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१२ पटक
▪

एकेन्र महतासाउन ४ सााँफेबगर, अछाम- स्थानीय तह समन्वय बैठक सााँफेबगरमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले

ससमान्तकृत समद
ु ायका महहला बालबासलका र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्था सध
ु ार गने

उद्धेश्यले सञ्चालन भएको (सामाजिक रुपान्तरणका लार्ग महहला शशक्तिकरण कायिक्रमले आगामी हदनमा
उत्कृष्ट र समाि पररवतिनमा काम गने छलफल गरे को छ ।

ससक्तिकरणका क्षेत्रमा यव
ु ाहरु एस नेपालको आयोिना र ववकास कोष नवेको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन

हुन लागेको कायिक्रम तथा समन्वय बैठकको अध्यक्षता एस नेपालका सर्चब ढकेन्र कुाँवरले गनुि भएको
र्थयो । बैठकका अततथीहरुमा कायिक्रम लागु हुने वडाहरुका िनप्रतततनर्ध वडा नं. ११ का अध्यक्ष गणेश
बहादरु खड्का, वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष प्रकाश बहादरु राना र वडा नं. १३ का वडा अध्यक्ष सागर ससहं
बाब्ली साफेबगर नगरपासलका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष बालर्गरी कुाँवर तथा तीनै वटा वडाका वडा
सर्चबहरुको उपजस्थती रहे को र्थयो ।

गैर सरकारी संस्था महााँसघका पूवि केजन्रय महााँसर्चब प्रकाश शाहको ववषेस उपजस्थती रहे को बैठकमा

कायिक्रम लागु हुने वडाहरुमा पोषण स्वास््य तासलम, ववउवविन ववतरण र पारीवारीक पोषणका बारे मा
िनचेतना िगाई यी वडाहरुमा पयिटनको राम्रो सम्भावना रहे काले होमस्टे समेत तनमािण गरी आय
आििनमा टे वा पयािउने कायिक्रम रहे को िानकारी गराईएको र्थयो ।

एस नेपालले ववगत दे खी ७२ हिार ५ सय ८३ घरधुरीलाई सेवाहदई सकेको र हाल (सामाजिक रुपान्तरणका

लार्ग महहला शशक्तिकरण कायिक्रमको ३७ लाख ४२ हिार ३ सय ११ रुपैयााँको लागतमा सञ्चालन हुने
कायिक्रमले ६ सय ७५ वटा घरधरु ीलाई सेवा हदने उद्धेश्य रहे को कायिक्रमका कायिक्रम अनग
ु मन तथा ववकास

संयोिक मनबबर नेपालीले प्रस्तत
ु ी करण गनुि भएको र्थयो । साथै नेपालीले सस्थाको पररचय र
कायिक्रमको आगामी रणनीती बारे पतन प्रस्ट पानुि भएको र्थयो ।

बैठकमा कृवष सेवा केन्र सााँफेबगरका प्रततनीर्ध सुरेन्र कुाँवर, सेबक नेपालका लसलत बोगटी, वाक नेपालका
कृती खड्का कायिक्रमका सामाजिक पररचालक सञ्चारकमीहरुरको सहभार्गता रहे को बैठकको सञचालन
कायिक्रम संयोिक गोरख महताले गनुि भएको र्थयो ।

