
नयाँ प�रयोजना: माडी गल� पावर

ग�त�व�धह� को एक सचूी सगं माडी गल� पावर को प�रचय:
माडी गल� पावर एक म�हला सशि�तकरण प�रयोजना हो। यो ��श�ण र �मता �वकास काय��म मा
केि��त छ। यो प�रयोजना माडी, �चतवन मा जन जीवन उ.मा.�व तहका १० यवुा म�हला �व�याथ�ह� को
लागी ल��त छ। �ब�याथ�ह� �व�भ�न प�ृठभ�ूम संग सश�त नेपाल� म�हलाह� बाट प�छ�लो ६ म�हना
को लागी स�लाह र माग�दश�न साथ एक बष� को लागी हरेक ह�ता एक �दन ��श�ण �ा�त गन�छन।् यस
प�रयोजना को म�ुय उ�दे�य यवुा म�हलाह�लाई यो�य ��श�कह� संग �यावहा�रक ��श�ण �दएर
आ�नो �या�रयर छनौट को मामला मा स�म र �वत�� बनाउनु हो। �व�याथ�ह� कौशल संग आ�म
�वकास को �व�भ�न �े�ह�मा ��श�ण �ा�त गन� छन:

1. साव�ज�नक बो�ने, आलोचना�मक सोच, समदुाय र देश को �व�भ�न सामािजक म�ुदाह� मा
फोकस समहू छलफल को मा�यम बाट �व�लेषण

2. पावरपोइ�ट �लाइड संग ��त�ुत कौशल
3. CV, आवरण प�/�ेरणा प� ले�
4. अ�ेंजी भाषा प�ने, ले�,े बो�ने र स�ुन
5. कथा र लेख लेखन
6. प�ुतक प�न र समी�ा
7. इ�टरनेट को उपयोग संगै क��यटूर स�चालन को आधारभतू
8. ईमेल खाता �सज�ना र ईमेल लेखन
9. सामािजक स�जालको उ�चत उपयोग
10. सामािजक कौशल र अ�य केट�ह� को लागी माग�दश�न

प�रयोजना �वकासकता� र �ब�धक
रो�नशा �े�ठ
रो�नशा हाल डनेमाक� मा बसोबास गर�रहेक� �छन ्र भख�रै ए�बोग� �व�व�व�यालय, डनेमाक� बाट सं�कृ�त,
संचार र �लोबलाइजेशन मा एमए �ड�ी �ा�त गरेक� �छन।् उनले 'संगठन र नेत�ृव' मा उनको �वशषे�ता
गरे जनु उनी म�हला नेत�ृव को �े� मा लागू गन� चाह�छन।् उनी एक �मा�णत सामािजक काय�कता� प�न
हुन ् जो म�हला सशि�तकरण को बारे मा भावकु �छन।् नेपाल र डनेमाक� मा �व�भ�न गैरसरकार�
सं�थाह� को अनभुव संग, उनी संग �ान को एक अ�तरा�ि��य र �व�वध �े� छ। उनी समाजमा प�ुष र
म�हला बीचमा स�मान र समान अवसर हुनपुछ� भ�ने कुरामा �व�वास राि�छन र सो�ह �व�वासले यस
प�रयोजना �बकाश गरेक� �छन । �यि�तगत �पमा उनी प�न, या�ा, फोटो�ाफ� र खाना को �व�भ�न
�कार पकाउने आन�द �ल�छन।्



सरोकारवाला र दाताह�
यो प�रयोजना Jysk landsbyudvikling i नेपाल र यसको साझदेार संगठन MIISDP (माडी एक�कृत
समावेशी �दगो �वकास प�रयोजनाह�) माडी मा जन जीवन �कूल को सहयोग संग संचा�लत छ।
प�रयोजना को म�ुय �ायोजक PONA फाउ�डशेन र एक �नजी दान हो।

भ�व�यका स�भावनाह�
माडी गल� पावर को सफलतामा थप �व�तार हुनेछ। प�रयोजना माडी मा अ�य म�हलाह� को लागी वाड� नं
७ र ९ मा �व�तार गन� स�क�छ।


