
�नध�न उ�थान लघु�व��धारा उ�यमशीलता �वकास ता�लम स�प�न 

 

ब��कङ खबर । �नध�न उ�थान लघ�ुव� �व�ीय सं�था �ल�मटेडले आ�ना �ाहक सद�यह�को सहभा"गतामा २०७५ का��क २८ गतेदे*ख ३० 

गतेस-म ब/द�या िज2लाको भु3रगाउँमा “उ6यमशीलता �वकास ता�लम” स-प9न गरेको छ । उ<त ता�लममा भ3ुरगाउँ शाखाका २२ जना �ाहक 

सद�यह�को सहभा"गतामा उ6यमशीलता �वकास ता�लम स-प9न गरेको स�ंथाका भु3रगाउँ शाखा काया�लयका शाखा =मखु माधव शमा�ले 

जानकार> गराएका "थए । यस ता�लममा =�श@कह�मा सं�थाको के9A>य काया�लयका व3रBठ Dयव�थापक पवन कुमार EेBठ, कोहलपुर 

काया�लयका काय�Fम अ"धकृत िजताराम गौतम रहेका "थए । 

ता�लममा �ाहक सद�यह�ले आयआज�न, �वरोजगार र Dयवसाय बीच �भ9नता, आ�म �वKलेषण, सफल उ6यमीका �वशेषताह�, बाखार्पालन 

तथा भPसीपालन स-ब9धी �भQडयो, �व�ीय सा@रता स-ब9धी �भQडयो, Dयवसाय छनौट, =ारि-भक छनौट =RFया, वहृद छनौट, सुSम छनौट 

=RFया, सफल उ6यमीको अनुभव, नमनूा ि�कमह�, �व�भ9न =�व"ध स-ब9धी �भQडयोह�, सं�थाको सेवाह�, Dयवसा�यक योजना, Dयवसा�यक 

योजना बनाउँदा Uयान /दनु पनV कुराह�, बजार, बजा3रकरण, बजार सWजालको मह�व बारेमा जानकार> �लएका छन ्। 

ता�लमको समापन सXमा सहभागीह�को तफ� बाट च9Aकला पोखरेल, ल�लता चौधर>ले ता�लमको म2ूयाकंन गरेका "थए । यस उ6यमशीलता 

�वकास ता�लम फाइदाजनक ता�लम रहेको �ाहक सद�यह�ले बताए । स�ंथाले �व�भ9न Rक�समका ता�लमह� =दान गदZ आफनो �ाहक 

सद�यह�को आ"थ�क �वकास, सामािजक �वकास गदZ आएकोमा सहभागीह�ले खुशी Dय<त गरे । समापन सXमा �नध�न उ�थान लघ�ुव� �व�ीय 

स�ंथा �ल�मटेड शाखाका सहायक /दपे9A वल>, सहायक सिु�मता आचाय�, लेखापाल मानबहादरु भ[डार>, शाखा =मखु माधव शमा�, काय�Fम 

अ"धकृत िजताराम गौतमले म9तDय /दए ।  

काय�Fम अ"धकृत गौतमले एक प3रवारमा एक जना उ6यमी बनाउन सं�थाले पहल गर> रहेको बताए । स�ंथाले साढे दईु दशकदे*ख �नर9तर 

लघ�ुव� सेवा /दइरहेको यस स�ंथाबाट कजा� �लइ Dयवसाय गर> धेर ैघरप3रवार आ"थ�क सम9ुनत�तर अगाQड बढेको समेत स�ंथाका कोहलपुर 

काया�लयका काय�Fम अ"धकृत गौतमले बताए । 

यो �नध�न उ�थान लघ�ुव� �व�ीय स�ंथा �ल�मटेड ७ वट ै=देशका देशको ७७ वट ैिज2लाह�को शाखा संWजाल रहेको नेपालको एक माX सबभै9दा 

ठूलो लघ�ुव� सं�था हो । सं�थाले १८१ वटा शाखाह�, १० वटा @ेXीय काया�लय र के9A>य काया�लय गर> १९२ वटा काया�लयह�को �थापना गर> 

स�ंथाले लघ�ुव� सेवा पुया�इरहेको छ ।  


