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सारांश

या ेअध्ययन प्रवतिवेदन सृजनात्मक ग्ामीण ववत्तिय नमूनाको साराशं रप हो जसलाई मूल्यश्ङृ्खला ववकासका काय्यक्रमहर 
उजागर गनने हतेिलेु ववकास गररएको हो । यस ववकास काय्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको सल्यान जजल्ाका 
अतिी गररव महहला समूहहरमा आर्थिक सशक्तिकरण गनु्य हा े। यो काय्यलार्य BMZ र वेल्टहङ्गरहीले् (WHH) 
का ेआर्थिक सहयोग रहकेा े थथिया ेभने यसलार्य ली–बर्यले काया्यन्वयनमा ल्याएका े थथिया।े प्रायजसा े ववकासमूलक 
क्ते्रमा वनजी ववत्तिय संस्ाहरका ेलगानी रहने वा प्रत्यक् आर्थिक सहायतिा रहने वातिावरण कमै हरका े पार्यन्छ। 
ली–बर्यले ववकास गरेको मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष (VCDF) नमूनाले मूल्यश्ङृ्खला ववकासका गवतिववथधहरमा वनजी 
क्ते्रको सहभागगतिा हुँदा देखखने समस्ाहर न्वूनकरण गनने प्रयास गरेका े्छ । मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषअन्तग्यतिको 
पररयोजनाले एक लाख नगद बराबरको रकम ्ुछट्ाउुँद्छ जनु रकम बङै्क तिथिा ववतिीय संस्ाहरले लशक्ति समूहहरलाई 
धरौटी वबना ऋण हदन धरौटी रकमका रपमा प्रयोग गनने गद्य्छन ्। सो रकम जम्ा गररएको रकमभन्ा तिीन गुनासम् 
बढी हने गद्य्छ । तिर सल्यान जजल्ामा हामीले गरेका ेअनुभव अनुसार बङै्क तिथिा ववतिीय संस्ाहरलाई जोखखम रहहति 
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प्रणालीको आवश्कतिा नरहेको र प्रथिम चरणमा उनीहरलाई सहक्रय कृषक समूहको बारेमा सूचना, उनीहरसुँगको 
सम्पक्य , यातिायतिा र आकस्मिक खच्य र सम्भव रहसेम् केही रकम ववकट ठाउुँहरमा काया्यलय सुरु गदा्य लाग्े रकमको 
आवश्कतिा रहकेो ्छ । वनजी क्ते्र जस् ैमहहला सहयात्रा लघु ववत्तिय संस्ासुँगको साझदेारीका कारण ५५२ जना 
महहलाहरले रेढ बष्यशभत्र ३० लाख भन्ा बढी रकमको ऋण ललन सफल भएका ्छन ्। फलस्वरप, उनीहरले सो 
रकम प्रत्यक् रपमा बाख्ाका े मूल्यश्ङृ्खला (५४.५%), तिरकारी खेतिी (३.२%) तिथिा अन्मा (४२.३%) लगानी 
गरेका ्छन ्। 

पररचय 

नेपालका ववशभन्न क्ते्रमा कृवष क्ते्रले फर्को मारेको 
्छ र एउटा नयाुँ रप ललएको ्छ । अहहले कृवष प्रणाली 
व्यक्तिगति जीवीकोपाज्यनमा मात्र थसमीति नरहेर बजार 
लशक्ति ववशशष्ट उत्ादन शैली वा ईकारमा रपान्तररति 
भईसकेको ्छ । कृवषको बजारीकरण ववकासोन्खू 
देशहरको आर्थिक समुन्नतिी र ववकासतिफ्य को 
महत्वपूण्य पाटो हो (भोन ब्ाउन १९९४, वपङ्गली र 
रोजग्ान्ट १९९५, टीमर १९९७, वर््य बङै्क, २००८) । 
नयाुँ प्रववथधमूलक सृजनाहर जस्ूैः यान्त्रिकरण, वहृति 
कृवष उत्ादन, सुधाररएको पशुनश्ल, रासायवनक 
मल र कीटनासक तिथिा नयाुँ बजारको ववकासका 
कारण जीवीकोपाज्यनमा आधाररति कृवषमा नाटकीय 
पररवति्यन आएको ्छ र अहहले यो ववश्वव्यापी रपमा 
व्यवसायको रपमा फस्ाउुँ दै गएर बजाराने्खू बनेको 
्छ ।

ग्गमण अथि्यति्रिको ववकासका लागग कृवषको 
आधवुनकी करण तिथिा व्यावसाययकरण गन्य ऋणको 
पहुँच अत्यावश्क ्छ । पल्छल्ो समय सरकारी 
वनतिीमा आएको पररवति्यनले पवन वाशणज्य तिथिा 
ववकास बङै्कहरले कृवष क्ते्रमा आफनो लगानी 
बढाएका ्छन ् । नेपाल राष्टट्र बङै्कले सन ् २०१७/१८ 
मा जारी गरेको माहैरिक नीतिीले कम्ीमा पवन १०% 
ऋणलाई कृवषका लागग ्ुछट्ाउन वनदनेशन गरेको ्छ 
। नीतिी तिथिा आदेशका रपमा यस्ा कुरा जारी भएतिा 

पवन औपचाररक ववत्तिय संस्ाहर जस् ैवाशणज्य बङै्क 
तिथिा कृवष ववकास बङै्कहर अझ ैपवन ग्ामीण भेगमा 
आफनो लगानी बढाउन हहह्कचाउुँने गद्य्छन्, कारण 
यस्ा भेगमा सञ्ालन खच्य धरैे हने गद्य्छ । ववशेषतिूः 
ऋणका लागग प्रकृयागति तिथिा सञ्ालन खच्य धरैे लाग्े 
गद्य्छ र कृवष उपकरण, बीउ, मलमा ऋणको पहुँच 
कहठन हन्छ । साना तिथिा सीमान्तकृति कृषकहरलाई 
हदईने ऋणको पहुँच कहठन हन्छ । साना तिथिा 
सीमान्तकृति कृषकहरलाई हदईने ऋणको प्रावधान 
औपचाररक ववत्तिय संस्ाहरकै ‘ऋण नीतिी’ मा 
आधाररति हन्छ जसले उनीहरलाई औपचाररक ऋण 
प्रणालीतिफ्य  अग्सर गराुँउ्छ । अनौपचाररक ऋण 
क्ते्रहर जस्ूैः व्यावसाययक ऋणदातिा, जगमनदार, 
साह आहदबाट ऋण ललुँदा उनीहरको अत्याथधक 
व्याजदर वार्षक (४८%) हने पाईएको ्छ । यस्ा 
अनौपचाररक ऋण क्ते्रहरबाट ऋण ललन साना 
कृषकहरलाई अहहतिकर हन्छ । उनीहरले उत्ादक 
क्ते्रमा उत्चति लगानी गनने वातिावरण सृजना हुँ दैन । 

मूल्यश्रृङ्खला विकास काेष 

ग्ामीण भेगमा बसोबास गनने बहसङ्ख्यक मावनसहर 
अझ ैपवन ऋणका लागग अनौपचाररक क्ते्रमा भरपददै 
आईरहेका ्छन ्। नेपाल सरकारको पहल एवं नेपाल 
राष्टट्र बङै्कको नीतिीले ग्ामीण भेगमा बसोबास गनने 

मखु्य शव्दावलीहरूः नीजि क्षेत्र, मलू्यश्रृङ्खलदा, ग्दामीण ऋण, मूल्यश्रृङ्खलदा ववकदास कदाषेष
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व्यक्तिहरले अध्यऔपचाररक क्ते्रहरबाट ववतिको 
पहुँच ललन सकेका ्छन ् । अध्यऔपचाररक ववत्तिय 
संस्ाहरका आफनै थसमीतितिा ्छन ् । उनीहरमा 
पुुँजीको थसमीतितिा हन्छ, साथि ैआफनै कोष वगृधि गनने 
समेति क्मतिा उनीहरमा हुँ दैन । तिसथि्य, उनीहरको 
ववतिीय सहयोग वा ऋणमा व्याजदर बढी हन्छ र 
ग्ामीण भेगका व्यक्तिहरलाई बढी व्याजदर लाग्े  
हन्छ । यस्ा समस्ाहर कम गना्यका लागग ली–बर्यले 
अापैचाररक ववत्तिय संस्ाहर, जासेुँ ग ग्ामीण भेगमा 
लगानी गनने र्यच्ा अवन अार्थिक स्ातेि पवन हासे्, सुँग 
साझदेारी गनने साचेका ेववकास गया्य े। 

यो अध्ययन सल्यान जजल्ाका पहहलेका गा.वव.स.हर, 
काप्रचेौर, कालीमाटी कालचे, कालीमाटी रामपुर, 
लक्षीपुर, काभ्ा, कुवपने्दह, नीगालचुला र 
माझकाुँराका कृषकहरले मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष 
स्ापनाका दौरान खर्हकएको ववत्तिय सहजतिामा 
केन्द्रिति ्छ । यस भेगका बहसङ्ख्यक व्यत्तिहरका े
बङै्कमा पहुँच ्ैछन । उनीहरको बङै्क खातिा समेति ्ैछन ।  
साथि ै यस भेगका वरपर नै बैंहङ्कङ प्रणालीहरका 
ववकास भईसकेको ्ैछन । ययनै समस्ाहरलाई कम 
गन्य ली–बर्यले ‘मूल्य श्ङृ्गखला ववकास कोष’ को 
अवधारणालाई अगाहर बढायो । 

अध्ययनको उदे्श्य

यस अध्ययनको प्रमुख उदे्दश् मूल्यश्ङृ्खला ववकास 
कोषको संरचनाको समुत्चति अशभलेखखकरण गनने र 
यस अवधारणालाई भववष्यमा थिप ववस्ार गन्यका 
लागग पाठ तिथिा सुझावहर तियार गनने रहेको ्छ । 

अध्ययनको विवि

सल्यान जजल्ाका ग्ामीण समुदायमा बसोबास 
गनने गररव तिथिा सीमान्तकृति कृषक समुदायको 
जीवनमा सकारात्मक पररवति्यन ल्याउने उदे्दश्ले 
नोभेम्बर २०१५ देखख हरसेम्बर २०१८ सम् (पल्छ 

यो पररयाजेना ३० अवप्रल २०१९ सम् थिप भएको 
थथियो) ‘सल्यान जजल्ाका सीमान्तकृति समूहको 
जीवनस्र सुधार’ नामक पररयोजना सञ्ालनमा 
आएको थथियो । जसलाई BMZ र वेल्टहङ्गरहीले्ले 
आर्थिक सहयोग गरेको थथियो । 

सल्यानका आठवटा तित्ालीन गा.वव.स.हरमा ली–
बर्य, नेपाल ग्ामीण पुनर्नमा्यण संस्ा (अारअारएन) 
र आसमान नेपालले यो पररयोजना काय्यन्वयनमा 
ल्याएका थथिए । जसअन्तग्यति ली–बर्यको पहलमा 
मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषका साथि ै ववत्तिय ढाुँचाको 
समेति स्ापना भयो । 

हामीले महहला सहयात्रा लघु ववत्तिय संस्ा (यस पल्छ 
महहला सहयात्रा भवनने्छ), राष्टट्र बङै्कबाट ‘घ’ शे्णीको 
रजाजति प्राप्त बङै्कलाई हाम्ो उदे्दश् पूर्तिका लागग 
ववत्तिय साझदेारका रपमा ्छनौटं गया्यै ं। सो संस्ासुँग 
हामीले मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषमा संलग् हने गरी 
समझौतिापत्र तियार गरी हस्ाक्र गरेका थथियाै ं। 

तथ्ाङ्क सङ्कलन तथा विशे्षण 

यस प्रवतिवेदनमा समेहटएका तिथ्ाङ्कहर महहला 
सहयात्रा लघुववत्तिय संस्ा ललगमटेर र ली–बर्यका 
कम्यचारीहरले सङ्कलन गरेका हन ्। 

मूल्यश्रृङ्खला विकास कोष र कोष 
व्यिसथापन 

मूल्यश्ङृ्खलामा वनजी क्ते्रको लगानी प्रव्यधि्यनका 
लागग पररयोजनाले एक लाख रपैंया बराबरको 
मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष स्ापना गरेका े थथिया े ।  
जसलाई सुरशक्ति रकम (Guarantee money ) 
(जोखखम कम गन्य, हस्ान्तरण गन्य वा जोखखमको 
क्वतिपूर्ति भन्य) को रपमा स्ापना गररएको थथियो । 
यस कोषले पररयोजनाका लशक्ति जनसङ्ख्यालाई 
वनूःशूल्क व्याजदर सहहतिको ऋण प्रदान गन्य वनजी 
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क्ते्रलाई प्रोत्ाहन गरेको थथियो । यस कोषमाफ्य ति 
पररयोजनाले ऋण ललुँदा देखखन सके् वा लाग्े सञ्लानथि्य 
लागति र बढी व्याजदर कम गन्य सहयोग पुग्द्छ । कोष 
व्यवस्ापनअन्तग्यति एउटा ्ुछटै् जजल्ा रकाई गठन 
गररएको थथियो । जसलाई जजल्ा उद्ोग वाशणज्य 
महासङ्घले नेतितृ्व ललएको थथियो । यसमा साझदेारका 
रपमा जजल्ा कृवष ववकास काया्यलय, जजल्ा पशु 
ववकास काया्यलय, घरेलु तिथिा साना उद्ोग ववकास 
बोर्य, जजल्ा वन काया्यलय र गैसस महासङ्घ रहकेा 
थथिए । मूल्यश्ङृ्खला ववकास गररने उपज, वस्हुरको 
पहहचान पल्छ ली–बर्यले मूल्यश्ङृ्खला उत्ादनहर 
खपति गनने ईचु्क सदस् तिथिा समूहहरको सूची तियार  
गया्य े। पहहचान पल्छ उनीहरलाई व्यापाररक योजना 
ववकास गरी मूल्यश्ङृ्खला ववकास सगमवतिलाई सगमक्ा 
र प्रमाशणति गन्य समेति थसकाईयो । 

मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष व्यवस्ापन सगमवतिले 
सो प्रस्ावना, आवेदन वा व्यापाररक योजनाको 
जाुँच तिथिा सगमक्ा गरी बङै्क तिथिा वनजी ववत्तिय 
संस्ाहरलाई अाङ्शशक लगानीका लागग पहल 
गद्य्छ । बङै्क तिथिा वनजी ववत्तिय संस्ाहरले वहृति 
रपमा प्रस्ावनाको मूल्याङ्कन गरेपल्छ ्छनौटंमा 
परेका सदस् तिथिा समूहलाई ऋण प्रदान गद्य्छ ।  
सञ्ालनमा आएको रेढ बष्यमा मात्र महहला 
सहयात्रा लघुववति संस्ा ललगमटेरले प्रस्ाव 
गररएका (२०० घरधरुीहर) भन्ा ३ गुणा बढीलाई 
३० लाख बराबरका,े जनु तिय गररएको रकम 
भन्ा १० गुणा बढी थथियो, ऋण प्रदान गन्य सफल  
भयो । यसले पररयोजनाका लशक्ति वग्यहरका 
पहुँच ववत्तिय संस्ाहरमा सहजै पुग्े गरी बङै्क तिथिा 
मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष सगमवतिको परामस्य ललई 
कोषको रकम खपति गन्य प्रोत्ाहन गया्य े। वबशेषगरी 
सातिवटा गवतिववथधहर जस्ूैः लाभग्ाहीहरका े
व्यापारीहरसुँगको बठैक, कृवषमा ववत्तिय लगानी 
बढाउन बङै्कका कम्यचारीहरलाई अशभमूखखकरण, 
ढोरवपपल बनगार कुवपने् नगरपाललकामा ईकाई 

काया्यलयका े स्ापना, वतृित्चत्र वनमा्यण, बङै्कका े
केन्द्रिय काया्यलय र जजल्ा वाशणज्य महासङ्घको 
अनूगमन तिथिा मूल्याङ्कन, ऋण व्यव्स्ापनका लागग 
सहकारी तिाललम र मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषको 
सगमक्ा काय्यशाला गन्यमा कोषको उपयोग गररएको 
थथियो । 

प्रभािकारी ऋण उपयोगीताका लावग 
मूल्यश्रृङ्खलासम्बन्ी प्राविविक सहयोग 

ली–बर्यले सल्यान जजल्ामा मूल्यश्ङृ्खलाका लागग 
कररब पाुँचवटा कृवष उपजहरको पहहचान गरेको 
थथियो । पररयोजना अवथधमा ली–बर्यले ववत्तिय 
साक्रतिा तिाललम, बाख्ापालन, बहउदे्दश्ीय नस्यरी 
स्ापना, सहकारी ववत्तिय व्यस्ापन, तिरकारी 
उत्ादन, तिाजा तिरकारीको सर्टङ र ग्ेहरङ 
आहदसम्बन्ी तिाललमहर सञ्ालनमा ल्याएको 
थथियो । यसका साथि ै व्यापारीहरसुँग अन्तहक्र्य या 
तिथिा कृषकहरका लागग अवलोकन भ्मणको समेति 
आयोजना गररएको थथियो । जसले अन्ततिूः ऋण 
उपयोगगतिामा महत्वपूण्य भूगमका खेलेको थथियो ।  
साथि ै पररयोजनाले व्यावसाययक कृषकहरलाई बीउ 
सहयोग समेति पुया्यएको थथियो र आवश्क परेको 
अवस्ामा प्राववथधक सहयोग समेति प्रदान गरेको थथियो 
। कृवष उत्ादनहर सङ्कलन गना्यका लागग सरकसुँग 
पहुँच पुग्े गरी चारवटा कृवष उपज सङ्कलन के्रिको 
स्ापना गररयो । साना कृषकहरले आफूले उत्ादन 
गरेका कृवष उपजहर सो सङ्कलन के्रिमा सङ्कलन 
गररन्था े अवन त्यहीबाट टाढा–टाढाका बजारमा 
ठूलो मात्रामा तिी कृवष उपजहर पैठारी गररन्थो । 
पररयोजना र स्ानीय सरकारको सहयोगमा यहाुँका 
कृषकहर व्यावसाययक कृवष उत्ादनतिफ्य  उन्खू 
भएका ्छन ्। यसले पवन ऋणको सही उपयोग भएको 
प्रष्ट पाद्य्छ । 
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उपलब्ीहरू र छलफल 

यस खण्डमा हामी मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष कसरी एक 
सफल अभ्ासका रपमा ववकास भयो र यसले कसरी 
बहसङ्ख्यक महहला साना कृषकहरमा ऋणको पहुँच 
पुया्ययो भन्न ेबारेमा चचा्य गनने्छौ ं। यसका साथि ैयसले 
कसरी मूल्यश्ङृ्खलाको ववकास गरी जीवीकोपाज्यनमा 
टेवा पुया्यईरहकेो ्छ र यसको सफलतिा र थसकाईमा 
आधाररति भई यसलाई कसरी वबस्ार गन्य सहकन्छ 
भनी हामी चचा्य गनने्छौ ं। 

पररयोजना सञ्ावलत के्त्रमा काय्यरत 
सहकारीहरूको विशे्षण 

पररयोजनाको प्रस्ावनामा बङै्क तिथिा ववत्तिय संस्ाहर 
(BFIs) ले स्ानीय सहकारीहरसुँग सहकाय्य गरी 
‘थिाके ऋण पधिवति– Wholesale Lending Ap-
proach’ अपनाउने ्छ भनी उले्ख गररएको थथियो ।  
जहाुँ वाशणज्य बङै्कहरले साना सहकारीहरलाई 
बजारमा चलेका ेभन्ा कम व्याजदरमा रकम प्रदान 
गनने्छ भनी पररकल्पना गररएको थथियो । तिसथि्य, सन ्
२०१६ मा पररयोजना क्ते्रमा सञ्ाललति सहकारीहरको 
सहभागगतिामूलक संस्ागति क्मतिा मूल्याङ्कन प्रहक्रया 
अप्ार्य अध्ययन गररएको थथियो । जसले व्यक्ति र 
संस्ाको क्मतिा प्रवतिववन्तविति गन्य सहयोग पुया्यएको 
थथियो । यस अध्ययनको उपलब्ीहरलाई तिाललका १ 
मा प्रस्तुि गररएको ्छ । 

यस अध्ययनका अनुसार महादेव वहदे्दश्ीय 
सहकारीले न्ून अङ्क, १.७३ देखख २.५० प्राप्त गरेको 
्छ । ववत्तिय, संस्ागति व्यवस्ापन, अनूगमन तिथिा 
काया्यन्वयनका पक्हर हदेा्य सामुदाययक वचति तिथिा 
ऋण सहकारीको उतिम व्यस्ापन रहकेो पाईयो, 
जसले अासैति अङ्क १.७३ देखख २.५० प्राप्त गरेको 
्छ । ववत्तिय, संस्ागति व्यवस्ापन, अनुगमन तिथिा 
मूल्याङ्कन, नेतितृ्व, योजना तिथिा काय्यन्वयनका पक्हर 

हेदा्य सामुदाययक वचति तिथिा ऋण सहकारीको 
उतिम व्यस्ापन रहकेो पाईयो (अासैति अङ्क ४.०७ 
देखख उच्च तिह ) । अन् सहकारीहरमा भने 
संस्ा सञ्ालनका लागग अत्यावश्क आधारभूति 
व्यवस्ाहर समेति नरहकेा ेपारया।े कुशभने्दह वचति 
तिथिा ऋण सहकारी भने मध्यम तिह (२.५० अङ्क) 
मा रहकेो पारयो । यस अध्ययनबाट ववषयगति 
र बहउदे्दश्ीय सहकारीहरभन्ा वचति तिथिा 
ऋण सहकारीहर सुव्यवस्स्ति रहकेो देखखन्छ ।  
हामीले यी सहकारीहर आफना ग्ाहकहरलाई 
सेवा प्रदान गनने क्रममा कत्तिको प्रभावकारी ्छन ्
भनेर ववशे्लषण समेति गया्यै ं (तिाललका २) । यसका 
उपलब्ीका रपमा कवतिपय सहकारीहर (५० 
प्रवतिशतिभन्ा बढी) एक दशकभन्ा पहहलेदेखख नै 
सञ्ालनमा रहकेो पाईयो । यद्पी ग्ाहकका सङ्ख्या 
र उनीहरको व्यापारको स्रमा भने उले्खनीय बगृधि 
भएको पारएन । स्ापनाका बलेा २५ देखख ४५ 
सदस्हरबाट शुरु भएका यस्ा सहकारीहरमध्य े
महादेव वहउदे्दशीय सहकारीमा भने न्नूतिमबाट २८ 
सदस् बढेको देखखन्छ । त्यस् ैकुवपने्दह वचति तिथिा 
ऋण सहकारीमा अत्याथधक सदस् सङ्ख्या पारयो 
(१०.५ गुणा), जहाुँ हाल २७३ भन्ा बढी सदस् 
रहकेा ्छन ्। सहकारीहर, ववशेष गरी वचति तिथिा ऋण 
सहकारीमा देखखएको सङ्ख्यात्मक उतिारचढावले 
यस्ा सहकारीहर लशक्ति समूहसम् प्रभावकारी 
तिवरले पुग् नसकेको देखाउुँद्छ । त्यस् ै ववषयगति 
सहकारीहरले पवन सदस्का कमीका कारण बजार 
केन्द्रिति उत्ादनहर उत्चति तिवरले प्रवधि्यन गन्य 
नसहकरेको देखाउुँद्छ । 

ऋण पररचालनका े अवस्ा ववशे्लषण गरेर पवन 
सहकारीका प्रस्वुति ववशे्लषण गररएको थथियो (ह.े 
तिाललका २) । कुवपने्दह वचति तिथिा ऋण सहकारी 
संस्ा (६३ लाख रपैंया) बाहके अन् सहकारीले १५ 
लाख रपैंयाभन्ा कम ऋण लगानी सति्य सफल देखखए 
। यसले पवन के देखाउुँद्छ भने वाशणज्य बङै्कहरले 
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तदाललकदा १ूः ववजिन्न परिममवतमदा सहकदािीहरको मूल्यदाङ्कन, २०१६ 
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‘सुपथि ऋण’ हदनुले वास्ववक व्यवसाययकतिा 
देखाउुँ दैन । यद्पी यसले पवन यी सहकारीहरले 
नाफा कमाउन सके् नसके् भनी तिय गन्य कहठनाई 
हन्छ । सहभागगतिामूलक संस्ागति क्मतिा ववशे्लषण 
काय्यक्रम (POCAP) का ेपररणाम पल्छ पररयोजना 
क्ते्रमा सञ्ाललति सहकारीहरले व्यापक रपमा 
आफना क्मतिा अशभवगृधि गनु्यपनने देखखन्छ तिाकी 
उनीहरले वाशणज्य बङै्कहरबाट ‘सुपथि ऋण’ प्राप्त गन्य 
सकुन ्। पररणामहरका आधारमा एक साझदेार संस्ा 
आरआरएन नेपालले पररयोजना अवथधभरमा उति 

क्ते्रमा सञ्ाललति सहकारीहरका क्मतिा अशभवदृ्द्द 
गना्यका लागग बहृति गवतिववथधहर सञ्ालनमा 
ल्याएका थथिए । त्यस् ै ली –बर्यले पररयोजनाको 
साझदेारका रपमा महहला सहयात्रा लघुववति संस्ा 
ललगमटेरलार्य ्छनौटं गया्य े। काठमाण्डौमंा अवस्स्ति 
ली –बर्य काय्यक्रम समन्वय काय्यलयमा १० माच्य 
२०१७ मा महहला सहयात्रा, ली –बर्य र जजल्ा 
उद्ागे वाशणज्य सङ्घ, सल्यानवबच तिीन समझौतिा भयो 
। जसअन्तग्यति ली –बर्य र जजल्ा उद्ागे वाशणज्य 
सङ्घ, सल्यानले महहला सहयात्रालाई पररयोजना 
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क्ते्रमा प्रवेश गरी आफनो व्यवसाय ववस्ार गन्य र 
मूल्यश्ङृ्खला उत्ादनहरमा लगानी बढाउन लशक्ति 
लाभग्ाहीहरलाई ऋण प्रदान गन्य सहजजकरण गरे ।

मवहला सहयात्रा लघु विवतिय संसथा 
वलवमटेडको प्रसु्वत विशे्षण

महहला सहयात्रा लघु ववत्तिय संस्ाले पररयोजना 
सञ्ाललति २ वटा स्ानहर, माुँझकारा र रामपुरमा 
आफनो शाखा काया्यलय स्ापना गरी सो क्ते्रमा 
लशक्ति लाभग्ाहीहरलाई अझ सजजलै र वहृति 
सेवा प्रदान गरेका े थथिया े । पररयोजनाले सामाजजक 
पररचालानमा मात्र सहयोग पुया्यएन हक ववशभन्न 

तदाललकदा २ूः स्दापनदा िए ष्ेखि अध्ययन अवधिसम्म सहकदािीहरको प्रसु्वत, सन ्२०१६ 
;xsf/Lx? ;~rfng cjlw cWoog jif{, ;g\ @)!^

:yflkt 

ldlt

;b:o 

;+Vof

s'n ;DklQ 

ljt/0f

C0f 

ljt/0f

;b:o 

;+Vof

s'n 

;DklQ 

ljt/0f

C0f 

ljt/0f

! ;fd'bflos jrt 

tyf C0f ;xsf/L 

;+:Yff

@))! $% #*,&)) #*,&)) @)* !,$)),%(! !,@%%,&@$

@ ;fd'bflos  

jx'p2]ZoLo 

;xsf/L

@))% #@ #%),))) #)),))) !&# &)!,%)) %(&,)))

# s'leG8]bx jrt 

tyf C0f ;xsf/L 

;+:Yff

@)!! @^ @$,!)) !#,&)) @&# *,&)$,@%* ^,@*@,&$)

$ b'uf{ ejfgL dlxnf 

;xsf/L

@)!! @% ^(,))) ^^,))) !)& !,$(#,(@& !,$@^,($)

% u+ufdfnf s[ifs 

;xsf/L

@))^ @% @%),))) @)),))) $* #)&,%)) @@%,)))

^ dxfb]j jx'p2]ZoLo 

;xsf/L

@))* @% #!@%! %,))) @* @^&,%)) !)%,)))

& sNkj[If ;fdflhs 

dlxnf pBdL 

;xsf/L ;+:yf

@)!! $) !#&,$@! (&))) $& !!@)()) !,)##,(&@

* bfpGg]b]jL s[ifs 

;xsf/L lnld6]8

@)!% #% @$%,))) @#%,))) #% @$%))) @#%,)))

समूहहरसुँग सविन् ववस्ार गन्य, शाखा ववस्ार 
गन्य आर्थिक सहयोग (एक बष्यको घर भारा, 
काया्यलय मसलन्, कम्यचारीको भ्मण खच्य) समेति 
गरेको थथियो । जसले ववत्तिय संस्ालाई पररयोजना 
क्ते्रमा ्छोटो समयमै आफना काय्य सञ्ालन गन्य 
सजजलो भएको थथियो । यसरी पररणमस्वरप, २ वष्य 
शभत्रको सञ्ालन अवथधमै कररव ५५२ व्यत्तिहर 
समक् महहला सहयात्रा पुग् सफल रह्ो (त्चत्र १) ।  
५५२ व्यक्तिहर मध्य े ५०६ (९१.७ प्रवतिशति) ले 
मूल्यश्ङृ्खला र अन् व्यवसायका लागग ऋण ललएका 
थथिए । एक दशकदेखख सञ्ालनाथि्य आठ सहकारी 
संस्ाहरका तिलुनामा ९१९ सदस् संस्ा सहहति 
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महहला सहयात्राले २ वष्यमै ५५२ (६० प्रवतिशति) 
व्यत्तिहरसम् पुग् सफल भएको थथियो । भौगोललक 
ववकटतिा, ्छररएर रहकेो वस्ी, कम साक्र महहला 
सदस्हर, साना कृषकहरका प्रकृवति आहद हेदा्य, 
जोखखम हुँदाहुँ दै पवन यवति कम समयावथधमा महहला 
सहयात्राले सफलतिा हाथसल गन्य सक्ो । 

प्रस्वुतिकरण ववशे्लषणको अकको पक्अन्तग्यति 
व्यत्तिहरलाई प्रदान गररएका े ऋणलार्य अाधार 
मावनएका े थथिया े । उत्ादकत्व क्ते्रमा (तिाललका 
३) तिथ्ाङ्कले महहला सहयात्राले ३ करारे रपैंया 
खच्य गरेको देखखन्छ । र्नव्याजी ऋण माफ्य ति ५०६ 
व्यक्तिहरलाई उत्ादकत्व बगृधि गवतिववथधमा लगानी 
गन्य ३ करारे २० लाख रपैंया मध्य े३.२२ प्रवतिशति 
कृवष क्ते्रमा बमेौसमी र बषा्य मौसममा तिरकारी 
उत्ादन गन्य र वजारीकरण गन्य ऋण स्वरप प्रदान 
गररएको हो । जबकी ५४.४७ प्रवतिशति ऋण पशुपालन 
क्ते्रमा, बाख्ा उत्ादन र बजारीकरणमा लगानी 
गररएको थथियो । ४२.३० प्रवतिशति रकम हकराना पसल 
र टट्रयाक्टर तिथिा पीकअप भ्ान हकनी लगानी भएको 
पाईयो । महहला सहयात्राका कम्यचारीहरका अनुसार 
हालसम्मा लगानी भएका ऋणमा कुनै पवन समस्ा 
देखखएको ्ैछन । 

अन् आठवटा सहकारीले ११,१६१,३७८ रपैंया 
लगानी गरेको थथियो तिर सन ्२०१७/१८ मा महहला 
सहयात्रीले ५०६ सदस्हरमा ३०,२१३,००० रपैंया 
लगानी गन्य सफल भएको ्छ । जनु अन् सहकारीका े
लगानी भन्ा २.७१ गुना बढी हो । 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

सन् २०१७

२६५
२८७

५५२

सन् २०१८ ज�ा

तदाललकदा ३ूः परियदाषेिनदा क्षेत्रहरमदा ऋण ववतिण/प्रवदाहकदाषे ववविण, सन ्२०१८ 
;d'bfox? s[lif -#=@@∞_ kz'kfng -%$=$&∞_ cGo -$@=#)∞_ hDdf

dfemsfF8f ^)#,))) -!$_* !@,&&*,))) -@$@_ !,!!),))) -!!*_ @$,#(!,))) -#&$_

/fdk'/ #&),))) -&_ #,^*),))) -**_ !,&&@,))) -#&_ %,*@@,))) -!#@_

hDdf (&#,))) -@!_ !^,$%*,))) -#@)_ !@,&*@,))) -!%%_ #),@!#,))) -%)^_

*o;df ePsf] c°n] dlxnf ;xofqfaf6 C0f lnPsf 3/w'/Lx?sf ;+Vof a'emfpFb5 . 

लित्र १ूः महहलदा सहयदात्रदालषे सहयोग पुयदायाएको 
लदािग्दाहीहरको सङ्ख्यदा (२०१८)

ऋणको उपभोवगताको लावग 
लाभग्ाहीहरूले गरेको गवतविविहरू 

जजववकोपाज्यनसम्बन्ी उपलब्ीहर प्राप्त गना्यका 
लागग पररयोजनाले लाभग्ाहीहरका ज्ान र सीपमा 
उले्खनीय वगृधि गरी ऋणको समुत्चति उपयोग होस ्
भन्न ेहेतिलेु ववशभन्न तिाललम गवतिववथधहरका आयोजना 
गरेको थथियो (तिाललका ४) ।

जनु पररयोजनाका लाभग्ाही र महहला सहयात्रीका 
कम्यचारीहरलाई लशक्ति गररएको थथियो । 
उनीहरलाई लशक्ति गरी ववत्तिय साक्र मूल्यश्ङृ्खला, 
बजारीकरण आहद सम्बन्तन्ति तिाललमहर अायोजना 
गररएको थथियो । तिाललका ४ ले तिी तिाललम 
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गवतिववथधहरबाट १३२५ सहभागीहर जसमध्य े४८९ 
पुरुष (३७ प्रवतिशति ) र ८२६ महहला (६३ प्रवतिशति ) 
लाभान्तन्वति भएको देखाउुँद्छ । 

मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषको सफलतिालाई 
ववशे्लशण गदा्य उले्खनीय रकम र प्रयासहर 
ववत्तिय साक्रतिा तिाललममा खर्चएको पाईन्छ ।  
यसले ऋणको लगानी समुत्चति क्ते्रमा वबना कुनै 
समस्ा भएको दशा्यउुँद्छ । थिप, प्राववथधक 
तिाललमहरले ववशभन्न मूल्यश्ङृ्खला ववकासका पक्हर 
ववशेषगरी उत्ादन र बजाररकरण (गुणस्र 
वनय्रिण, सञ्ाल तिथिा बजार ववस्ार, व्यक्तिगति 
उत्ादन योजना आहद) मा टेवा पुया्यएको थथियो । 
अन्ततिूः महहला सहयात्राको वनरन्तर जानकारी ललने 
संय्रिले पवन ऋण रकम लाभग्ाहीहरमा समुत्चति 
तिवरले खर्चएको प्रष्टाउुँ्छ । 

लाभग्ाहीहरूको जीिीकोपाज्यनसम्बन्ी 
उपलब्ीमा प्रभाि 

लमग्ाहीहरका जजवीकोपाज्यनमा उले्खनीय 
सकारात्मक प्रभाव पानु्य मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोषको 
लक्ष्य हो । तिसथि्य पररयोजनाको टोलीले ऋण ललई 
लगानी गरेका क्ते्रहरबाट आम्ानीमा देखखएका 
वा आएका पररवति्यनसम्बन्ी तिथ्ाङ्कहर सङ्कलन 
गरेका थथिए । लाभग्ाहीहरका तिहमा, पररयोजनाका 
कम्यचारीहरले ‘पहहले’ र ‘पल्छ’ को अवस्ा मापन 
गरेका थथिए (तिाललका ५) ।

तिललका ५ मा क्तेिगति रपमा कृवष, पशुपालन र अन् 
लगानीबाट प्राप्त कुल आम्ानीलाई प्रस्तुि गररएको 
्छ । मुख्य तिीन लगानीका उपायहरमध्य े गैरकृवष 
क्ते्र (अन्) बाट उच्च प्रवतिफल गमलेको देखखन्छ । 
प्रारस्म्भक चरणभन्ा यसको प्रवतिफल २१२ प्रवतिशति 
(३.१२ गुणा) बढेको देखखन्छ । त्यसैगरी कृवष (तिाजा 
तिरकारी) बाट १५० प्रवतिशति (२.५ गुणा) र पशुपालन 
(बाख्ा) बाट १३९ प्रवतिशति (१.३२ गुणा) प्रवतिफल 
गमलेको पाईयो । यद्पी, यहाुँ वास्ववक अङ्कमा 
आएको पररवति्यन हरेरनु आवश्क ्छ नकी प्रवतिशतिमा 

तदाललकदा ४ूः लदािग्दाही ि बैङ्ककदा कमयािदािीहरकदा लदामग प्र्दान गरिएकदा तदाललम गवतववधिहर 
qm=;+= tflndsf k|sf/x? tflnd ;+Vof dlxnf k'?if hDdf

! jx'p2]ZoLo g;{/L :yfkgf ! !* !$ #@

@ jftfj/0f ;+/If0f tyf ;xL tl/sfn] 8L:kf]h ug]{ ! @^ !( $%

# afv|fkfng ! @( !! $)

$ ljlQo ;fIf/tf ^ @& &* !)%

% u|fdL0f kz' :jf:Yo ;]jf sfo{stf{ k'g{tfhuL sfo{zfnf @ !$ $ !*

^ ahf/Ls/0f Joj:yfkg tyf ljqmo ;Lk ! ( ^ !%

& u'0f:t/ lgoGq0f -t/sf/Lsf] u|]l8«ª tyf ;kmfO{_ @$ !%& $%% ^!@

* jiff{ k"j{ / kZrft\ t/sf/L pTkfbg @ ^ #^ $@

( d"No >[ª\vnf k4lt– Jofkfl/s of]hgf !@ !&# !*$ #%&

!) ;xsf/L ljlQo Joj:yfkg @ #) !( $(

hDdf %@ $*( *@^ !#!%
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मात्र आएको पररवति्यन । तित्ाललाई धरैे कम 
व्यत्तिहरले (२१) मात्र कृवष क्ते्रमा लगानी गन्य ऋण 
ललएका थथिए । त्यसबाट उनीहरको जजवीकोपाज्यनमा 
पुगेको टेवा मध्यम थथियो (३३,६२५ रपैंया बाट 
८४,००० प्रवति वष्य) । तिर, अकको पक्बाट हेनने हो भने, 
वहसङ्ख्यक व्यक्ति (३२०) हरका लागग पशुपालन 
(बाख्ा) आम्ानीको मूख्य स्ातेि भएको देखखन्छ ।  
र यसले उनीहरको जजववकापेाज्यनमा राम्ै टेवा 
पुया्यएका े ्छ (४८,५५० रपैंया बाट ११६, २३३ 
रपैंया) । यसले के देखाउुँ्छ भने ग्ामीण भेगका 
घरधरुीहरलाई जजवीकोपाज्यनका ववकल्पहर 
चाहहन्छ जसबाट उनीहरले नगद आम्ानी गरी 
आफना घरपररवार चलाउन सकुन ्।

समाप्ी तथा सुझािहरू 

ली–बर्य, जजल्ा उद्ागे वाशणज्य सङ्घ, सल्यान र 
महहला सहयात्राबीच भएको औपचाररक समझौतिाले 
के दशा्यउुँ्छ भने, वनजी र सामाजजक संस्ाहर एकैसाथि 
एकै उदे्दश्का लागी जटुद्ा प्रवतिफल सकरात्मक नै 
वनस्कन्छ । ग्ामीण भेगका कृषकहरका जीवनमा 
सकारात्मक पररवति्यन ल्याई गररवी न्वूनकरणमा 
टेवा पुया्यउने यी तिीनै संस्ाको उदे्दश्का लागी जटुद्ा 
प्रवतिफल सकारात्मक नै वनस्कन्छ । ग्ामीण भेगका 
कृषकहरका जीवनमा सकारान्क पररवति्यन ल्याई 
गररवी न्ूनीकरणमा टेवा पुया्यउने यी तिीनै संस्ाको 
उदे्दश्मा तिालमेल गमलेका े देखखन्छ । साझदेारीका 
लागी मूल्यश्ङृ्खला ववशे्लशण पद्घवति एक असल 

आधार हो भन्न े बजुझन्छ । लाभग्ाहीहरलाई नगद 
अाज्यन गरी ऋण तिीन्य सके् क्मतिा ववकासमा सहयोग 
पुया्यएको ्छ । 

महहला सहयात्रा र ली–बर्यले प्रदान गरेका ववशभन्न 
तिाललमहर जस्ूैः सामाजजक पररचालन, ववत्तिय 
साक्रतिा, प्राववथधक सहयोग, बजार सञ्ाल पहहचान 
तिथिा ववस्ार आहद र यसका कम्यचारीहरले पुया्यएका 
प्राववथधक सहयोग र गरेका वनरन्तर प्रयासले पवन 
ऋण उपयोगलाई शून् असफलतिा तिफ्य  उन्खु गन्य 
महत्वपूण्य भूगमका खेलेको ्छ । दईु बष्य भन्ा कम 
समयावथधमै, महहला सहयात्रा ५५२ घरधरुीसम् पुग् 
सफल भई तिीन करारे बीस लाख ऋण प्रदान गरी 
५०६ व्यक्तिहरलाई पशुपालन (५४.४७ प्रवतिशति), 
कृवष (३.२२ प्रवतिशति), र हकराना पसल सञ्ालन, 
साना व्यापार व्यवसाय चलाउन र सवारी साधन 
हकन्न (४२.३ प्रवतिशति) जस्ा बहृति व्यापार तिथिा 
व्यवसाययक क्ते्रमा अग्सर गराउन सफल भयो । 
प्रारस्म्भक अध्ययनका तिुलनामा, कृवष क्ते्र (तिाजा 
तिरकारी) मा १५० प्रवतिशति, पशुपालन (बाख्ा) मा 
१३९ प्रवतिशति र अन् क्ते्रहर (हकराना पसल, सवारी 
साधन हकन्न र साना व्यापार व्यवसाय) मा १३९ 
प्रवतिशति प्रवति बष्य आम्ानी बढेको पारयो । 

मूल्यश्ङृ्खला ववकास कोष संय्रिले ली–बर्य र महहला 
सहयात्राबीच साझदेारी सृजना गन्य अह्म भूगमका खेल्यो ।  
ववकास संस्ाहरमा जोखखम कम गनने पद्घवतिहर 
जस् ै ूः प्रत्याभुतिी (ग्ारेन्टी) कम भएको 

तदाललकदा ५ूः तललकदा ५ ूः महहलदा सहयदात्रदाबदाट ऋण ललए पलि िएकदा थप अदाम्दानी, सन् २०१८
If]q s[lif kz'kfng cGo hDdf
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खण्डमा पररयोजनाको समाप्ती पल्छ पवन यस्ा 
गवतिववथधहरलाई वनरन्तरतिा हदन सहयोग पुग्द्छ ।  
तिसथि्य यी साझदेारहरले जोखखम कम गनने ववशभन्न 
संय्रि र पद्घवतिहर अपनाए । जसअन्तग्यति जोखखम 
कम गन्य ववत्तिय साक्रतिा, व्यापाररक योजना, 
मूल्यश्ङृ्खलामा प्राववथधक सहयोग, बजार सञ्ाल 
आहद र जोखखम सोधभना्यका लागी हफर् काया्यलयको 
भारा, मशलन् सहयोग, यात्रा तिथिा बठैक खच्य 
सहयोग आहदमा सहयोग पुया्यर्य लाभग्ाहीहरले ऋण 
बापति ललएका रकम सही ठाउुँमा समूत्चति तिवरले खच्य 
गरेको नगरेका े यहकन गन्य पहल गररएको थथियो ।  
यसको सफलतिा लाभग्ाहीहरको आम्ानीमा बगृधि 
आएकोबाट पवन प्रमाशणति हन्छ । परीक्ण अभ्ास र 
अध्ययनका आधारमा सङ्कलन गररएका प्रमाणहरका 
र सकारात्मक वनचोरका आधारमा हामीले वनम्न 
ललखखति थसफाररसहर गरेका्छाैूंः

 � ली–बर्य वा अन् कुनै ववकासमूलक संस्ाले 
ग्ामीण भेगमा मूल्यश्ङृ्खला जस्ा गवतिववथध 
सञ्ालन गदा्य बैंक तिथिा ववत्तिय संस्ाहर वा 
लघु ववति संस्ाहरसुँग सहकाय्य वा साझदेारी 
गन्य अत्यावश्क ्छ । यसले कृवष क्ते्रमा बढ्दो 
माग रहकेो लगानी बढाउन र मूल्यश्ङृ्खला 
जस्ा गवतिववथधमा टेवा पुया्यउन सहयोगी 
भूगमका खेल्द्छ । त्यस् ैबैंक तिथिा ववत्तिय 
संस्ाहरमाफ्य ति ग्ामीण भेगका मावनसहर 
आफना ववत्तिय तिथिा आर्थिक कारोबार अगारी 
बढाउन तियार हन्छन ्। उनीहरले रेगमट्ान्स, 
वचति तिथिा ऋण जस्ा आर्थिक हक्रयाकलाप 
यस्ा संस्ाहर माफ्य ति गदा्य ववचौललया वा 
दलालको जालझलेमा पनने समस्ा कम हन्छ । 

 � कृवषलाई व्यावसायीकरणतिफ्य  उन्खु गराउन 
मूल्यश्ङृ्खला पद्घवति एक असल अभ्ास वा 
पधिवति हन सक्छ । यसले लशक्ति कृषकहरका 
जीवनस्र र आर्थिक स्र उकास्न समेति मद्दति 
पुया्यउुँद्छ । ली–बर्यले रोजगार र आर्थिक 

नयाुँ काय्यक्रम वा पररयोजनाहर तियार गदा्य 
मूल्यश्ङृ्खला पद्घवतिलाई समेटी, ववशभन्न 
लघुववत्तिय सङ्घ–संस्ाहरसुँग सहकाय्य गन्य 
जरुरी ्छ । यसो गदा्य साझदेार संस्ाहरका 
गवतिववथध तिथिा जजम्वेारीहर स्पष्टसुँग उले्ख 
गरी ्ुछट्ाउनु जरुरी हन्छ । 

 � व्यवस्ापनका हहसावले जाखेखमववरधिका े
कवलु गररएका ेरकम (de-risking  
guarantee money) समस्ाजनक  
हन्छ । तिसथि्य ली–बर्य जस्ा कुनै पवन 
ववकासमूलक संस्ाहरले नयाुँ प्रस्ावनाहर 
त्यार गदा्य लघु ववत्तिय संस्ाहरका पररचालन 
खच्यलाई समेटन्ु पद्य्छ तिाकी ग्ामीण र ववकट 
भेगमा आफूलाई स्ापना गनने चरणमा यस्ा 
खच्यहर उपयोगी बनुन ्। 
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