
हो#$ %& एउटा नाफा नकमाउ/ 0ाइ2ट स4गठन हो । 
यो २८ iडस<बर १९९० मा /पालमा गठन भएको हो  
हो#$ E&F /पालको iबिभHन ठाIउमा यiतKर १८०० 
iन<न#तरका अMयाबNयक बालबािलकाहOलाई िशRाको 
उSयालो बाटोiतर डोयTइ रUको छ, ज#तX बiदया, झापा, 
सलTही, साIखu र काठमा_डu ।  
Chance for Life Nepal e.V   चHदा दाताहOमा आिbत छ 
र उठeको चHदा यसF यसको iबधान अनuसार 0योग गनe 
गfको छ ।!
http://www.hostehainse.org !

हाgा उheNयहO:- 
 * iन<न भHदा iन<न #तरका 
बालबiचाहOलाई #कjल जान 0ोMसाहन र सहयोग 
iदलाउ/ । 
 * बालबiचाहOलाई िशिRत गराइ  
बालमजkर iबOh लड्/ । 
बाल बiचाहOको #कjल जान पाउ/ एक अiधकार 
हो नiक उiच#तरीय शान । 
MयसXF तपाइF पiन अMयबNयक एव4 iन<न भHदा 
iन<न #तरका बालबािलकाहOलाई सहयोग गनn 
सoनup/छ । ज#तX :- 
कuनX बiचालाई rयिoतगत पाsनरिशप िलएर । 
 * यसो गनunभयो भ/ तपाइF 
िज<मािलएको धमnबiचाको फोटो र बषnमा 
एकपटक उसको 0गiतiबवरण 0ाvत गनunp/ छ ।  
अथवा तपाइF गोvय धमnपux/पuxी पiन िलन 
सoनup/छ ।!

Chance for Life Nepal e.V. !!!च"दादान तथा सहयोग  
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यसF iनताHत आबNयक पfका र अाiथnक तथा 
सामािजक iन<न#तरका बालबiचाहOलाई पiन 
सहयोग गछn ।

चाHस फर लाइफ /पाल ए. भी. जमnनीमा दतT भएको 
सामuiहक स4गठन हो । यसF  /पालमा #कjल जान 
नसo/ बालबािलकाहOलाइ #कjल जान सहयोग गदy 
बालमजkरीबाट मuoत गराउ/ लzय राKको छ । 

Vorstand: !
Günter Sprenger !
Dr. Arjun Prasad Acharya !
Dr. Bernd Röhl!

Chance for Life Nepal e.V. !!!!!!!!!!!!!!!

स<पक{: !
Günter Sprenger !
Möllner Weg 14 !
22846 Norderstedt!
Germany !
Telefon:+49 (0)40 32599601!
Mobil: +49 (0)1792401732!
http://www.chance-for-life-nepal.de!

/पालमा हाgो सहकम| स4गठन “हो#$ E&” हो ।
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बालबािलकाF एक औजार हातमा िलनu अिघ पu#तक 
हातमा िलनu पदnछ ।

त�य�क अनuसार /पालमा ४५ 0iतशत 
बालबािलकाहOF #कjलको मuख ��न पाएका छXनन् ।

/पाल iब�का गरीव �शहOम�य एउटा हो र /पालमा 
जताततX बालमजkर 2iटHछन् । 
१५ बषn मuनीका आधा भHदा बढी बालबiचाहO #कjल जानu 
बदला मजkरी गनn जान बा�य भएको अनuमान गiरHछ ।  !
यो एिशयाका अHय मuलuकहOको तuलनामा सबभHदा बढी बाल 
मजkरीको स4�या माiनHछ ।  !

/पाली बालमज�रहO मu�यOपमा Kतीपातीमा, घरमा नोकरका 
Oपमा, कपडा र गलXचा उ�ोगहO, iग�ी फोनe र भवन iनमTणमा 
लगाइएका pHछन् ।!!
वािलकाहO ठuला शहर र भारतका कोठीहOमा �िचHछन् र 
उiनहOलाइ MयहाI �Nयाब�ि� गनn बा�य गराइHछ ।!


