अछामको मंगलसेनमा नधन उ थान लघु व

ब%&कङ खबर । नधन उ थान लघु व

धारा यवसा यक तरकार खेती ता लम स!प#न

व ीय सं था ल मटे डले सं थाका आ ना ३४ जना

ाहक सद यह"को सहभा%गतामा

दग
ु म अछाम िज+लाको मंगलसेनमा “,यवसा यक तरकार. खेती ता लम” स0प2न गरे को छ ।
अछाम मंगलसेन नगरपा लका उप4मख
ु स5रता उपा6यायको 4मख
ु आ त7यमा असोज ३ गते उ8घाटन भएको ता लमको
समापन काय:मको सभाप त व कोलको;टया म;हला वावल0वी समूहक= एकल म;हला %गता रावलले गरे क= %थइन ् । यस
ता लममा
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ाहक सद यह"लाई थप Gान, सीप 4दान गन यस ता लममा सहभागी गराईएको

सं थाका मंगलसेन शाखाका शाखा 4मुख उमानाथ तम+सेनाले बताए । ता लममा ;हउँ दे तरकार. खेती 4 व%ध, (काउल.,
ब2दा, Iोकाउल. र गाँठ गोवी), करे साबार.को प5रचय र मह व, साथै टमाटर, भ2टा, खस
ु ानी, भ2डी खेती 4 व%ध), तरकार.
खेती नसर. बनाउने त5रका (सै8धाि2तक र ,यवहा5रक), लहरे तरकार. खेती 4 व%ध (लौका, काँ:ो, फसN, करे ला, घरOला), जरे
तरकार. (मूला, गाजर, सलगम) र कोसे तरकार. ( समी, बोडी, बकुला, केराउ) खेती 4 व%ध, तरकार. खेतीमा मलखादको
4योग, संचाई तथा ,यव थापन, साग बाल. खेती र बेमौसमी तरकार. खेती 4 व%ध, तरकार. वाल.मा लाPने रोग तथा
Qकराह"को जानकार. तथा वषाद. ,यव थापन, तरकार. वाल.मा उ%चत पोSट हाभTSट, बेचUबखन (कसर. बढ. मू+य पानT) तथा
बजार ,यव थापन, टमाटर खेतीको ि कम, Vयाउ खेती ि कम, बचत प5रचालन र बचतका फाईदाह" सं थाका सेवाह"को
आ;द बारे मा 4 शAण ;दइएको %थयो ।
4मुख अ तथी स5रता उपा6यायले नधन उ थान लघु व सं थाले गर.बी नवारणका ला%ग खेलेको भू मका अ तनै सराहनीय
रहे को बताइन ् । पछWडएको वगलाई यस तरकार. खेती ता लमको मा6यमबाट संव8
ृ घ बनाउन टे वा पुPनेभ2दै उनले आगामी
;दनमा य ता कायह"मा मंगलसेन नगरपा लकाले प न गनुपनT उ+लेख ग5रन ् ।
एक प5रवारमा एक जना उ8यमी बनाउन सं थाले पहल गर.रहे को सं थाले साढे दई
ु दशकदे Yख नर2तर लघु व

सेवा ;दई

रहे को यस सं थाबाट कजा लई ,यवसाय गर. धेरै घरप5रवार आ%थक समु2नत तर अगाWड बढे को र म;हला सशZतीकरणमा
ठूलो भू मका समेत खे+दै आएको मंगलसेन शाखाका 4मुख तम+सेनाले बताए ।

सहभागीह"म6ये जप
ू ू म;हला

वावल0वी समूहक= धनी दे वी रावलले नधन उ थान लघु व ले ;दएको यस ,यवसा यक

तरकार. खेती ता लमबाट धेरै कुरा सकेको बताए । रे Wडयो अछामका प[कार टे क बहादरु थापाले नधन उ थान लघु व
सं थाको स\जाल ,यापक रहे को र यसको सबै काय:म गर.बमुखी रहे को बताए ।
यो नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे ड ७ वटै 4दे शका दे शको ७७ वटै िज+लाह"को शाखा स\जाल रहे को नेपालको

एक मा[ सबैभ2दा ठूलो लघु व सं था हो । सं थाले १७९ वटा शाखाह", ७ वटा Aे[ीय कायालय र के2`.य कायालय गर. १८७
वटा कायालयह"को

थापना गर. सं थाले लघु व

सेवा पय
ु ाई रहे को छ । सं थाले

ामीण Aे[मा बसोबास गनT शो षत,

उि पWडत, पछWडएका वप2न प5रवारका म;हलाह"लाई समूहमा आव8ध गराई वना %धतो लगानी गनुका साथै सीपमूलक
ता लम, उ8यमशीलता वकास ता लम, सचेतनामूलक काय:मह" संचालन गदb आ%थक, सामािजक, वO8%धक वकास गदb
आई रहे को छ । यस सं थाले दे शको कुना कुनामा शाखाह" थापना गर.

ाहक सद यह"लाई सीप वकास ता लम 4दान

गनुका साथै ता लम लएका सद यह"लाई आवcयकतानुसार लगानी समेत गदb आईरहे को छ ।
सं थाले २०७५ gावण मसा2तस0ममा ३ लाख १८ हजार घरप5रवारह"मा सेवा व तार गरे को छ । सं थाले २०७५ gावण
मसा2तस0ममा लगानीमा रहे को कजा ". १५ अरब ३६ करोड रहे को छ भने
प5रचालन गरे को छ ।

ाहक सद यह"को ८ अरब ६१ करोड बचत

