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�नध�न उ�थान लघुव� व�ीय सं�था �ल�मटेडले zfvf sfof{no laBfk"/ ;"v]{tn] आफना ३0 
जना �ाहक सद�यह"को सहभा%गतामा २०७५ मं�सर 24 गतेदे-ख 26 गते स/म ;"v]{t िज1लाको 

laBfk'/df “2यवसा�यक कुखुरापालन ता�लम” स/प4न गरेको छ । ता�लम 7�श9कह"मा ef]h/fh 
rkfO{, �मन बहादरु हमाल, v]d s'dfd/L e)*f/L रहेका %थए ।  

एक प<रवारमा एक जना उ=यमी बनाउन पहल गर> रहेको, सं�थाले साढे दईु दशकदे-ख �नर4तर 

लघुव� सेवा Aदइ रहेको / यस सं�थाबाट कजा� �लइ 2यवसाय गर> धेरै घरप<रवार आ%थ�क 

समु4नत�तर अगाEड बढेको सं�थाका काय�Fम अ%धकृत �मन बहादरु हमालले बताए ;Fy} ljQLo 
;fIf/tfsf] tyf shf{ ;b'kof]lutfsf] dxTj / elaiosf] hf]lvd sd ug{ artsf] &"nf] 
e'ldsf /x]sf]n] ;:yfsf ;b:onfO{ o; ;:yfsf] ;]jf ;"lawfnfO{ k")f{?kdf ;b"kof]u ul/ 
;"vb eljiosf] ofqf to ug{ o; tflndn] ;a}nfO{ ;xof]u ug]{ s'/fdf cfkm' laZj:t 
/x]sf] kgL सं�थाका काय�Fम अ%धकृत �मन बहादरु हमालले बताए . 

 ता�लमको अ4�यमा सहभागी xl/snf dxtf/f / सहभागी klaqf tf/fdLले म4त2य राखेका 

%थए । 2यवसा�यक "पमा कुखुरापालन गरेमा राHो फाईदा �लन ता�लमले सहयोग गनI 

सहभागीह"ले बताएका %थए ।   



उJत ता�लममा 7�श9%थ�ह"ले कुखुपालन 2यवसाय एक प<रचय, �थानीय र उ4नत कुखुरामा 

�भ4नता, कुखुरापालनको मह�व, आवLयकता र वत�मान ि�थ�त तथा नेपालमा पा�लने �थानीय 

तथा बोईलरह"को जा�तय प<रचय, कुखुरापालन व%ध, कुखुरालाई भँूईको आवLयकता तथा खोर 

�नमा�ण गन� �थानको छनौट, �थानीय Qोत साधन 7योग गर> उ4नत खोर �नमा�ण गनI त<रका र 

खोरमा हावा, ताप, 7काश, आRरताको मह�व, सोतरको मह�व एवम ्सोतरको ला%ग 7योग ग<रने 

व�तुह", उमेर अनुसार कुखुरालाई आहारको आवLयकता तथा आहाराका Qोतह" बारे जानकार>को 

साथै स4तु�लत दाना बनाउने व%ध र �थानीय Qोत साधनको 7योग गर> स4तु�लत दाना बनाउने 

त<रका, खोर, दानापानी Aदने भाँडाह"को सरसफाईको साथै  उमेर र त<रकाह" बारे आवLयक 

जानकार> हा�सल गरेको कुरा चौरजहार> शाखाका 7मुख v]d s'dfd/L e)*f/L ले बताए ।   

हाल सं�थाले ३ लाख २८ हजार ९०६ घरप<रवारह"मा सेवा व�तार गरेको छ । सं�थाले २०७५ 

का�त�F मसा4तस/ममा लगानीमा रहेको कजा� ". १६ अरब ११ करोड ८१ लाख रहेको छ भने 

�ाहक सद�यह"का ९ अब� १३ करोड ६५ लाख बचत प<रचालन गरेको छ भने सं�थाका �ाहक 

सद�यह"लाई थप Yान, सीप 7दान गन�का ला%ग व�भ4न ता�लमह" Aदएको सं�थाले जनाएको छ  

   

 
  

 


