
क�चनपुरको बेलौरमा �नध�न उ�थान लघु�व�को बा�ापालन ता�लम स�प�न 

 

ब !कङ खबर । �नध�न उ�थान लघ�ुव� �व�ीय सं�था �ल�मटेडले स�ंथाका आफना ३० जना �ाहक सद�यह"को सहभा%गतामा २०७५ आि,वन १५ गतेदे.ख 

१७ गतेस0म क1चनपरु िज5लाको बेलौर8मा “9यवसा�यक उ:नत बा;ापालन ता�लम” स0प:न गरेको छ । यस ता�लममा >�श@कह" लौटन राम चौधर8, 

Aदपक राज भBट, शकंर >साद :यौपाने र Cबरे:D >साद चौधर8 रहेका %थए । 

एक पFरवारमा एक जना उGयमी बनाउन स�ंथाले पहल गर8 रहेको, सं�थाले साढे दईु दशकदे.ख �नर:तर लघ�ुव� सेवा Aदई रहेको यस सं�थाबाट कजा� 

�लई 9यवसाय गर8 धेरै घरपFरवार आ%थ�क सम:ुनत�तर अगाLड बढेको स�ंथाका अ�Fरया @ेMीय काया�लयका @ेMीय >मखु शकंर >साद :यौपानेले बताए । 

बा;ापालन गर8 रहेका स�ंथाका �ाहक सद�यह"लाई थप Nान, सीप >दान गन� यस ता�लममा सहभागी गराईएको उनले बताए ।  

स�ंथाको बेलौर8 शाखा काया�लयका >मखु Cबरे:D >साद चौधर8ले ता�लममा सहभागीह"लाई �वागत गनु�का साथै ता�लमको उGदे,य बारेमा >काश पारे ।  

बा;ापालन 9यवसाय एक पFरचय, �थानीय र उ:नत बा;ामा �भ:नता, बा;ापालनको मह�व, आव,यकता र वत�मान ि�थ�त तथा नेपालमा पा�लने 

�थानीय तथा उ:नत न,लका बा;ाह"को जा�तय पFरचय, बा;ापालन �व%ध, उमेर अनुसार पाठापाठP, बा;ा बोकालाई भँूईको आव,यकता तथा खोर 

�नमा�ण गन� �थानको छनौट, �थानीय Tोत साधन >योग गर8 उ:नत खोर �नमा�ण गनU तFरका र खोरमा हावा, ताप, >काश, आVरताको मह�व, सोतरको 

मह�व एवम ्सोतरको ला%ग >योग गFरने व�तहु", उमेर अनसुार बा;ालाई आहारको आव,यकता तथा आहाराका Tोतह" (भँूई घाँस, डाले घाँस, चरन @ेM 

बारे जानकार8को साथै स:त�ुलत दाना बनाउन े�व%ध र �थानीय Tोत साधनको >योग गर8 स:त�ुलत दाना बनाउन ेतFरका, >जननको ला%ग बा;ा तथा 

बोकाको छनौट गनU तFरका, >जनन गराउने उमेर, �वजा�तय तथा >जा�तय >जननबाट हुने फाईदा बेफाईदा बारे जानकार8, थारा, 9याउने बा;ा, पाठा र 

पाठP र 9याएको माउको हेरचाह, खोर, दानापानी Aदने भाँडाह"को सरसफाईको साथै खसी पानU उमेर र तFरकाह" बारे आव,यक जानकार8, रोग तथा �नरोगी 

बा;ाको पAहचान, रोग लाXनाका कारण तथा बा;ामा लाXने �प�पआर रोग, Aट0पेनी, छेरौट8 रोग, बाखाको छ मासे रोग, खोरेत रोग, रे�वज रोगको ल@ण, 

उपचार तथा रोकथामका उपाय बारे जानकार8, बा;ामा हुने आ:तर8क र वाYय पFरिज�वह"को �नय:Mण साथै खोप काय�Zम बारे जानकार8, �थानीय 

बा;ापालनको मह�व, कमी, कमजोर8, सरं@ण तथा �वकास, बजार 9यव�थापन, बा;ापालनको ि�कम बारे >�श@क ह"ले Cब�ततृ "पमा जानकार8 

गराएका %थए । साथै यस बचतको मह�व तथा सं�थाको बचतको बारेमा, सं�थाका सेवाह" आAद बारेमा यस ता�लममा सहभागीह"ले जानकार8 हा�सल 

गरेको अ�ाFरया @ेMीय काया�लयका @ेCMय >मखु Tी शंकर >साद :यौपानले बताएका %थए । 

ता�लमको अ:�यमा ता�लमको म5ूयाकंन सहभागी गभु� राना र सहभागी लोक बहादरु भारतीले गरे । 9यवसा�यक "पमा उ:नत बा;ापालन गरेमा रा]ो 

फाईदा �लन ता�लमले सहयोग गनU सहभागीह"ले बताए ।  


