यूठानको भं ीमा नधन उ थान लघु व

ब$%कङ खबर । नधन उ थान लघु व

धारा बा ापालन ता लम स"प#न

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

ाहक तथा अ भवावकह%को सहभा'गतामा २०७५

का क २८ गतेदे-ख ३० गतेस0म 1यठ
ू ान िज5लाको जलक
ू े मा “6यवसा यक उ7नत बा9ापालन ता लम” स0प7न गरे को छ ।

वग=धार>

नगरपा लकाका नगर ?मख
ु ने@ बादरु रोकाको ?मख
ु आ तAयतामा स0प7न ता लममा बाबुराम 7यौपाने, Cोण ?साद पो9ेल, ने@ बहादरु के.सी.,
श0भु 7यौपाने र रे शम लाल तवार>ले ? शFण Gदएका 'थए ।
एक पIरवारमा एक जना उ=यमी बनाउन नधन उ थान लघु व ले पहल गर>रहे को सं थाका भैरहवा Fे@ीय कायालयका Fे@ीय ?मख
ु श0भु
7यौपानेले बताए । साढे दईु दशकदे -ख नर7तर लघु व

सेवा Gदई रहे को यस सं थाबाट कजा लई 6यवसाय गर> धेरै घरपIरवार आ'थक

सम7ु नत तर अगाMड बढे को समेत उनले जानकार> Gदए ।
बा9ापालन गर> रहे का सं थाका ाहक सद यह%लाई थप Nान, सीप ?दान गन यस ता लममा सहभागी गराइएको सं थाका भ ी शाखाका शाखा
?मख
ु रे शमलाल तवार>ले बताए ।
ता लमको अ7 यमा सहभागीह% कमला खनाल र तारा शेनले ता लमको म5
ू यांकन गर> 6यवसा यक %पमा उ7नत बा9ापालन गरे मा राPो फाईदा
लन ता लमले सहयोग गनQ धारणा राखे ।
यो नधन उ थान लघु व

व ीय सं था ल मटे ड ७ वटै ?दे शका दे शको ७७ वटै िज5लाह%को शाखा संRजाल रहे को नेपालको एक मा@ सबैभ7दा

ठूलो लघु व सं था हो । सं थाले १८१ वटा शाखाह%, १० वटा Fे@ीय कायालय र के7C>य कायालय गर> १९२ वटा कायालयह%को थापना गर>
सं थाले लघु व

सेवा पुयाइरहे को छ । सं थाले

ामीण Fे@मा बसोबास गनQ शो षत, उि पMडत, पछMडएका वप7न पIरवारका मGहलाह%लाई

समह
ू मा आव=ध गराइ वना 'धतो लगानी गनका
ु साथै सीपमूलक ता लम, उ=यमशीलता वकास ता लम, सचेतनामूलक कायWमह% संचालन
गदX आ'थक, सामािजक, बY='धक वकास गदX आइरहे को छ । यस सं थाले दे शको कुना कुनामा शाखाह% थापना गर>

ाहक सद यह%लाई सीप

वकास ता लम ?दान गदX आइरहे को छ साथै ता लम लएका सद यह%लाई आवZयकतानुसार लगानी समेत गदX आइरहे को छ ।
सं थाले २०७५ आिZवन मसा7तस0ममा ३ लाख २५ हजार ८६८ घरपIरवारह%मा सेवा व तार गरे को छ । सं थाले २०७५ आिZवन मसा7तस0ममा
लगानीमा रहे को कजा %. १६ अरब ५ करोड ७० लाख रहे को छ भने ाहक सद यह%का ८ अरब ९८ करोड ९९ लाख बचत पIरचालन गरे को छ ।

