कैलाल को मसु रयामा नधन उ थान लघु व को बा ापालन ता लम स प न

ब कङ खबर । नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे डले सं थाका आफना ३३ जना

ाहक सद यह!को सहभा$गतामा

कैलाल(. िज*लाको मसूर(यामा.मा “-यवसा यक उ.नत बा0ापालन ता लम” स2प.न गरे को छ । यस ता लममा 5 श7कह!
8बर बहादरु ठग.
ु ना, भम बहादरु राना, शंकर 5साद .यौपाने, धम राज ब;याल रहे का $थए । ता लमको अ. यमा ता लमको
मू*यांकन गद> सहभागीह! फुलकुमार( म*ल र भमा 8ब.क.ले -यवसा यक !पमा उ.नत बा0ापालन गरे मा धेरै फाईदा लन
ता लमले सहयोग गन@ बताए ।
सं थाले आफना २८ जना

ाहक सद यह!को सहभा$गतामा मं सर २ गतेदेCख ४ गतेस2म Fयठ
ू ान िज*लाको 8बजव
ु ार ि थत

कृ ष सेवा कायालयको हलमा प न “-यवसा यक उ.नत बा0ापालन ता लम” स2प.न गरे को $थयो । उIत ता लममा
5 श7कह! पशु 5ा8ब$धकह!को तफबाट पुJकर राज आचाय, $गर( राज पौडेल, श2भु .यौपाने र अजुन 5साद शमा रहे का $थए
।
नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे ड ७ वटै 5दे शका दे शको ७७ वटै िज*लाह!को शाखा संMजाल रहे को नेपालको एक

माN सबैभ.दा ठूलो लघु व सं था हो । सं थाले १८१ वटा शाखाह!, १० वटा 7ेNीय कायालय र के.Q(य कायालय गर( १९२
वटा कायालयह!को

थापना गर( सं थाले लघु व

सेवा पुयाइरहे को छ । सं थाले

ामीण 7ेNमा बसोबास गन@ शो षत,

उि पUडत, पछUडएका वप.न पVरवारका मWहलाह!लाई समूहमा आवXध गराई वना $धतो लगानी गनुका साथै सीपमूलक
ता लम, उXयमशीलता वकास ता लम, सचेतनामूलक कायYमह! संचालन गद> आ$थक, सामािजक, बZX$धक वकास गद>
आई रहे को छ । यस सं थाले दे शको कुना कुनामा शाखाह! थापना गर( ाहक सद यह!लाई सीप वकास ता लम 5दान गद>
आई रहे को छ साथै ता लम लएका सद यह!लाई आव;यकतानुसार लगानी समेत गद> आईरहे को छ ।
सं थाले २०७५ आि;वन मसा.तस2ममा ३ लाख २५ हजार ८६८ घरपVरवारह!मा सेवा व तार गरे को छ । सं थाले २०७५
आि;वन मसा.तस2ममा लगानीमा रहे को कजा !. १६ अरब ५ करोड ७० लाख रहे को छ भने
करोड ९९ लाख बचत पVरचालन गरे को छ । बा0ापालन गर( रहे का सं थाका

ाहक सद यह!का ८ अरब ९८

ाहक सद यह!लाई थप ]ान, सीप 5दान गन

यस ता लममा सहभागी गराईएको सं थाका मसुर(या शाखाका शाखा 5मुख धम राज ब;यालले जानकार( गराएका $थए ।

