स्रोतविहीनहरूका ऋणमाथिको पहुँ चलाई सर्भसुलभ
बनाउने मूल्यश्रृङ्खला विकास काेष

लेखकहरूः युवराज गुरुङ, रामबहादरु राना, विजय गुरुङ, शशिभुषण प्रधान,
श्यामलाल वि.क., उद्दव कार्की र कार्तिकलाल चाैधरी

सारां श
याे अध्ययन प्रतिवेदन सृजनात्मक ग्रामीण वित्तिय नमूनाको सारांश रूप हो जसलाई मूल्यश्रृङ्खला विकासका कार्यक्रमहरू
उजागर गर्ने हेतल
ु े विकास गरिएको हो । यस विकास कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको सल्यान जिल्लाका
अती गरिव महिला समूहहरूमा आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु हाे । यो कार्यलार्इ BMZ र वेल्टहङ्गरहील्फे (WHH)
काे आर्थिक सहयोग रहेकाे थियाे भने यसलार्इ ली–बर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएकाे थियाे। प्रायजसाे विकासमूलक
क्षेत्रमा निजी वित्तिय सं स्थाहरूकाे लगानी रहने वा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता रहने वातावरण कमै हरकाे पार्इन्छ।
ली–बर्डले विकास गरेको मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष (VCDF) नमूनाले मूल्यश्रृङ्खला विकासका गतिविधिहरूमा निजी
क्षेत्रको सहभागिता हुँ दा देखिने समस्याहरू न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गरेकाे छ । मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषअन्तर्गतको
परियोजनाले एक लाख नगद बराबरको रकम छु ट्याउँदछ जुन रकम बैङ्क तथा वित्तीय सं स्थाहरूले लक्षित समूहहरूलाई
धरौटी बिना ऋण दिन धरौटी रकमका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सो रकम जम्मा गरिएको रकमभन्दा तीन गुनासम्म
बढी हुने गर्दछ । तर सल्यान जिल्लामा हामीले गरेकाे अनुभव अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय सं स्थाहरूलाई जोखिम रहित
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प्रणालीको आवश्यकता नरहेको र प्रथम चरणमा उनीहरूलाई सक्रिय कृ षक समूहको बारेमा सूचना, उनीहरूसँ गको
सम्पर्क , यातायता र आकस्मिक खर्च र सम्भव रहेसम्म के ही रकम विकट ठाउँ हरूमा कार्यालय सुरु गर्दा लाग्ने रकमको
आवश्यकता रहेको छ । निजी क्षेत्र जस्तै महिला सहयात्रा लघु वित्तिय सं स्थासँगको साझेदारीका कारण ५५२ जना
महिलाहरूले डेढ बर्षभित्र ३० लाख भन्दा बढी रकमको ऋण लिन सफल भएका छन् । फलस्वरूप, उनीहरूले सो
रकम प्रत्यक्ष रूपमा बाख्राकाे मूल्यश्रृङ्खला (५४.५%), तरकारी खेती (३.२%) तथा अन्यमा (४२.३%) लगानी
गरेका छन् ।
मुख्य शव्दावलीहरूः नीजि क्षेत्र, मूल्यश्रृङ्खला, ग्रामीण ऋण, मूल्यश्रृङ्खला विकास काेष

परिचय
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कृ षि क्षेत्रले फड्को मारेको
छ र एउटा नयाँ रूप लिएको छ । अहिले कृ षि प्रणाली
व्यक्तिगत जीवीकोपार्जनमा मात्र सिमीत नरहेर बजार
लक्षित विशिष्ट उत्पादन शैली वा ईकाइमा रूपान्तरित
भईसके को छ । कृ षिको बजारीकरण विकासोन्मूख
देशहरूको आर्थिक समुन्नती र विकासतर्फ को
महत्वपूर्ण पाटो हो (भोन ब्राउन १९९४, पिङ्गली र
रोजग्रान्ट १९९५, टीमर १९९७, वर्ल्ड बैङ्क, २००८) ।
नयाँ प्रविधिमूलक सृजनाहरू जस्तैः यान्त्रिकरण, वृहत
कृ षि उत्पादन, सुधारिएको पशुनश्ल, रासायनिक
मल र कीटनासक तथा नयाँ बजारको विकासका
कारण जीवीकोपार्जनमा आधारित कृ षिमा नाटकीय
परिवर्तन आएको छ र अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा
व्यवसायको रूपमा फस्टाउँदै गएर बजाराेन्ख
मू बनेको
छ।
ग्रमिण अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृ षिको
आधुनिकी करण तथा व्यावसायिकरण गर्न ऋणको
पहुँ च अत्यावश्यक छ । पछिल्लो समय सरकारी
नितीमा आएको परिवर्तनले पनि वाणिज्य तथा
विकास बैङ्कहरूले कृ षि क्षेत्रमा आफ्नो लगानी
बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सन् २०१७/१८
मा जारी गरेको माैद्रिक नीतीले कम्तीमा पनि १०%
ऋणलाई कृ षिका लागि छु ट्याउन निर्देशन गरेको छ
। नीती तथा आदेशका रूपमा यस्ता कु रा जारी भएता

पनि औपचारिक वित्तिय सं स्थाहरू जस्तै वाणिज्य बैङ्क
तथा कृ षि विकास बैङ्कहरू अझै पनि ग्रामीण भेगमा
आफ्नो लगानी बढाउन हिच्किचाउँ ने गर्दछन्, कारण
यस्ता भेगमा सञ्चालन खर्च धेरै हुने गर्दछ । विशेषतः
ऋणका लागि प्रकृ यागत तथा सञ्चालन खर्च धेरै लाग्ने
गर्दछ र कृ षि उपकरण, बीउ, मलमा ऋणको पहुँ च
कठिन हुन्छ । साना तथा सीमान्तकृ त कृ षकहरूलाई
दिईने ऋणको पहुँ च कठिन हुन्छ । साना तथा
सीमान्तकृ त कृ षकहरूलाई दिईने ऋणको प्रावधान
औपचारिक वित्तिय सं स्थाहरूकै ‘ऋण नीती’ मा
आधारित हुन्छ जसले उनीहरूलाई औपचारिक ऋण
प्रणालीतर्फ अग्रसर गराँउछ । अनौपचारिक ऋण
क्षेत्रहरू जस्तैः व्यावसायिक ऋणदाता, जमिनदार,
साहु आदिबाट ऋण लिँदा उनीहरूको अत्याधिक
व्याजदर वार्षिक (४८%) हुने पाईएको छ । यस्ता
अनौपचारिक ऋण क्षेत्रहरूबाट ऋण लिन साना
कृ षकहरूलाई अहितकर हुन्छ । उनीहरूले उत्पादक
क्षेत्रमा उचित लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुँ दैन ।

मूल्यश्रृङ्खला विकास काे ष
ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक मानिसहरू
अझै पनि ऋणका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा भरपर्दै
आईरहेका छन् । नेपाल सरकारको पहल एवं नेपाल
राष्ट्र बैङ्कको नीतीले ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने
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व्यक्तिहरूले अर्धऔपचारिक क्षेत्रहरूबाट वित्तको
पहुँ च लिन सके का छन् । अर्धऔपचारिक वित्तिय
सं स्थाहरूका आफ्नै सिमीतता छन् । उनीहरूमा
पुँजीको सिमीतता हुन्छ, साथै आफ्नै कोष वृद्धि गर्ने
समेत क्षमता उनीहरूमा हुँ दैन । तसर्थ, उनीहरूको
वित्तीय सहयोग वा ऋणमा व्याजदर बढी हुन्छ र
ग्रामीण भेगका व्यक्तिहरूलाई बढी व्याजदर लाग्ने
हुन्छ । यस्ता समस्याहरू कम गर्नाका लागि ली–बर्डले
अाैपचारिक वित्तिय सं स्थाहरू, जाेसँग ग्रामीण भेगमा
लगानी गर्ने र्इच्छा अनि अार्थिक स्राते पनि हाेस्, सँ ग
साझेदारी गर्ने साेचकाे विकास गर्याे ।
यो अध्ययन सल्यान जिल्लाका पहिलेका गा.वि.स.हरू,
काप्रेचौर, कालीमाटी काल्चे, कालीमाटी रामपुर,
लक्ष्मीपुर, काभ्रा, कु पिन्डेदह, नीगालचुला र
माझकाँडाका कृ षकहरूले मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष
स्थापनाका दौरान खड्किएको वित्तिय सहजतामा
के न्द्रित छ । यस भेगका बहुसङ्ख्यक व्यत्तिहरूकाे
बैङ्कमा पहुँ च छै न । उनीहरूको बैङ्क खाता समेत छै न ।
साथै यस भेगका वरपर नै बैंङ्किङ प्रणालीहरूका
विकास भईसके को छै न । यिनै समस्याहरूलाई कम
गर्न ली–बर्डले ‘मूल्य श्रृङ्गखला विकास कोष’ को
अवधारणालाई अगाडि बढायो ।
अध्ययनको उद्दे श्य

यस अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य मूल्यश्रृङ्खला विकास
कोषको सं रचनाको समुचित अभिलेखिकरण गर्ने र
यस अवधारणालाई भविष्यमा थप विस्तार गर्नका
लागि पाठ तथा सुझावहरू तयार गर्ने रहेको छ ।

अध्ययनको विधि
सल्यान जिल्लाका ग्रामीण समुदायमा बसोबास
गर्ने गरिव तथा सीमान्तकृ त कृ षक समुदायको
जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले
नोभेम्बर २०१५ देखि डिसेम्बर २०१८ सम्म (पछि
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यो परियाेजना ३० अप्रिल २०१९ सम्म थप भएको
थियो) ‘सल्यान जिल्लाका सीमान्तकृ त समूहको
जीवनस्तर सुधार’ नामक परियोजना सञ्चालनमा
आएको थियो । जसलाई BMZ र वेल्टहङ्गरहील्फे ले
आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।
सल्यानका आठवटा तत्कालीन गा.वि.स.हरूमा ली–
बर्ड, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण सं स्था (अारअारएन)
र आसमान नेपालले यो परियोजना कार्यन्वयनमा
ल्याएका थिए । जसअन्तर्गत ली–बर्डको पहलमा
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषका साथै वित्तिय ढाँचाको
समेत स्थापना भयो ।
हामीले महिला सहयात्रा लघु वित्तिय सं स्था (यस पछि
महिला सहयात्रा भनिनेछ), राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ श्रेणीको
इजाजत प्राप्त बैङ्कलाई हाम्रो उद्देश्य पूर्तिका लागि
वित्तिय साझेदारका रूपमा छनौंट गर्याै ं । सो सं स्थासँग
हामीले मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषमा सं लग्न हुने गरी
सम्झौतापत्र तयार गरी हस्ताक्षर गरेका थियाै ं ।
तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण

यस प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्याङ्कहरू महिला
सहयात्रा लघुवित्तिय सं स्था लिमिटेड र ली–बर्डका
कर्मचारीहरूले सङ्कलन गरेका हुन् ।
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष र कोष
व्यवस्थापन

मूल्यश्रृङ्खलामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वर्द्धनका
लागि परियोजनाले एक लाख रूपैंया बराबरको
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष स्थापना गरेकाे थियाे ।
जसलाई सुरक्षित रकम (Guarantee money )
(जोखिम कम गर्न, हस्तान्तरण गर्न वा जोखिमको
क्षतिपूर्ति भर्न) को रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।
यस कोषले परियोजनाका लक्षित जनसङ्ख्यालाई
निःशूल्क व्याजदर सहितको ऋण प्रदान गर्न निजी
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क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । यस कोषमार्फत
परियोजनाले ऋण लिँदा देखिन सक्ने वा लाग्ने सञ्चलानर्थ
लागत र बढी व्याजदर कम गर्न सहयोग पुग्दछ । कोष
व्यवस्थापनअन्तर्गत एउटा छु ट्टै जिल्ला इकाई गठन
गरिएको थियो । जसलाई जिल्ला उद्योग वाणिज्य
महासङ्घले नेतत्व
ृ लिएको थियो । यसमा साझेदारका
रूपमा जिल्ला कृ षि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु
विकास कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास
बोर्ड, जिल्ला वन कार्यालय र गैसस महासङ्घ रहेका
थिए । मूल्यश्रृङ्खला विकास गरिने उपज, वस्तुहरूको
पहिचान पछि ली–बर्डले मूल्यश्रृङ्खला उत्पादनहरू
खपत गर्ने ईच्छु क सदस्य तथा समूहहरूको सूची तयार
गर्याे । पहिचान पछि उनीहरूलाई व्यापारिक योजना
विकास गरी मूल्यश्रृङ्खला विकास समितिलाई समिक्षा
र प्रमाणित गर्न समेत सिकाईयो ।
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष व्यवस्थापन समितिले
सो प्रस्तावना, आवेदन वा व्यापारिक योजनाको
जाँच तथा समिक्षा गरी बैङ्क तथा निजी वित्तिय
सं स्थाहरूलाई अाङ् शिक लगानीका लागि पहल
गर्दछ । बैङ्क तथा निजी वित्तिय सं स्थाहरूले वृहत
रूपमा प्रस्तावनाको मूल्याङ्कन गरेपछि छनौंटमा
परेका सदस्य तथा समूहलाई ऋण प्रदान गर्दछ ।
सञ्चालनमा आएको डेढ बर्षमा मात्र महिला
सहयात्रा लघुवित्त सं स्था लिमिटेडले प्रस्ताव
गरिएका (२०० घरधुरीहरू) भन्दा ३ गुणा बढीलाई
३० लाख बराबरकाे, जुन तय गरिएको रकम
भन्दा १० गुणा बढी थियो, ऋण प्रदान गर्न सफल
भयो । यसले परियोजनाका लक्षित वर्गहरूका
पहुँ च वित्तिय सं स्थाहरूमा सहजै पुग्ने गरी बैङ्क तथा
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष समितिको परामर्स लिई
कोषको रकम खपत गर्न प्रोत्साहन गर्याे । बिशेषगरी
सातवटा गतिविधिहरू जस्तैः लाभग्राहीहरूकाे
व्यापारीहरूसँ गको बैठक, कृ षिमा वित्तिय लगानी
बढाउन बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई अभिमूखिकरण,
ढोरपिपल बनगाड कु पिन्डे नगरपालिकामा ईकाई

कार्यालयकाे स्थापना, वृत्तचित्र निर्माण, बैङ्ककाे
के न्द्रिय कार्यालय र जिल्ला वाणिज्य महासङ्घको
अनूगमन तथा मूल्याङ्कन, ऋण व्यव्स्थापनका लागि
सहकारी तालिम र मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषको
समिक्षा कार्यशाला गर्नमा कोषको उपयोग गरिएको
थियो ।
प्रभावकारी ऋण उपयोगीताका लागि
मूल्यश्रृङ्खलासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग

ली–बर्डले सल्यान जिल्लामा मूल्यश्रृङ्खलाका लागि
करिब पाँचवटा कृ षि उपजहरूको पहिचान गरेको
थियो । परियोजना अवधिमा ली–बर्डले वित्तिय
साक्षरता तालिम, बाख्रापालन, बहुउद्देश्यीय नर्सरी
स्थापना, सहकारी वित्तिय व्यस्थापन, तरकारी
उत्पादन, ताजा तरकारीको सर्टिङ र ग्रेडिङ
आदिसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएको
थियो । यसका साथै व्यापारीहरूसँ ग अन्तर्क्रि या
तथा कृ षकहरूका लागि अवलोकन भ्रमणको समेत
आयोजना गरिएको थियो । जसले अन्ततः ऋण
उपयोगितामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
साथै परियोजनाले व्यावसायिक कृ षकहरूलाई बीउ
सहयोग समेत पुर्याएको थियो र आवश्यक परेको
अवस्थामा प्राविधिक सहयोग समेत प्रदान गरेको थियो
। कृ षि उत्पादनहरू सङ्कलन गर्नाका लागि सडकसँ ग
पहुँ च पुग्ने गरी चारवटा कृ षि उपज सङ्कलन के न्द्रको
स्थापना गरियो । साना कृ षकहरूले आफू ले उत्पादन
गरेका कृ षि उपजहरू सो सङ्कलन के न्द्रमा सङ्कलन
गरिन्थ्याे अनि त्यहीबाट टाढा–टाढाका बजारमा
ठू लो मात्रामा ती कृ षि उपजहरू पैठारी गरिन्थ्यो ।
परियोजना र स्थानीय सरकारको सहयोगमा यहाँका
कृ षकहरू व्यावसायिक कृ षि उत्पादनतर्फ उन्मूख
भएका छन् । यसले पनि ऋणको सही उपयोग भएको
प्रष्ट पार्दछ ।
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उपलब्धीहरू र छलफल
यस खण्डमा हामी मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष कसरी एक
सफल अभ्यासका रूपमा विकास भयो र यसले कसरी
बहुसङ्ख्यक महिला साना कृ षकहरूमा ऋणको पहुँ च
पुर्यायो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं । यसका साथै यसले
कसरी मूल्यश्रृङ्खलाको विकास गरी जीवीकोपार्जनमा
टेवा पुर्याईरहेको छ र यसको सफलता र सिकाईमा
आधारित भई यसलाई कसरी बिस्तार गर्न सकिन्छ
भनी हामी चर्चा गर्नेछौं ।
परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा कार्यरत
सहकारीहरूको बिश्लेषण

परियोजनाको प्रस्तावनामा बैङ्क तथा वित्तिय सं स्थाहरू

(BFIs) ले स्थानीय सहकारीहरूसँ ग सहकार्य गरी
‘थाेक ऋण पद्धति– Wholesale Lending Approach’ अपनाउने छ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

जहाँ वाणिज्य बैङ्कहरूले साना सहकारीहरूलाई
बजारमा चलेकाे भन्दा कम व्याजदरमा रकम प्रदान
गर्नेछ भनी परिकल्पना गरिएको थियो । तसर्थ, सन्
२०१६ मा परियोजना क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूको
सहभागितामूलक सं स्थागत क्षमता मूल्याङ्कन प्रक्रिया
अप्नार्इ अध्ययन गरिएको थियो । जसले व्यक्ति र
सं स्थाको क्षमता प्रतिविम्वित गर्न सहयोग पुर्याएको
थियो । यस अध्ययनको उपलब्धीहरूलाई तालिका १
मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस अध्ययनका अनुसार महादेव वहुद्देश्यीय
सहकारीले न्यून अङ्क, १.७३ देखि २.५० प्राप्त गरेको
छ । वित्तिय, सं स्थागत व्यवस्थापन, अनूगमन तथा
कार्यान्वयनका पक्षहरू हेर्दा सामुदायिक वचत तथा
ऋण सहकारीको उत्तम व्यस्थापन रहेको पाईयो,
जसले अाैसत अङ्क १.७३ देखि २.५० प्राप्त गरेको
छ । वित्तिय, सं स्थागत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन, नेतत्व
ृ , योजना तथा कार्यन्वयनका पक्षहरू

5

हेर्दा सामुदायिक वचत तथा ऋण सहकारीको
उत्तम व्यस्थापन रहेको पाईयो (अाैसत अङ्क ४.०७
देखि उच्च तह ) । अन्य सहकारीहरूमा भने
सं स्था सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आधारभूत
व्यवस्थाहरू समेत नरहेकाे पाइयाे। कु भिन्डेदह वचत
तथा ऋण सहकारी भने मध्यम तह (२.५० अङ्क)
मा रहेको पाइयो । यस अध्ययनबाट विषयगत
र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूभन्दा वचत तथा
ऋण सहकारीहरू सुव्यवस्थित रहेको देखिन्छ ।
हामीले यी सहकारीहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई
सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कत्तिको प्रभावकारी छन्
भनेर विश्लेषण समेत गर्याै ं (तालिका २) । यसका
उपलब्धीका रूपमा कतिपय सहकारीहरू (५०
प्रतिशतभन्दा बढी) एक दशकभन्दा पहिलेदेखि नै
सञ्चालनमा रहेको पाईयो । यद्यपी ग्राहकका सङ्ख्या
र उनीहरूको व्यापारको स्तरमा भने उल्लेखनीय बृद्धि
भएको पाइएन । स्थापनाका बेला २५ देखि ४५
सदस्यहरूबाट शुरु भएका यस्ता सहकारीहरूमध्ये
महादेव वहुउद्देशीय सहकारीमा भने न्यूनतमबाट २८
सदस्य बढेको देखिन्छ । त्यस्तै कु पिन्डेदह वचत तथा
ऋण सहकारीमा अत्याधिक सदस्य सङ्ख्या पाइयो
(१०.५ गुणा), जहाँ हाल २७३ भन्दा बढी सदस्य
रहेका छन् । सहकारीहरू, विशेष गरी वचत तथा ऋण
सहकारीमा देखिएको सङ्ख्यात्मक उतारचढावले
यस्ता सहकारीहरू लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी
तवरले पुग्न नसके को देखाउँ दछ । त्यस्तै विषयगत
सहकारीहरूले पनि सदस्यका कमीका कारण बजार
के न्द्रित उत्पादनहरू उचित तवरले प्रवर्द्धन गर्न
नसकिरेको देखाउँ दछ ।
ऋण परिचालनकाे अवस्था विश्लेषण गरेर पनि
सहकारीका प्रस्तुति विश्लेषण गरिएको थियो (हे.
तालिका २) । कु पिन्डेदह वचत तथा ऋण सहकारी
सं स्था (६३ लाख रूपैंया) बाहेक अन्य सहकारीले १५
लाख रूपैंयाभन्दा कम ऋण लगानी सर्त सफल देखिए
। यसले पनि के देखाउँ दछ भने वाणिज्य बैङ्कहरूले
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‘सुपथ ऋण’ दिनुले वास्तविक व्यवसायिकता
देखाउँ दैन । यद्यपी यसले पनि यी सहकारीहरूले
नाफा कमाउन सक्ने नसक्ने भनी तय गर्न कठिनाई
हुन्छ । सहभागितामूलक सं स्थागत क्षमता विश्लेषण
कार्यक्रम (POCAP) काे परिणाम पछि परियोजना
क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले व्यापक रूपमा
आफ्ना क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ताकी
उनीहरूले वाणिज्य बैङ्कहरूबाट ‘सुपथ ऋण’ प्राप्त गर्न
सकु न् । परिणामहरूका आधारमा एक साझेदार सं स्था
आरआरएन नेपालले परियोजना अवधिभरमा उक्त

क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूका क्षमता अभिवृद्दि
गर्नाका लागि बृहत गतिविधिहरू सञ्चालनमा
ल्याएका थिए । त्यस्तै ली –बर्डले परियोजनाको
साझेदारका रूपमा महिला सहयात्रा लघुवित्त सं स्था
लिमिटेडलार्इ छनौंट गर्याे । काठमाण्डौंमा अवस्थित
ली –बर्ड कार्यक्रम समन्वय कार्यलयमा १० मार्च
२०१७ मा महिला सहयात्रा, ली –बर्ड र जिल्ला
उद्यागे वाणिज्य सङ्घ, सल्यानबिच तीन सम्झौता भयो
। जसअन्तर्गत ली –बर्ड र जिल्ला उद्यागे वाणिज्य
सङ्घ, सल्यानले महिला सहयात्रालाई परियोजना

स्रोतविहीनहरूका ऋणमाथिको पहुँ चलाई सर्भसुलभ बनाउने मूल्यश्रृङ्खला विकास काे ष

6

तालिका २ः स्थापना भएदेखि अध्ययन अवधिसम्म सहकारीहरूको प्रस्तुति, सन् २०१६
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क्षेत्रमा प्रवेश गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र
मूल्यश्रृङ्खला उत्पादनहरूमा लगानी बढाउन लक्षित
लाभग्राहीहरूलाई ऋण प्रदान गर्न सहजिकरण गरे ।
महिला सहयात्रा लघु वित्तिय संस्था
लिमिटे डको प्रस्तुति विश्लेषण

महिला सहयात्रा लघु वित्तिय सं स्थाले परियोजना
सञ्चालित २ वटा स्थानहरू, माँझकाडा र रामपुरमा
आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गरी सो क्षेत्रमा
लक्षित लाभग्राहीहरूलाई अझ सजिलै र वृहत
सेवा प्रदान गरेकाे थियाे । परियोजनाले सामाजिक
परिचालानमा मात्र सहयोग पुर्याएन कि विभिन्न
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समूहहरूसँ ग सम्वन्ध विस्तार गर्न, शाखा विस्तार
गर्न आर्थिक सहयोग (एक बर्षको घर भाडा,
कार्यालय मसलन्द, कर्मचारीको भ्रमण खर्च) समेत
गरेको थियो । जसले वित्तिय सं स्थालाई परियोजना
क्षेत्रमा छोटो समयमै आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्न
सजिलो भएको थियो । यसरी परिणमस्वरूप, २ वर्ष
भित्रको सञ्चालन अवधिमै करिव ५५२ व्यत्तिहरू
समक्ष महिला सहयात्रा पुग्न सफल रह्यो (चित्र १) ।
५५२ व्यक्तिहरू मध्ये ५०६ (९१.७ प्रतिशत) ले
मूल्यश्रृङ्खला र अन्य व्यवसायका लागि ऋण लिएका
थिए । एक दशकदेखि सञ्चालनार्थ आठ सहकारी
सं स्थाहरूका तुलनामा ९१९ सदस्य सं स्था सहित
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महिला सहयात्राले २ वर्षमै ५५२ (६० प्रतिशत)
व्यत्तिहरूसम्म पुग्न सफल भएको थियो । भौगोलिक
विकटता, छरिएर रहेको वस्ती, कम साक्षर महिला
सदस्यहरू, साना कृ षकहरूका प्रकृ ति आदि हेर्दा,
जोखिम हुँ दाहुँ दै पनि यति कम समयावधिमा महिला
सहयात्राले सफलता हासिल गर्न सक्यो ।
प्रस्तुतिकरण विश्लेषणको अर्को पक्षअन्तर्गत
व्यत्तिहरूलाई प्रदान गरिएकाे ऋणलार्इ अाधार
मानिएकाे थियाे । उत्पादकत्व क्षेत्रमा (तालिका
३) तथ्याङ्कले महिला सहयात्राले ३ कराेड रूपैंया
खर्च गरेको देखिन्छ । र्निव्याजी ऋण मार्फत ५०६
व्यक्तिहरूलाई उत्पादकत्व बृद्धि गतिविधिमा लगानी
गर्न ३ कराेड २० लाख रूपैंया मध्ये ३.२२ प्रतिशत
कृ षि क्षेत्रमा बेमौसमी र बर्षा मौसममा तरकारी
उत्पादन गर्न र वजारीकरण गर्न ऋण स्वरूप प्रदान
गरिएको हो । जबकी ५४.४७ प्रतिशत ऋण पशुपालन
क्षेत्रमा, बाख्रा उत्पादन र बजारीकरणमा लगानी
गरिएको थियो । ४२.३० प्रतिशत रकम किराना पसल
र ट्रयाक्टर तथा पीकअप भ्यान किनी लगानी भएको
पाईयो । महिला सहयात्राका कर्मचारीहरूका अनुसार
हालसम्ममा लगानी भएका ऋणमा कु नै पनि समस्या
देखिएको छै न ।
अन्य आठवटा सहकारीले ११,१६१,३७८ रूपैंया
लगानी गरेको थियो तर सन् २०१७/१८ मा महिला
सहयात्रीले ५०६ सदस्यहरूमा ३०,२१३,००० रूपैंया
लगानी गर्न सफल भएको छ । जुन अन्य सहकारीकाे
लगानी भन्दा २.७१ गुना बढी हो ।

चित्र १ः महिला सहयात्राले सहयोग पुर्याएको
लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या (२०१८)
६००

५५२

५००
४००
३००

२८७

२६५

२००
१००
०

सन् २०१७

सन् २०१८

ज�ा

ऋणको उपभोगिताको लागि
लाभग्राहीहरूले गरे को गतिविधिहरू

जिविकोपार्जनसम्बन्धी उपलब्धीहरू प्राप्त गर्नाका
लागि परियोजनाले लाभग्राहीहरूका ज्ञान र सीपमा
उल्लेखनीय वृद्धि गरी ऋणको समुचित उपयोग होस्
भन्ने हेतल
ु े विभिन्न तालिम गतिविधिहरूका आयोजना
गरेको थियो (तालिका ४) ।
जुन परियोजनाका लाभग्राही र महिला सहयात्रीका
कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई लक्षित गरी वित्तिय साक्षर मूल्यश्रृङ्खला,
बजारीकरण आदि सम्बन्धित तालिमहरू अायोजना
गरिएको थियो । तालिका ४ ले ती तालिम

तालिका ३ः परियाेजना क्षेत्रहरूमा ऋण वितरण/प्रवाहकाे विवरण, सन् २०१८
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तालिका ४ः लाभग्राही र बैङ्कका कर्मचारीहरूका लागि प्रदान गरिएका तालिम गतिविधिहरू
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गतिविधिहरूबाट १३२५ सहभागीहरू जसमध्ये ४८९
पुरुष (३७ प्रतिशत ) र ८२६ महिला (६३ प्रतिशत )
लाभान्वित भएको देखाउँ दछ ।
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषको सफलतालाई
विश्लेशण गर्दा उल्लेखनीय रकम र प्रयासहरू
वित्तिय साक्षरता तालिममा खर्चिएको पाईन्छ ।
यसले ऋणको लगानी समुचित क्षेत्रमा बिना कु नै
समस्या भएको दर्शाउँ दछ । थप, प्राविधिक
तालिमहरूले विभिन्न मूल्यश्रृङ्खला विकासका पक्षहरू
विशेषगरी उत्पादन र बजारिकरण (गुणस्तर
नियन्त्रण, सञ्जाल तथा बजार विस्तार, व्यक्तिगत
उत्पादन योजना आदि) मा टेवा पुर्याएको थियो ।
अन्ततः महिला सहयात्राको निरन्तर जानकारी लिने
सं यन्त्रले पनि ऋण रकम लाभग्राहीहरूमा समुचित
तवरले खर्चिएको प्रष्ट्याउँछ ।
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लाभग्राहीहरूको जीवीकोपार्जनसम्बन्धी
उपलब्धीमा प्रभाव

लमग्राहीहरूका जिवीकोपार्जनमा उल्लेखनीय
सकारात्मक प्रभाव पार्नु मूल्यश्रृङ्खला विकास कोषको
लक्ष्य हो । तसर्थ परियोजनाको टोलीले ऋण लिई
लगानी गरेका क्षेत्रहरूबाट आम्दानीमा देखिएका
वा आएका परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन
गरेका थिए । लाभग्राहीहरूका तहमा, परियोजनाका
कर्मचारीहरूले ‘पहिले’ र ‘पछि’ को अवस्था मापन
गरेका थिए (तालिका ५) ।
तलिका ५ मा क्षेत्तगत रूपमा कृ षि, पशुपालन र अन्य
लगानीबाट प्राप्त कु ल आम्दानीलाई प्रस्तुत गरिएको
छ । मुख्य तीन लगानीका उपायहरूमध्ये गैरकृ षि
क्षेत्र (अन्य) बाट उच्च प्रतिफल मिलेको देखिन्छ ।
प्रारम्भिक चरणभन्दा यसको प्रतिफल २१२ प्रतिशत
(३.१२ गुणा) बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी कृ षि (ताजा
तरकारी) बाट १५० प्रतिशत (२.५ गुणा) र पशुपालन
(बाख्रा) बाट १३९ प्रतिशत (१.३२ गुणा) प्रतिफल
मिलेको पाईयो । यद्यपी, यहाँ वास्तविक अङ्कमा
आएको परिवर्तन हेरिनु आवश्यक छ नकी प्रतिशतमा
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तालिका ५ः तलिका ५ ः महिला सहयात्राबाट ऋण लिए पछि भएका थप अाम्दानी, सन् २०१८
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मात्र आएको परिवर्तन । तत्काललाई धेरै कम
व्यत्तिहरूले (२१) मात्र कृ षि क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण
लिएका थिए । त्यसबाट उनीहरूको जिवीकोपार्जनमा
पुगेको टेवा मध्यम थियो (३३,६२५ रूपैंया बाट
८४,००० प्रति वर्ष) । तर, अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने,
वहुसङ्ख्यक व्यक्ति (३२०) हरूका लागि पशुपालन
(बाख्रा) आम्दानीको मूख्य स्राते भएको देखिन्छ ।
र यसले उनीहरूको जिविकाेपार्जनमा राम्रै टेवा
पुर्याएकाे छ (४८,५५० रूपैंया बाट ११६, २३३
रूपैंया) । यसले के देखाउँछ भने ग्रामीण भेगका
घरधुरीहरूलाई जिवीकोपार्जनका विकल्पहरू
चाहिन्छ जसबाट उनीहरूले नगद आम्दानी गरी
आफ्ना घरपरिवार चलाउन सकु न् ।

समाप्ती तथा सुझावहरू
ली–बर्ड, जिल्ला उद्यागे वाणिज्य सङ्घ, सल्यान र
महिला सहयात्राबीच भएको औपचारिक सम्झौताले
के दर्शाउँछ भने, निजी र सामाजिक सं स्थाहरू एकै साथ
एकै उद्देश्यका लागी जुटद् ा प्रतिफल सकरात्मक नै
निस्कन्छ । ग्रामीण भेगका कृ षकहरूका जीवनमा
सकारात्मक परिवर्तन ल्याई गरिवी न्यूनिकरणमा
टेवा पुर्याउने यी तीनै सं स्थाको उद्देश्यका लागी जुटद् ा
प्रतिफल सकारात्मक नै निस्कन्छ । ग्रामीण भेगका
कृ षकहरूका जीवनमा सकारान्मक परिवर्तन ल्याई
गरिवी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने यी तीनै सं स्थाको
उद्देश्यमा तालमेल मिलेकाे देखिन्छ । साझेदारीका
लागी मूल्यश्रृङ्खला विश्लेशण पद्घति एक असल

kl5

आधार हो भन्ने बुझिन्छ । लाभग्राहीहरूलाई नगद
अार्जन गरी ऋण तीर्न सक्ने क्षमता विकासमा सहयोग
पुर्याएको छ ।
महिला सहयात्रा र ली–बर्डले प्रदान गरेका विभिन्न
तालिमहरू जस्तैः सामाजिक परिचालन, वित्तिय
साक्षरता, प्राविधिक सहयोग, बजार सञ्जाल पहिचान
तथा विस्तार आदि र यसका कर्मचारीहरूले पुर्याएका
प्राविधिक सहयोग र गरेका निरन्तर प्रयासले पनि
ऋण उपयोगलाई शून्य असफलता तर्फ उन्मुख गर्न
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दईु बर्ष भन्दा कम
समयावधिमै, महिला सहयात्रा ५५२ घरधुरीसम्म पुग्न
सफल भई तीन कराेड बीस लाख ऋण प्रदान गरी
५०६ व्यक्तिहरूलाई पशुपालन (५४.४७ प्रतिशत),
कृ षि (३.२२ प्रतिशत), र किराना पसल सञ्चालन,
साना व्यापार व्यवसाय चलाउन र सवारी साधन
किन्न (४२.३ प्रतिशत) जस्ता बृहत व्यापार तथा
व्यवसायिक क्षेत्रमा अग्रसर गराउन सफल भयो ।
प्रारम्भिक अध्ययनका तुलनामा, कृ षि क्षेत्र (ताजा
तरकारी) मा १५० प्रतिशत, पशुपालन (बाख्रा) मा
१३९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रहरू (किराना पसल, सवारी
साधन किन्न र साना व्यापार व्यवसाय) मा १३९
प्रतिशत प्रति बर्ष आम्दानी बढेको पाइयो ।
मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष सं यन्त्रले ली–बर्ड र महिला
सहयात्राबीच साझेदारी सृजना गर्न अह्म भूमिका खेल्यो ।
विकास सं स्थाहरूमा जोखिम कम गर्ने पद्घतिहरू
जस्तै ः प्रत्याभुती (ग्यारेन्टी) कम भएको
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खण्डमा परियोजनाको समाप्ती पछि पनि यस्ता
गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्दछ ।
तसर्थ यी साझेदारहरूले जोखिम कम गर्ने विभिन्न
सं यन्त्र र पद्घतिहरू अपनाए । जसअन्तर्गत जोखिम
कम गर्न वित्तिय साक्षरता, व्यापारिक योजना,
मूल्यश्रृङ्खलामा प्राविधिक सहयोग, बजार सञ्जाल
आदि र जोखिम सोधभर्नाका लागी फिल्ड कार्यालयको
भाडा, मशलन्द सहयोग, यात्रा तथा बैठक खर्च
सहयोग आदिमा सहयोग पुर्यार्इ लाभग्राहीहरूले ऋण
बापत लिएका रकम सही ठाउँ मा समूचित तवरले खर्च
गरेको नगरेकाे यकिन गर्न पहल गरिएको थियो ।
यसको सफलता लाभग्राहीहरूको आम्दानीमा बृद्धि
आएकोबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । परीक्षण अभ्यास र
अध्ययनका आधारमा सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूका
र सकारात्मक निचोडका आधारमा हामीले निम्न
लिखित सिफारिसहरू गरेकाछाैःं
 ली–बर्ड वा अन्य कु नै विकासमूलक सं स्थाले
ग्रामीण भेगमा मूल्यश्रृङ्खला जस्ता गतिविधि
सञ्चालन गर्दा बैंक तथा वित्तिय सं स्थाहरू वा
लघु वित्त सं स्थाहरूसँ ग सहकार्य वा साझेदारी
गर्न अत्यावश्क छ । यसले कृ षि क्षेत्रमा बढ्दो
माग रहेको लगानी बढाउन र मूल्यश्रृङ्खला
जस्ता गतिविधिमा टेवा पुर्याउन सहयोगी
भूमिका खेल्दछ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय
सं स्थाहरूमार्फत ग्रामीण भेगका मानिसहरू
आफ्ना वित्तिय तथा आर्थिक कारोबार अगाडी
बढाउन तयार हुन्छन् । उनीहरूले रेमिट्यान्स,
वचत तथा ऋण जस्ता आर्थिक क्रियाकलाप
यस्ता सं स्थाहरू मार्फत गर्दा विचौलिया वा
दलालको जालझेलमा पर्ने समस्या कम हुन्छ ।
 कृ षिलाई व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन
मूल्यश्रृङ्खला पद्घति एक असल अभ्यास वा
पद्धति हुन सक्छ । यसले लक्षित कृ षकहरूका
जीवनस्तर र आर्थिक स्तर उकास्न समेत मद्दत
पुर्याउँ दछ । ली–बर्डले रोजगार र आर्थिक
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नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू तयार गर्दा
मूल्यश्रृङ्खला पद्घतिलाई समेटी, विभिन्न
लघुवित्तिय सङ्घ–सं स्थाहरूसँ ग सहकार्य गर्न
जरुरी छ । यसो गर्दा साझेदार सं स्थाहरूका
गतिविधि तथा जिम्मेवारीहरू स्पष्टसँ ग उल्लेख
गरी छु ट्याउनु जरुरी हुन्छ ।
 व्यवस्थापनका हिसावले जाेखिमविरूद्धकाे
कवुल गरिएकाे रकम (de-risking
guarantee money) समस्याजनक
हुन्छ । तसर्थ ली–बर्ड जस्ता कु नै पनि
विकासमूलक सं स्थाहरूले नयाँ प्रस्तावनाहरू
त्यार गर्दा लघु वित्तिय सं स्थाहरूका परिचालन
खर्चलाई समेटन् ु पर्दछ ताकी ग्रामीण र विकट
भेगमा आफू लाई स्थापना गर्ने चरणमा यस्ता
खर्चहरू उपयोगी बनुन् ।
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