Possible समुदाय सल्ऱाहकार सममति को संऺेप
उद्देश्य:
सभद
ु ाम सल्राहकाय समभति (मसऩति 'सी.ए.बफ.' बतनन्ि) Possible को कामयक्रभ य अनस
ु न्धानको
सम्बाव्मिा य मसको सभद
ु ामभा उऩमोगििाको फाये भा सल्रlहा य भहत्वऩर्
ू य प्रतिक्रक्रमा प्रधान िनय
जिम्भेवाय हुनेि। महा सभद
ु ाम बन्नारे हम्रो कामय ऺेत्रभा फसोफास िने सफै भातनसराई िनाउि ।
सी.ए.बफरे सभद
ु ामरे ऩहहचान िये को सभस्माको सभाधान िने कामयक्रभको ववकास िनय भाियदर्यकको काभ
िने ि ।
पष्ृ ठभमू म:
Possible को कामायन्वमन अनस
ु न्धान कामयक्रभको रक्ष्म बनेको नमाॉ य कामयन्वमन िनय सक्रकने
कामयक्रभहरु को ऩयीऺर् िनुय हो िसरे ग्राभीर् सभद
ु ामको स्वास््म सेवा प्रर्ारीको ववकास िदय ि य मो
रक्ष्म प्राप्ि िनय को रागि कामयक्रभ फनाउदा हाम्रो बफयाभी य सभद
ु ामको आवश्मकिा अनस
ु ाय फनाउनु ऩिय
य सभद
ु ामभा स्वीकामय य सम्बाव्म हुनु ऩिय । स्रोि-सीमभि हुदा अनस
ु न्धानरे हानी ववृ ि हुन ऩतन सक्ि ।
अनस
ु न्धानको सफै ऩऺहरूभा साभद
ु ामराई सॊरग्न ियाउदा सभद
ु ामको आवश्मकिाको प्राथमभकिा थाहा
ऩाउन य हातन कभ िनय सजिरो हुन्ि । 'सी.ए.बफरे सभद
ु ामका ववमबन्न ऺेत्रका अग्रि य सयोकायवाराहरु
िस्िै स्वास््म, मर्ऺा, साभाजिक सेवा, व्माऩाय य अन्म सभह
ू हरूराई सॉिै ल्माउन सहमोि िनेि ।
'सी.ए.बफरे कामायन्वमन अनस
ु न्धान हिभराई अनस
ु न्धानको िोखिभ य पाइदाको भल्
ू माॊकन िनय,
प्राथमभकिा ऩहहचान िनय य अनस
ु न्धानभा आवश्मक ऩने स्रोिसाधन सम्फजन्ध सल्राह प्रदान िने ि ।
सी.ए.बफ रे अनस
ु न्धानभा सभद
ु ामको सॊरग्निा य सभथयनको रािी अग्रर्ी य सहमोिी बमू भका तनफायह िने
ि । सी.ए.बफ रे सभद
ु ामको सफै बन्दा आवश्मक सभस्माको सभाधान िनयको राई Possible राई
कामयक्रभको ववकास य कामयन्वमन िनय सहमोि िने ि ।

स्वरूप अवऱोकन:
- सी.ए.बफको सहभतिभा तनधाययर् िये को ठाउभा त्रैभामसक सबाहरूको आमोिना िरयने ि ।
- सी.ए.बफको सदस्महरुरे २ वर्यको अवगधको रागि प्रतिफि हुनु ऩने ि। (वववयर्को रागि चािय य हे नुय होरा)
- फैठकभा सभद
ु ाम सल्राहकाय समभति सदस्म य तनम्न सदस्महरु सहबािी हुने िन ्:
1. Possible अनस
ु न्धान तनदे र्क
2. Possible साभद
ु ातमक स्वास््म तनदे र्क
3. Possible कामायन्वमन अनस
ु न्धान िोरीको सदस्महरू
4. साभद
ु ातमक स्वास््म कामयकिाय नेिा - १ (हये क फैठकभा ऩरयफियन हुने)
5. अन्म आभजन्त्रि सदस्महरु (सी.ए.बफको सहभतिभा)

