छ� अथवा ��य� टे�लफोन              
स�पक�  प�न गन�छ� ।  
 
 

https://forms.gle/voYAkyyP9QeGQWNQ7


 

 
११ . CSE Innovation Fund को आवेदन फारामको  समय अब�ध क�त हनेछ ? 
 
CSE Innovation Fund को आवेदन असोज २ गते (September 18) बेलकुा ११ :५९ बजे स�म               
बझुाईस�न ु पन�छ । 
 
 
 
१२.  CSE Innovation Fund को रकम क�त रहनेछ ?  
 
समुदुाय �तरमा बहृत यौ�नकता �श�ालाईृ पदो�न�तको ला�ग आएका आवेदनको आधारमा आवेदकलाई           
५०००० दे�ख १००००० स�म �दान ग�रनेछ । स�थां चयन भएप�छ ,यसको ला�ग मेर� �टो�स ् नेपालले               
चयन भएको सं�थासंग समझदार� प�मा ह�ता�र गन�छ ।  
 
 
१३ .  CSE Innovation Fund अ�तगतको काय��म क�त समय अव�धमा स�नपन� छ ?  
 
यस Fund को काया��वयन ् गन�लाई ४ म�हनाको अवधी हुनेछ । समय अवधीलाई �यान पयुा�एर योजना               
बनाउन ुउपय�ुत हुनेछ ।  
 
१४. अ�य संल�न गनु� पन� अ�नवाय� कागजातह�ः  
 

● सं�थाको दता�को �माणप� 
● सं�था न�वकरण गरेको �न�सा 
● संचालक स�म�तका पदा�धकार�को नामावल� 
● सं�थाको बकै खाताको �ववरण 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


