


सिवाईिी िाकोि वागलङुको आयोजना तथा
व्यवस्थापनमा परिवाि ननयोजन िघं वागलङुको
प्रववधिक िहयोगमा नतन दिने ननिःशुल्क प्रजनन ्
स्वास््य सशववि तमानखोला गाउपालीका, बिेङ
गाउपालीका ि जसैमनी नगिपालीकामा िमं्पन्न
भएको छ । उक्त सशवविमा ववसभन्न स्थानवाट
िेवा सलन आउनुभएका १३६ जना मदहला
दििीवदहनीहरु लाभान्न्वत भएका धथए ।
उक्त सशवविमा १३६ जना मदहला दििीवदहनीहरुको
पाठेघिको क्यान्ििको परिक्षण गिीएको धथयो ।
िाथै सशवविमा पाठेघि खस्ने िमस्याको उपचाि,
ईम््लान्ट ि आई।यु।सि।डि। िाख्ने ि ननकाल्ने िगंै
ववसभन्न यौन िोगको उपचाि पनी गिीएको छ ।
िमाजमा आधथिक रुपान्तिणको असभयानलाई नतव्र
रुपमा अगाडि वढाईिहेको सिवाईिी िाकोि ि
स्वच्छ, ननिोगी ि व्यवस्थीत पिीवािको असभयानको
यात्री पिीवाि ननयोजन िघं वागलङुको ियंुक्त
आयोजनामा हालकैा दिनहरुमा ववसभन्न स्थानमा
ननिःशुल्क स्वास््य सशववि आयोजना हुिै आईिहेका
छन ।

सिवाईिी िाकोिले स्वच्छ, िक्षम ि िाक्षि ववविय
वाताविणको लाधग हाल आफ्ना २३ वटा िेवा केन्र
िदहत २४ वटा कायािलयवाट अत्यािुननक वैंककङ
िवुविािदहतको करिव २१ हजाि हकवाला िेयि
ििस्यहरु मार्ि त ५० हजाि िभेुच्छुक परिवाि बबच
आफ्नो गुणस्तिीय वविीय तथा गैिवविीय िेवा
प्रवाह गिीिहेको छ ।
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पवित न्जल्लाको मोिी गााँउपासलका बिा नं
६ नतलाहाि डिमवुामा सिवाईिी िाकोि
बागलङुको २४ औँ ििस्य िेवा केन्र थप
िेवा केन्र शुभािम्भ भएको छ । शुक्रवाि
एक कायिक्रमका ववच डिमवुामा
पञ्चकोशी ििस्य िेवाकेन्र िमदु्घाटन
गरिएको हो । मोिी गा।पा। ६ नतलाहािमा
िहेको पञ्चकोशी कृवि िहकािी िसं्था
सल।िाँग एकककिण पनछ नयााँ िेवा केन्र
ववस्ताि गरिएको हो ।

यिवैवच सिवाईिी िाकोिको पञ्चकोशी
ििस्य िेवा केन्र िमदु्घाटन गिै गण्िकी
प्रिेशका मानननय िांिि लसलतकला
गुरुङले िहकािी असभयानले जनताको
जीवन स्तिमा परिवतिन गने ि वविीय
पहुाँच गााँउ गााँउमा बढाउने कायिमा
महत्वपूणि योगिान दिएको बताउनु भयो

सिवाईिी िाकोिका अध्यक्ष चण्िीप्रिाि
शमाि पौिलेले सिवाईिी बचत तथा ऋण
िहकािी िसं्था सल। को ववगत वतिमान ि
भववष्य बािे प्रष्ट पानुि भएको धथयो ।

पञ्चकोशी कृवि िहकािी िसं्था सल। का
अध्यक्ष समना के।िी। ले िानो िाने पुाँजी
िाँकलन गिेि पञ्चकोशी कृवि िहकािी
िरुु गिािको बखत स्मिण गिै सिवाईिी
िकोिको िहकािीता असभयानले
आरु्हरुलाई एकककिणमा जानका लागी
लालयीत गिेका बताउनु भयो ।

कायिक्रममा सिवाईिी िकोिका
ििस्य पुतली थापा, पञ्चकोशी
कृवि िहकािी िसं्था सल।का
िधचव ननिेश लासमछाने, गु्तेश्वि
ििस्य िेवा केन्रका पिामशििाता
मािव पौिले, िंयोजक ककशोि
भण्िािी, मोिीदिप बचत तथा ऋण
िहकािी िसं्था सल।का अध्यक्ष
ठक्कि प्रिाि शमाि, प्रभु बैंक
डिमवुा शाखा प्रमखु िोलेन्र
गौतम, कामना िेवा ववकाि बैंक
डिमवुा शाखा प्रमखु ककशोि
नतसमल्िीना लगाएतले पवित
न्जल्लामा भइिहेको िहकािी
असभयान ि सिवाईिी िकोिको
बािेमा बोल्नु भएको धथयो ।

सिवाईिी िकोिका अध्यक्ष
चण्िीप्रिाि शमाि पौिलेको

अध्यक्षतामा िम्पन्न कायिक्रम
िसं्थाका िधचव जयिाम भािीको
िचंालनमा भएको धथयो ।

सिवाईिी िाकोिले िाववक
िौलाधगिी अञ्चलको ४ न्जल्लामा
कायिक्षते्र बनाई २२ हजाि शयेि
ििस्यलाई २ अवि पुाँजी परिचालन
गिी २३ वटा िेवाकेन्र तथा एउटा
केन्रीय कायािलय मार्ि त
ववकेन्रीत िेवा प्रवाह गिै
आइिहेको छ । नयााँ िेवा केन्र
िरुुवातिाँगै पवित न्जल्लामा
सिवाईिी िाकोिका िेवा केन्र ३
बटा पुगेका छन भने थप नयााँ
िेवा केन्र पवितको जलजला
गााँउपासलका विा नं ६
समलनचोकमा ननकट भववष्यमा
खलु्ने योजनामा िहेको छ ।
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सिवाईिी बचत तथा ऋण िहकािी िसं्था सल।बागलङुको
आयोजना ि नेफ्स्कुनको प्राववधिक िहयोगमा ३० औँ कायिकुशलता
तथा सिकाई व्यवस्थापन कायिशाला ९पाम वकि शप० िम्पन्न
भएको छ । िहकािी एक्िेि व्राण्िीङ कायिक्रम अन्तगित पन्श्चम
व्याच तेस्रो कलष्टिका ििस्य िसं्थाहरु िहभागी कायिशाला
आइतवाि बागलङुमा िम्पन्न भएको हो ।
कायिशालामा िहकािी उच्च व्यवस्थापन िसं्थाहरुको पदहल्लो नतन
मदहनाको उपलव्िीको प्रस्तुती गिेका धथए । यि अवििमा कुनै
एक िसं्थागत रुपमा ििुाि गनुि पने पक्ष तथा िाझा रुपमा िबैले
गनुि पने ििुािको प्रनतवद्िता िमेत पारित गरिएको छ ।
कायिशाला कायिक्रमको िहजीकिण नेफ्स्कुनका वरिष्ठ अधिकृत
भित न्यौपाने ि नेफ्स्कुनका कायिक्रम अधिकृत िन्न्िप िाज
ढकालले गनुि भएको धथयो ।
कायिशालाको उद्घाटन कायिक्रममा बोल्िै सिवाईिी िाकोिका
अध्यक्ष एवं नेफ्स्कुनका केन्रीय िचंालक चण्िीप्रिाि शमाि
पौिलेले एक्िेि कायिक्रमको पाम कायिशालाले िसं्थाको सिकाई
आिान–प्रिानलाई प्रभावकािी बनाई िसं्थाको आन्तरिक मजवुती ि
व्यवस्थापनमा िहयोग पुिाउाँ िै आएको बताउाँ िै िसं्थाहरुले
कायिशाल बाट हुने सिकाईलाई प्रभावकािी कायािन्वय गनुि पने
बताउनु भयो ।
सिवाईिी िकोिका प्रमखु कायिकािी अधिकृत कवव न्यौपानेको
िचंालन, उपाध्यक्ष गण्िकी थापा अधिकािीको स्वागतमा उद्घाटन
कायिक्रममा नेफ्स्कुन ििस्य िेवा उपिसमनत ििस्य लेखनाथ
खिेल, सिवाईिी िाकोिका िल्लाहकाि सिता शमाि लगाएतले
बोल्नुभएको धथयो ।

पन्श्चम व्याच तेस्रो कलष्टिमा १२ वटा वचत तथा ऋण िहकािी िसं्थाहरु एक्िेि
व्राण्िीङ तयािीमा छन । नत िहकािीहरु सिवाईिी िकोि बागलङु, लनु्म्बनी िनुवल
िाकोि, नवलपिािी, ियपत्री िाकोि, नवलपिािी, नमनूा मदहला िाकोि, रुपन्िेही,
उपकाि िाकोि, स्याङजा, ियुोिय िाकोि, स्याङजा, सभमकुल िाकोि, गोिखा,
ि्तकोशी िाकोि, गोिखा, लेकाली स्वावलम्बन िाकोि, गुल्मी, जनिेवा िाकोि,
कास्की, गैिाकोट स्वासभमान िाकोि, नवलपिािी, िामदुहक ववकाि िाकोि, रुपन्िेही
िहेका छन ।
हिेक नतननतन मदहनामा एक्िेि कायिक्रमका व्याच ििस्य िसं्थाको आयोजनामा यो
कायिक्रम र्िक–र्िक स्थानमा हुाँिै आइिहेको छ । जिमा िसं्थाबाट िञ्चालक तथा
एक्िेि कायिक्रम कायििल तथा उच्च व्यवस्थापनबाट गरि अननवायि रुपमा २ जनाको
िहभागीता िहाँिै आइिहको छ ।
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पवित न्जल्लाको जलजला गााँउपासलका बिा नं ४ समलनचोकमा सिवाईिी
बचत तथा ऋण िहकािी िंस्था सल। (िाकोि) बागलुङको २५ औँ ििस्य
िेवा केन््ि शुभािम्भ भएको छ । बुिवाि एक कायिक्रमका ववच
मोहनचोकमा जलजला ििस्य िेवाकेन्र िमुद्घाटन गरिएको हो
सिवाईिी िाकोि जलजला ििस्य िेवा केन्र िमुद्घाटन गिै जलजला
गााँउपासलका बिा न। ४ का विा अध्यक्ष सभष्म मल्लले घि–घिमा पुगेि
वचत तथा ऋण परिचालनमा गरि गरिवी ननवािण तथा नयााँ उद्यम सिजिना
गने कायि गने ि िबैको मन मनमा िहन िक्ने िंस्था िहकािी मात्रै भएको
बताउनु भयो । जलजलामा गाउपासलकामा प्रत्येक घिघिमा पुग्ने ि कृवि
तथा उद्यममा िहयोग गने िहकािीको परिकल्पना आरु्हरुले गिैगिाि
सिवाईिी िाकोिको िेवा तथा िुवविा उपयुक्त लागेि सिवाईिी िाकोिको
िेवा केन्र जलजलामा ल्याउन पहल गिेको पनन बताउनु भायो ।
नेपाली कााँगे्रि प्रिेश ििस्य तथा स्थाननय िामान्जक व्यन्क्तत्व चन्रबहाििु न्ज.िी., जलजला गााँउपालीका विा नं ३ का विा अध्यक्ष िवव
भण्िािी, नेपाली कााँगे्रि बागलुङका िधचव तथा युवा िामान्जक व्यन्क्त हरिहि शमाि, नेपाली कााँगे्रि जलजला गााँउपासलकाका िभापती तथा
स्थाननय िामन्जक व्यन्क्त इन्िपु्रकाश पौिले, जलजला गााँउपासलकाका िान्जनननतक िल्लाहकाि यम शमाि, स्थाननय युवा िमान्जक व्यन्क्त
िामकुमाि पौिले, उद्योग वार्णिज्य िंघ जलजला उपशाखाका अध्यक्ष धचत्रनाथ िेग्मी, लुङ्िी जलजला बहुउद्िेश्य िहकािीका प्रवन्िक टेक निायण
आचायि, जनकल्याण ताजा तिकािी िहकािी िंस्थाका अध्यक्ष इन्र प्रिाि आचायि लगाएतले जलजला क्षेत्रमा भइिहेको िहकािी असभयान ि
सिवाईिी िकोिको बािेमा बोल्नु भएको धथयो ।
सिवाईिी िाकोिका अध्यक्ष चण्िीप्रिाि शमाि पौिलेले सिवाईिी बचत तथा ऋण िहकािी िंस्था सल. को ववगत वतिमान ि भववष्य बािे प्रष्ट पानुि
भएको धथयो । सिवाईिी िकोिका अध्यक्ष चण्िीप्रिाि शमाि पौिलेको अध्यक्षतामा िम्पन्न कायिक्रम िंस्थाका िहिधचव िुवाि आचायिको
िंचालन, वेनी ििस्य िेवा केन्रका िहिंयोजक सभम बहाििु शे्रष्ठको स्वागतमा भएको धथयो ।
सिवाईिी िाकोिले िाववक िौलाधगिी अञ्चलको ४ न्जल्लामा कायिक्षेत्र बनाई २२ हजाि भन्िा बढी शेयि ििस्यलाई २ अबि पुाँजी परिचालन गिी
२५ वटा िेवाकेन्र तथा एउटा केन्रीय कायािलय मार्ि त ववकेन्रीत िेवा प्रवाह गिै आइिहेको छ । नयााँ िेवा केन्र िुरुवातिाँगै पवित न्जल्लामा
सिवाईिी िाकोिका िेवा केन्र ४ बटा पुगेका छन । 5
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