कैलाल िज लाको जोशीपरु मा नधन उ थान लघु व को यवसा यक
कुखुरापालन ता लम स!प"न

ब$%कङ खबर । नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे डले सं थाका आफना २५ जना

ाहक सद यह"को सहभा%गतामा गत असोज

१७ गतेदे+ख १९ गतेस.म कैलाल0 िज2लाको जोशीपुरमा “6यवसा यक कुखुरापालन ता लम” स.प7न गरे को छ ।यस ता लममा : श;कह"
<हरालाल चौधर0, शंकर :साद 7यौपाने र :ेम :साद शमा चापागाई रहे का %थए ।
कुखुरापालन 6यवसायको पAरचय, मह व र आवBयकताका वषयमा ता लममा :Dट पाAरतयो । य तै, कुखुराको जात, पालन गनE तAरका,
स.भा वत रोग र रोकथाम एवम ् उपचार, दाना लगायतका वषयमा व तत
ु :ेम
ृ मा जानकार0 गराइएको सं थाका जोशीपुर शाखाका :मख
:साद शमा चापागाईले जानकार0 गराए । यसबाहे क, कुखुरापालन 6यवसायको योजना तजमा
ु र अ भलेख राJे तAरका तथा कुखुरापालन
6यवसायको बजार 6यव थापन, कुखुरापालनको ि कम, बचत पAरचालन र बचतका फाईदाह" एवम ् सं थाका सेवाह"को बारे मा ता लममा
जानकार0 गराइएको %थयो ।
नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे ड ७ वटै :दे शका दे शको ७७ वटै िज2लाह"को शाखा संKजाल रहे को नेपालको एक माL लघु व

सं था हो । सं थाले १७९ वटा शाखाह", ७ वटा ;ेLीय कायालय र के7M0य कायालय गर0 १८७ वटा कायालयह"को थापना गर0 सं थाले
लघु व सेवा पुयाई रहे को छ ।
सं थाले

ामीण ;ेLमा बसोबास गनE शो षत, उि पPडत, पछPडएका वप7न पAरवारका म<हलाह"लाई समह
ू मा आवRध गराई वना %धतो

लगानी गनका
साथै सीपमल
ु
ू क ता लम, उRयमशीलता वकास ता लम, सचेतनामल
ू क कायSमह" संचालन गदT आ%थक, सामािजक,
वUR%धक वकास गदT आई रहे को छ । यस सं थाले दे शको कुनाकुनामा शाखाह" थापना गर0

ाहक सद यह"लाई सीप वकास ता लम

:दान गदT आई रहे को छ साथै ता लम लएका सद यह"लाई आवBयकतानस
ु ार लगानी समेत गदT आईरहे को छ ।
सं थाले २०७५ भाM मसा7तस.ममा तीन लाख २० हजार घरपAरवारह"मा सेवा व तार गरे को छ । सं थाले २०७५ भाMस.ममा लगानीमा
रहे को कजा ". १५ अरब ४९ करोड रहे को छ भने ाहक सद यह"का ८ अरब ७० करोड बचत पAरचालन गरे को छ ।

