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मखु्य णवषय–वस्त:ु   दगु्ध अपूर्तत श्ृखंलाको प्रविान 

सामाणजक आकाइ : बारा, कोल्हवी नगरपाणलका,वाडा न ं२- हनमुानगञ्ज 

सफलताको कथा णमणत:  वशैाख, २०७७  

 

दगू्ध बजारीकरणमा सखुद शरुुवात 

–अनन्त्दी यादव, अपूर्तत श्ृङ्खला  सुपरभाआजर 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवपे्रषण अयोजना 'समृणि' ले कायाक्रम लागू 

भएका णजल्लामा दगु्ध अपूर्तत शृ्ङ्खला को णवकासको माध्यमबाट 

साना ककसानहरूको ईत्पादन प्रबिान र बजारीकरण माफा त कदगो 

अय अजानमा सहयोग गद ैअएको छ। यस क्रममा बारा णजल्लाको 

कोल्हवी नगरपाणलकामा पणन दगु्ध व्यवसाय प्रबिानका णवणवध 

कक्रयाकलापहरूको  शुरूवात भएको छ ।  

कोल्हवी नगरपाणलका वाडा नं २ हनुमानगञ्जमा स्थानीय यूवा 

मणहलाहरूबाट शुरु गररएको जयकाणलका मणहला कृणष सहकारी 

संस्था र सो सहकारी माफा त सञ्चाणलत दगू्ध संकलन केन्त्रसंगको 

सम्पका  र सो सहकारी संस्थाको माग एवम् ऄनुरोध ऄनुसार सो 

क्षेरमा दधू अपूर्तत शृ्ङ्खला को काया ऄणघ  बढाआएको हो। 

 

 

दधू अपूर्तत श्ृङ्खला को बहुसरोकारवाला गोष्ठीका दौरान सो 

सहकारीबाट ऄन्त्य समस्याहरूका ऄलावा ईत्पाकदत दधूको 

सहज णबक्री णवतरण हुन नसकु्न पणन मुख्य चुनौणत रहदँै अएको 

सूचना प्राप्त भएको णथयो। तत्पश्चात ईक्त सहकारीमा 'समृणि' 

अयोजनाको पहलमा स्थानीय जनप्रणतणनणध, सहकारी र 

व्यापारीको ईपणस्थणत गराइ व्यवसाणयक सम्बन्त्ध ऄन्त्तरकक्रया 

कायाक्रमको संयोजन गररएको णथयो । दगू्ध व्यवसायीका तफा बाट 

नेपाल डेरी प्रा. णल काठमाडौंका प्रणतणनणध र सहकारीका णबचको दआुा 

पक्षीय शताहरूको अदान-प्रदानको सहजीकरण गने सो कायाक्रम र 

तत्पश्चात नेपाल डेरी, काठमाडौंको ईच्च व्यवस्थापन टोलीबाट 

भएको भ्रमणबाट दधूको लेनदेन सम्झौतामा सम्पन्न भएको णथयो । 

त्यस्तै दधू णबक्रीको समस्या भआरहकेो हालको बन्त्दाबन्त्दीकै वखतमा 

समेत नेपाल डेरीसंग काठमाडौंमा भएको साथाक वातााबाट सो 

सहकारीबाट दधू खररद-णबक्री  काया (हाललाआा साप्ताणहक रूपमा 

१२०० णलटर खरीद गने गरी) शुभारम्भ भएको छ । 

जयकाणलका मणहला सहकारी संस्थाका ऄध्यक्ष श्ी दीपलक्ष्मी खरेल 

भनु्नहुन्त्छ- "यस सहकारी ऄन्त्तगातका ककसानहरूसंग हाल १००० 

देणख १२०० णलटर दधू ईत्पादनको ऄवस्था छ" । कोणभड-१९ 

महामारी कारण भएको बन्त्दाबन्त्दील े५० % दधू त बजारमा णबक्री 

हुन्त््यो तर बाँकक ५० % का लाणग बजार नभएर ककसान साँझको 

दधू घरमै  

थन्त््याईन बाध्य णथए । तर  'समृणि' अयोजनाको पहलमा यो 

समस्याको हल भएको छ। वास्तवमा अयोजनाबाट बन्त्दाबन्त्दीको 

ऄवणधमा पणन नेपाल डेरीसंग दधू णबक्रीका लाणग भएको यो 

सहजीकरण र सहयोगलाआा हामीले साथाक प्रयासका रूपमा णलएका 

छौं ।" 

दधू व्यवसाय प्रबिानलाआा ऄणघ बढाईन े णसलणसलामा 

'समृणि'अयोजनाले सो सहकारीसंग अबि ८२ मणहला र ६६ जना 

यूवासणहतका १६६ जना दगू्ध ककसानहरूलाआा समेटी ४ वटा समूह 

गठन गररएको छ भने ती समूहलाआा अयोजनाको कायाक्रमबारे 

ऄणभमुखीकरण तथा ऄनुदान प्रस्ताव पेशका लाणग सहजीकरण 

समेत गररएको छ ।  

दधूको कदगो बजारीकरणका साथै सहकारी कै ऄनुरोध 

ऄनुसार कृणष णवकास बैंक, लक्ष्मी बैंकलगायतका णवत्तीय 

संस्थाहरूसंग सहुणलयत कृणष कजााका लाणग साथाक 

वातावरण वनाइ णनकट भणवष्यमै सो सहकारी मातहतका 

कोल्हवी २ हनुमानगञ्जमा अयोणजत व्यवसाय सम्बन्त्धऄन्त्तरककक्रया कायाक्रम 

ऄन्त्तरकक्रया 
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समूहहरूमा 'समृणि'अयोजनाको णसफाररसमा सहुणलयत 

गाआा(भैंसी) खररद कजाा, समृणि सहलगानी कोष माफा त पुरक 

ऄनुदान सहयोग, कृषक र सहकारीको क्षमता णवकास जस्ता 

कायाक्रमका लाणग सहजीकरण गने योजना समेत अयोजनाले 

राखेको छ।  

'समृणि'अयोजनासंगको समन्त्वयबारे जयकाणलका मणहला 

कृषक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक खुसी प्रकट गदै भन्त्छन्- 

"समृणि अयोजनासंग जोणडन पाईनु र दधूको सहज णबक्रीमा 

सहजीकरण, समूह गठनलगायतका कक्रयाकलापहरूबाट एक 

सुखद शुरूवात भएको छ । यस कायाबाट यहाँका स्थानीय 

ककसानहरू ईत्साणहत भएका छन् । अगामी  कदनमा स्थानीय 

नगरपाणलका र 'समृणि'अयोजनासमेतको सहयोगमा 

स्थानीय र वैदणेशक रोजगारीबाट कफताा भएका यूवाहरूलाआा 

स्वरोजगारी प्राप्त भआा यस भेगकै जनतामा दगू्ध व्यवसाय 

माफा त अर्तथक समृणि हाँणसल गने ऄपेक्षा राखेका छौं "।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोल्हवी २ णस्थत जयकाणलका सहकारीबाट सञ्चाणलत दधू संकलन केन्त्रमा 

बन्त्दाबन्त्दीको ऄवस्थामा समाणजक दरूी कायम राखी दधू णबक्री गद ै ककसानहरु 

नेऩाल डेरीको टेंकर दधू ढुवानीका लागि दधू संकलन केन्द्रमा  
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  मत्स्य अपूर्तत श्ृखंलाको णवकास 

सामाणजक आकाइ : बारा णजल्लाको कोल्हवी नगरपाणलकाको वडा न.ं ५ 

घटना–ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७ 

 

कोरोना महामारील ेबोधवनका माछा ककसान प्रभाणवत 

- सभुिता बस्नेत, उद्यम भिकास सपुरभाईिर  

कोणभड–१९ ले सम्पूणा णवश्व नै अक्रान्त्त भएको ऄवस्थामा 

नेपालका ग्रामीण क्षेरमा रहरे कृणष वस्तु ईत्पादन गने,  कृणष 

व्यापार र सेवाको क्षेरमा टेवा पुयााआरहेका ककसानहरूमा  

पणन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै सन्त्दभामा बारा 

णजल्लाको कोल्हवी नगरपाणलकाको वडा नं. ५ मा ऄवणस्थत 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना 'समृणि'संग सम्बद्व 

माछा पालक ककसान समूहले पणन कोणभड–१९ महामारीको 

कारण प्रणतकुल पररणस्थणतको सामना गनुा परेको छ।   

 

'समृणि'  अयोजनासंग सम्बि चार ककसान समूहहरू: बलुवा 

माछा कृषक समूह, बोधबन माछा पालन कृषक समूह, 

ईद्यमणशल माछा पालन समूह र सृजनणशल माछा पालन 

समूहले लगभग ७३ हे् टर क्षेरफलमा माछा पालन गरेका 

णथए । माछा पालनका लाणग ऄत्यन्त्तै ईवार भूणमको रूपमा 

पररणचत कोल्हवी नगरपाणलकामा अयोजनासंग सम्बद्व १५४ 

घरधुरी रहेका छन्।  ती घर पररवारको अम्दानीको प्रमुख 

श्ोत नै माछा पालन व्यवसाय हो। कृणष तथा पशुपालनको 

क्षेर जस्तै; हररयो तरकारी र दधूमा झैं माछा पोखरीमा 

रहेका माछा नणझकेसम्म तत्कालनै सड्ने र कुणहने भइ 

हाल्दनै। तथाणप पोखरीबाट णबक्रीका लाणग  णझके्न बेला 

भएको माछा लामो समय सम्म पोखरीमा नै राख्दा ईत्पादन 

लागत बढ्ने, तराइ भेगको तापक्रम बृणद्व हुने क्रम शुरू भएको 

हुदंा ऄण्सजनको ऄभावमा पोखरीमा रहकेा माछा मन ेक्रम 

शुरू हुने कुरामा माछा ईत्पादकहरू णचणन्त्तत हुन थालेका छन 

। 

यस क्षेरमा ईत्पादन हुने माछाले स्थानीय बजारहरू कलैया, 

जीतपुरणसमरा, सपही, ऄदहनवा, बारा बजार, 

गंजभवानीपुर, बररयारपुर, लंगडा बजार, गडहल, 

णसम्रौनगढ लगायतका क्षेरको माग पुरा गनुाको ऄलावा 

ऄणन्त्तम बजारको रूपमा काठमाण्डौ र णसन्त्धुली सणहत 

नेपालको पूवी क्षेरका भारतीय बजारहरूमा समेत णनयाात 

गने गररन्त्छ।  

 

कोल्हवी नगरपाणलकाले जारी गरेको पासको अधारमा हाल 

हप्तामा केवल २ दणेख ३ पटकसम्म माछा माने र स्थानीय 

हाट बजारमा लगेर णबक्री णबतरण गनुाको साटो घर घरमा 

हरीयो तरकारी जस्तै गरी णबक्रीका लाणग लाने गरेको तथा 

काठमाण्डौको बजारमा पणन थोरै पररमाणमा पुग्न े गरेको 

जानकारी बलुवा माछा समूहबाट प्राप्त भएको छ । 

बन्त्दाबन्त्दीका कारण णबक्रीका लाणग तयार भइसकेका माछा 

बेच्नु चुनौणतपूणा हुनुका साथै माछाको भुरा, दाना अवश्यक 

मारामा ईपलब्ध हुन नस्दा ककसानलाइ ऄप्ठ्यारो भएको 

छ।  बन्त्दाबन्त्दीको शुरूको केही हप्तामा भण्डारण गरेको दाना 

सणञ्चत रहकेाले समस्या नभए पणन समयावणधले माछाको 

भुरा, दानाको पयााप्त ईपलब्धता हुने नसकेको जानकारी यस 

क्षेरका सब ैमाछा ईत्पादक ककसान समूहले कदनुभएको छ । 

दाना ईपलब्ध हुन नस्दा माछा पोखरीमा "मकैको ढोड" 

दानाको रूपमा हाल्नु परेको छ। 

 

यस णवषम पररणस्थणतका सम्बन्त्धमा ईद्यमशील माछापालन 

कृषक समूहका ऄध्यक्ष श्ी मञ्जु ऄणधकारी भन्नुहुन्त्छ- 

"माछाका लाणग दाना ईपलब्ध हुन नसके्न यस्तै ऄवस्था ऄझ 

बढ्दै जाने हो भने हाम्रो व्यापार करीब २ बषा नै पणछ पछा । 

तसथा यस्तो ऄवस्थालाइ मध्यनजर गरी अयोजनाले समूहमा 

अवद्व सदस्यहरूलाइ राहतको व्यवस्था णमलाईनुपछा "। 
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माछापालक कृषकहरूले नेपाल सरकारको बन्त्दाबन्त्दीसम्बन्त्धी 

णनदशेन पालन गरी कोणभड १९ को जीणखम कम गना 

सामाणजक दरुी कायम गने, यस सम्बन्त्धमा सकेसम्म कम 

बाह्य जलहारी (मलाहा) को सहयोग णलने, घर 

पररवारणभरकै सदस्यहरुलाआा पररचाणलत गरी माछा मान े

काया गने गराईने र ईपलब्ध भएसम्म सावधानीका ईपायहरू 

ऄपनाएको जानकारी समूह सदस्यहरूले गराईनु भएको छ ।  

 

यसरी हालको णवषम पररणस्थणतका बाबजुद पणन कोरोनाको 

चुनौणतसंग लड्द ैएवम् अफ्नो स्वास््य सुरक्षालाआा ख्याल गदै 

जीणवकोपाजान कायालाआा जारी राख्ने  ऄणन  खाद्य सुरक्षा 

पररपालनामा योगदान गरररहकेा छन् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो २: बन्दाबन्दीको अिभिमा पभन पररिारकै सदस्यबाट माछा 

माने कायभ गररंद ै

फोटो १: बन्दाबन्दीको अिभिमा दाना अभािको पभूतभ  मकैको 

घााँसबाट गदै कोल्हिीका माछा भकसान 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  ग्राणमण णवत्त ऄन्त्तगात णवणत्तय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञान ताणलम (FEEK-1) 

सामाणजक आकाइ : रौतहट णजल्लाको गौर र इश्नाथ नगरपाकका मरठया र ऄरैँया टोल 

घटना–ऄध्ययन णमणत:  चरै, २०७६ 

 

णवत्तीय साक्षरता ताणलमः सम्पन्नतातफाको कोश ेढंुगा 

णवत्तीय साक्षरता सम्बन्त्धी ञानले माणनसमा पैसा अजान गना 

मार नभएर त्यो पैसाको  व्यवस्थापन गना पणन मदत गछा । 

णवत्तीय णशक्षाले कुनै पणन व्यणक्तसँग भएको अर्तथक वा 

णवत्तीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी एवम् णमत्तव्ययी ईपयोग 

गने ञान समेत प्रदान गदाछ । हरेक व्यणक्तसँग भएको सीणमत 

स्रोत र साधनको कुशल ईपयोगबारे जानकारी ददद ैअयमूलक 

क्षरेमा लगानी गने र त्यसबाट अर्तथक ईन्नणत गने ञान, सीप 

र कला प्रदान गनुा णवत्तीय साक्षरताको लक्ष्य हो । प्रत्येक 

नागररकलाइ सुलभ तररकाले णवत्तीय सेवाको पहुचँ पु¥याईनु 

नै णवत्तीय समावेशीकरणको ऄवधारणा एवम् ईद्देश्य हो । 

यस सन्त्दभामा दबे बचत तथा ऊण सहकारी संस्था णल. गौरले 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना (समृणि) को अर्तथक 

तथा प्राणवणधक सहयोगमा २०७६ साल गएको माघ 

मणहनाको १७ गते दणेख २९ गते सम्म रौतहट णजल्लाको गौर 

र इश्नाथ नगरपाकका मरठया ऄरैया टोलमा १६४ जना लणक्षत 

समुदायका सदस्य तथा गैर सदस्यहरुलाइ समावेश गरी 

णवत्तीय साक्षरता तथा व्यवसायीक ञान ताणलम प्रदान गना 

सफल भएको छ । 

सो संस्थाका ऄध्यक्ष श्ी लालणबहारी साहका ऄनुसार ‘जस्तो 

पछा त्यस्तै टछा’ भन्ने सोच रहकेो ऄणन साक्षरताको णहसावले 

पणन पछाणड रहकेा हाम्री प्रदशे २ का जनताका लाणग केही 

कुरा णसकाईनु पछा र ईणनहरूले रगत पणसना बगाएर 

कमाएको पैसाको सुरक्षा कसरी गने, बचतलाइ कसरी बृणद्व 

गरी सम्पन्नताको बाटोमा ऄगाणड बढने भन्ने णवषयमा णवमशा 

गद ैहुँदाखाने समुदायलाइ हुनेखान ेबनाईनु पछा भन्ने लक्ष्यका 

साथ समुदायमा अजकालाणग मार सोच्ने व्यणक्तहरूको 

मानणसकता पररवतानका लाणग यस ककणसमको तालीम 

ऄपररहाया रहेको छ ।”  

वास्तवमा भोणलको णचन्त्ता नगरी अजको दणैनक गुजारा 

चलाईनका लाणग जणत पाए पणन ऊण णलने र अफ्नो मार 

नभइ भाणव सन्त्ततीलाइ पणन ऊणको भारमा पाने गरेको 

हाम्रो समाजमा प्रशस्त ईदाहरणहरू छन् । तसथा यस 

ककणसमको व्यवहाररक तथा णवत्तीय ञान तथा णसपको 

अवश्यकता परेको हो ।  

यस णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञान–१ को प्रणशक्षक 

(दवे बचत तथा ऊण सहकारी संस्था णल.,  प्रणतणनणध ) श्ी 

सरोज श्ीवास्तवको भनाइ ऄनुसार णवत्तीय चेतना भएमा 

माणनसहरुले ईद्यमशीलता सहजै गना स्छन् । अजको 

समयमा सहकारी तथा णवत्तीय संस्थाहरु हरेक ठाँईमा पुग्नु 

अवश्यक छ । हरेक नागररकको णवत्तीय गणतणवणधमा 

सकक्रयता बढ्नुपछा । सहकारीमा रकम जम्मा गने, ईद्यम 

गनाका लाणग कजाा णनकाल्ने लगायतका कामहरु भआरहनुपछा । 
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णवत्तीय सेवाको न्त्यून पहुचँको ऄवस्थाबाट मुणक्तको लाणग 

णवत्तीय चेतना वा साक्षरता ऄणभयान ऄपररहाया छ । णवत्तीय 

सेवाको मागपक्षमा ऄथापूणा सुधार ल्याईन नेपालमा पणन 

णवत्तीय चेतना एवम् साक्षरता कायाक्रम णवस्तार गनुा 

ऄपररहाया र महत्वपूणा हुन अईँदछ । 

यस संस्थाका ऄध्यक्ष श्ी लालणबहारी साह ऄनुसार ९० 

प्रणतशत मणहला सहभागीहरुले पैसाको ऄथा, प्रयोग र 

ईपयोगीताको बारेमा बुझेका छन् र जोणखम न्त्युनीकरणका 

लाणग णबमाको बारेमा बुझेका छन् । यसै ऄनुरुप मणहला 

सहभागीहरुले णनयणमत बचतको थालनी गरेका छन् र 

अवयकतानुसार ऊण णलने गरेका छन् ।  

यसरी रौतहटका ग्रामीण भेगका मणहलाहरूमा णवत्तीय 

साक्षरता तथा व्यवसाणयक ञान ताणलम कायाक्रमको 

सहयोगले अर्तथक चेतना, बचत गने बानी र णसप हाँणसल 

गरी  स्वरोजगारी तफा  लम्कने हुटहुटी जागेको हुँदा समाजको 

पणछ परेको यो वगामा ऄव सम्पन्नतातफा  ऄग्रसर हुदँै जाने 

अशा जागेको छ ।  
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मखु्य णवषयवस्त:ु सगुणन्त्धत जणडवटुी जन्त्य वस्तहुरूको अपरू्तत श्ङृ्खलाको प्रविान  

सामाणजक आकाइ : रौतहट न.पा.कटहरी वडा न.ं१ को झौवा टोल 

घटना–ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७ 
  

बन्त्दाबन्त्दीकै बलेा जडीबटुी ईत्पादक ककसानको ऄणसना पानील ेपणन क्षणत 

- अनन्त्दी प्रसाद यादव, दगू्ध अपूर्तत शृ्ङ्खला  सुपरभाइजर 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना 'समृणि'ऄन्त्तगात 

रौतहट णजल्ला कटहररया न.पा.वडा नं.१ को झौवा टोलमा 

गठन गररएको जणडबुटी ईत्पादक कृषक समूहमा वैशाख ११ 

गते अएको मौसमी हावाहुरी तथा ऄणसना पानीले ठूलो क्षणत 

पुयााएको छ। मौसमी हावाहुरी र ऄणवरल ऄणसना पानीले 

अयोजना सम्बि ४ वटा कृषक समूहहरूले २५ णबगाहमा 

रोप्ने तयारीका साथ  व्यवस्थापन गरेको  १ णबगाहाको 

मेन्त्थाको बीई पूणा रूपमा क्षणत भएको हो। सो बीई लगाईने 

णसजन पणन यही  बैशाख–जेठ नै हो। 

 

जोगी जणडबुटी ईत्पादक कृषक समूहका ऄध्यक्ष श्ी सन्त्तलाल 

राय यादबले भने--"हामीले दोस्रो पल्ट जणडबुटी ईत्पादनका 

लाणग बीई लगाएका णथयौं, ईत्पादनमा कुल लागतको ३० 

प्रणतशत समृणि अयोजनाबाट ऄनदुान सहयोग प्राप्त छ।"  

अयुष जणडबुटी ईत्पादक समूहका ककसानको भनाइ ऄनुसार, 

२५ णबगाहमा खेती गने ईद्देश्यले ककसानहरूले २.५ 

णबगाहमा मेन्त्थाको बीई ईमारेका णथए, तर दभुााग्यबस 

ऄणसना पानीले पूणा रूपमा क्षणत पुयाायो। त्यसै गरी १ णबगाह 

मेन्त्थाको बीईको लाणग १० किन्त्टल सकर प्रणत किन्त्टल रू 

५,५०० को दरले धनुषा णजल्लाको पकररया भन्ने ठाँईबाट 

ककसानहरूले खररद गरेर ल्याएका णथए। यसरी कूल लागत 

ढुवानीसणहत रू ६५ हजार जणत खचा परेको णथयो । ईत्पादन 

लक्ष्यका सम्बन्त्धमा थप्ठ्द ै जणडबुटी ककसान सन्त्तलाल 

भन्नुहुन्त्छ– "२५ णबगाहमा खेती गने लक्ष्य णथयो जसबाट 

हामीले प्रणत णबगाह औसत ८० के.णज. ईत्पादनको अँकलन 

गरेका णथयौं ।"   

यसरी ती कृषकहरुका ऄनुसारको  ईत्पादनको णबक्रीको 

प्रक्षेपण गदाा कूल नो्सान मूल्य प्रणत णवगाह औसत ८० केजी 

र प्रणत के.जी. प्रचणलत दर रू. १२००.०० का दरले ९६ 

हजार हुने णथयो । ऄथाात २५ णबगाहको नो्सान हनेे हो भन े

कूल २४ लाख हुन अईँछ । 

ऄणहले मौसमी हावा हुरी र ऄणसना पानीको मौसम भए 

तापणन णवगत वषाहरूको तुलनामा यस वषा प्राकृणतक प्रकोप 

बढी दणेखएको ककसानहरूको भनाइ छ । यस्तो ईपयोगी 

जडीबुटी ईत्पादन गरी राम्रो अम्दानी गने सपना दखेेका 

ककसानलाइ यो हावाहुरी र ऄणसना पानीले ऄसह्य णपडा 

कदएको कुरा ककसानहरू थप्ठ्छन् । यसका ऄलावा  ऄणसनाले 

जडबुटी  समूहका ककसानहरूको घर गोठमा समेत  ऄसर 

पारेको छ, कणतपय ककसानका बसे्न घरहरू पणन  नराम्ररी 

क्षणत भएका छन्  । प्राकृणतक प्रकोपको चपेटामा परेका ती  

ककसानहरू अयोजना समक्ष राहतको  लाणग णवणभन्न 

णनकायमा सहयोग र समन्त्वय गररकदन ऄनुरोध गरररहकेा 

छन् । 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  दगु्ध अपूर्तत श्ङृ्खलाको प्रविान  

सामाणजक आकाइ : मोरङको सनुबषी नगरपाणलका-६ 

घटना–ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

बन्त्दाबन्त्दील ेदगु्ध ईत्पादक ककसानलाइ ऄसर  

मोरङको सुनबषी नगरपाणलका ६ मा रहेको, भेलाइ कृणष 

सहकारी संस्था णल. ले कोणभड १९ महामारीको कारण 

भएको बन्त्दाबन्त्दीको णबषम पररस्थणतमा पणन सामाणजक दरुी 

कायम राखी दधू संकलन तथा णबक्री णवतरण गरी व्यवसाय 

सञ्चालन गरररहकेा छन् ।   

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना र सहकारी तथा 

जीवन णवकास डेरी ईद्योग मोरङको सहकायामा त्यहाँ दधूको 

बजारीकरण प्रबिानको काम भआरहकेो छ ।                                                                           

सामान्त्य पररणस्थणतमा १४२ जना कृषकबाट संकलन भएको 

१४०० णलटर दणैनक कारोबार हुद ै अआरहेको णथयो । तर 

बन्त्दाबन्त्दी यता भने दणैनक ८२ जना कृषक माफा त कररब 

९०० णलटर मार दधू संकलन भआररहेको छ ।  

हप्ताको ५ कदन मार दधूको कारोबार गना सककएकाले दइु कदन 

चाणह णमल्क होणलडे भएको जानकारी सहकारीका प्रबन्त्धक 

श्ी केशव पोख्रेलले कदनु भयो । यातायात साधनको 

ऄसहजताले दाना सहज रुपमा नपाईनु र चोकर पणन 

स्थानीय बजारमा ऄभाव हुनाले खनार दवुहीबाट मगाईँदा  

 

महगंो परेको तथा गुणस्तरीय  दाना नहुदँा दधू ईत्पादनमा 

समेत कणम भआरहेको कृषकहरूको दखुेसो छ । त्यसका ऄलावा 

दक्ष प्राणवणधक सेवाको कणम र बकढ ईत्पाकदत दधूलाआा 

स्थानीयस्तरमा प्रशोधन गने प्रबन्त्ध णमलाईनका लाणग 

ककसानहरुको क्षमता णवकास र प्रशोणधत दगू्ध पदाथाको 

बजारको पहुचँ अवश्यक दणेखएको छ । साथै बन्त्दका बेला 

दधूको ईणचत मूल्य नपाईने समस्या  पणन ककसानहरूले 

भोणगरहेका मुख्य समस्याहरू हुन् ।  
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  हररयो तरकारी अपरू्तत श्ङृ्खलाको प्रविान  

सामाणजक आकाइ : दवेानगजं गाईँपाणलका वडा न ं२ 

सफलताको कथा णमणत:  चरै, २०७६  

 

बजारको सणुनणश्चतताल ेककसानहरूमा हौंसला बढायो 

कररव २ वषा पणहलेसम्म पणन देवानगञ्ज गाईँपाणलका 

वडा नं २ मा रहकेा तरकारी खेती गने ककसानहरू थोरै 

क्षेरफलमा अ-अफ्न ै णहसाबले तरकारी खेती गदाथ े । 

मौसमी तरकारीहरू मार प्रायः लगाईने गदाथे । 

परम्परागत कृणष प्रणालीमा अधाररत भएर परान ै

खालका औजारहरू तथा हल गोरुको  प्रयोग गदाथ े । 

ससचाइको राम्रो सुणवधा णथएन, वषे पानीको भरमा 

खेतीपाती गने गररन्त््यो। ईत्पाकदत तरकारीहरू 

स्थानीय हाट बजार र णवराटनगरको गुरी बजारमा 

णबकक्र गदाथे । तरकारी खेतीमा भएको लगानी तथा 

णहसाब ककताब र लेखाजोखा राख्ने चलन णथएन । थोरै 

मारामा नाफा हुन ेगदा् यो ।  

तर ऄणहले ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना 

(समृणि) को सहजीकरण तथा सहयोगमा सुनसरी 

णजल्लामा ककसानका लाणग ईपयोगी कायाक्रमहरू 

सञ्चालन हुन थालेपणछ ककसानहरू एकजुट भइ 

सामूणहक रूपमा ऄगाणड बढ्नु पदाछ भन्ने महसुस् गरेका 

छन्। यसको पररणाम स्वरूप हररयाली कृणष तथा 

पशुपालन कृषक समूह, देवानगञ्ज -२,  स्थानीय 

देवानगञ्ज गाईँपाणलकामा दताा भएको छ । समूह गठन 

पणछ माणसक रूपमा णनयणमत बैठक बस्न थाणलएको छ। 

प्राणवणधक एवं बजारीकरण लगायतका णवषयमा 

एकअपसमा छलफल गरी समाधान गने संस्कारको 

णवकास भइ रहकेो छ। । ककसानहरूल े व्यावसाणयक 

रूपमा तरकारी खेती गना खेती गन ेजग्गा क्षेरफल पणन 

बढाएको णस्थणत छ । ससचाइका लाणग पणन थप व्यवस्था 

णमल्दै अएको छ। । ऄणत अवश्यक अधुणनक मेणशन 

तथा औजारहरू प्रयोगमा ल्याईने क्रम बकढराखेको छ । 

तरकारी खेतीमा भएका खचाहरूको ऄणभलेख राख्न 

थाणलएको छ । ककसानहरूल े पणहलो र दोस्रो वषाको 

बाणल ईत्पादन योजना समेत बनाएका  छन्।  

अयोजनाको सहजीकरणमा व्यापारी र कृषकहरू णबच 

व्यवसाय सम्बन्त्ध(णब२णब) कायाक्रम सञ्चालन भएपणछ 

इटहरी १ हलगडामा रहकेो णवणम्वका ताजा तरकारी 

तथा फलफुल खररद णबक्री केन्त्रल े समूह सँग तरकारी 

खररद णबक्रीको णद्वपक्षीय सम्झौता गरी ईत्पाकदत 

तरकारीहरू खररद गना थालेका छन् ।  समूहका 

कृषकहरूले ईत्पादन गरेका णवणभन्न मौसमी तथा 

बेमौसमी तरकारीहरू ईक्त खररद णबक्री केन्त्रल ेसुनसरी 

धरानको दर रेटमा माघ २०७६ को पणहलो हप्ताबाट 

णनयणमत खररद गन े गदाछ । हाल समूहका सबै 

ककसानहरू धेरै खुसी र ईत्साणहत भएका छन ् । दैणनक 

१५ देणख २० किन्त्टल ऄथाात् १५०० केजी देणख २००० 

केजी तरकारीहरू खररद णवक्री केन्त्रल े के्रटमा तरकारी 

राखी तरकारी बोके्न गाडीमा ढुवानी गरर लणगरहकेो 

कृषक समूहका ऄध्यक्ष बताईँछन ् । दैणनक रूपमा रू 

४०,००० देणख ५०,००० रूपैया बराबरको कारोवार 

भइरहकेो ऄध्यक्षले जानकारी कदनुभयो । कृषकहरूल े
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तरकारी णबक्री णवतरण गरी प्रणत ककसान माणसक रूपमा 

रू. २०,००० भन्त्दा बढी अम्दानी गरररहकेा छन ् । 

अम्दानी वृणि भएका कारणल ेतरकारी खेतीमा संलग्न 

ती ककसानहरु ईत्पादनको क्षेरफल बढाईन ईद्दत 

देणखन्त्छन् भने समुदायमा असपासका ककसानहरू पणन 

तकारी खेतीतफा  अकर्तषत हुदँै गएका छन् ।   
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  मत्स्य अपूर्तत श्ङृ्खलाको प्रविान   

सामाणजक आकाइ : सनुसरी, रंगलेी वडा न.ं ६ गोठीटोल 

सफलताको कथा णमणत:  फाल्गनु, २०७६  

अफ्न ैपेशामा रमाईँद ैबहरदार पररवार 

रंगेली वडा नं. ६ णनवासी गोठीटोल णनवासी वषा ३५ का 

सुजाा बहरदार पाररवाररक अर्तथक ऄवस्था कमजोर भएका 

कारण णव.सं. २०६० सालमा खाडी मुलुक हाणनए । 

१६०,००० रूपैया स्थानीय एजेन्त्टलाइ बुझाएर मलेणशया 

पुगेका ईनको तलब खाना सणहत नेपाली रूपैंया ४०,००० 

हुने भणनएपणन १८  घण्टा खट्दा पणन जम्मा २३,००० 

रूपैंया मार पाररश्णमक हात लाग्यो । ईनी छाँगाबाट 

खसेजस्तो भए र ऐजेन्त्टसँग कुरा गना कोणशस गरे, तर सम्पका  

हुन सकेन । तीन वषे सम्झौता सककएपणछ घर फकेका ईनी 

पुनः पुखौली पेशामा फर्ककने णनधो गरे ।  

 

श्ीमान णवदशेमै रहदँा कररब दइु कट्ठा जमीनमा रहको दइु 

वटा पोखरीमा माछा पालन गरी सुजााकी श्ीमती शीलाले 

दइुजना छोराछोरी र अमालाइ जेनतेन पाणलरहेकी णथआन् । 

जब सुजाा फर्ककए, अफ्नो जग्गा नभएपणछ वार्तषक ९०,००० 

णतन ेगरी पाँच वषाका लाणग १५ कट्ठा जमीन भाडामा णलए र 

माछा ईत्पादनलाइ णवस्तार गरे। संयोगबस णव.सं. २०७५ 

फागुनमा 'समृणि' अयोजनाले गोठीटोललाइ माछा ईत्पादन 

्लस्टरको रूपमा पणहचान गयो । 

वैदणेशक रोजगारीबाट फकेकालाइ यस अयोजनाले 

ईत्पादनमूलक कायामा लाग्न प्रेररत गने काम गछा भन्ने सुने 

पणछ शीला पणन अयोजनाद्वारा सञ्चाणलत माछा अपूर्तत 

श्ृङ्खला  बहुसरोकारवाला गोष्ठीमा सहभाणग भआन् । 

अयोजनाद्वारा स्थानीयस्तरमा भएको व्यवसाय सम्बन्त्ध 

(बी२बी) ऄन्त्तरकक्रयामा पणन सहभाणग भएकी ईनले 

ईत्पादन, प्रणवणध तथा बजारीकरण जस्ता कुराहरूबारे थाहा 

पाआन् र माछापालनलाइ व्यवसाणयक बनाईने णवचार गररन् । 

त्यसपणछ ४३ जना माछा ईत्पादन कृषकहरूको बहरदार  

 

मत्स्य कृषक समूह गठन भयो, जसमा ईनलाइ ऄध्यक्षको 

णजम्मेवारी कदआयो ।  

बी२बी ऄन्त्तरकक्रया पश्चात णवराटनगरका एक माछा व्यापारी 

र सो समूहबीच माछा खरीद–णबकक्र गने सम्झौता भयो । 

पोखरीको भाडा णतरेर ऄणहले सुजाा दम्पणतले वार्तषक 

२,००,००० रूपैंया कमाईँछन् । सुजााले हामीसँग भने “घर 

चलाईने, छोराछोरीको पढाआ खचा, चाडवषा, स्वास्थ ईपचार 

गरेर केही पैसा बचत गने पणन गछौ । अफ्नी श्ीमतीको 

सल्लाह, सुझाव र साथले णवदशेमा दःुख पाएपणन ऄणहलो 

अफ्नै घरमा बसेर १७, १८ हजार माणसक कमाईँछौ” । 

व्यापारीलाइ बेचेर रहेको ज्यूँदो माछा अयोजनाको ३० 

प्रणतशत ऄनुदान रहकेो साआकलमा राखेर रंगेली बजारमा 

बेच्ने गरेको ईनले बताए । "पणहलाको तुलनामा ईत्पादनमा 

वृणि मार नभएर णबक्री पणन सहज भएको छ " ईनीहरूले 

थपे। 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   दगु्ध अपूर्तत श्ङृ्खलाको प्रविान   

सामाणजक आकाइ : तहे्रथमुको छथर गाईँपाणलका ५ ओख्र े

घटना–ऄध्ययन णमणत:  चरै, २०७६  

 

कोणभड- १९ को कारण दगु्ध व्यवसायमा ह्रास 

तेह्रथुमको छथर गाईँपाणलका, वार् न.ं –५ ओख्रेणस्थत श्ी 

छथर दगु्ध सहकारी संस्था णल.का दधू ईत्पादक ककसानले 

कोरोना भाइरस महामारी कोणभड-१९ को णवषम 

पररणस्थणतमा पणन सामाणजक दरुी कायम गरी दगु्ध संकलन 

तथा णबकक्र णवतरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरररहकेा छन् । 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना 'समृणि'र स्थानीय 

सहकारी तथा दगु्ध णवकास संस्थान(णडणडसी) को सहकायामा 

दधूको व्यावसाणयक णवस्तारमा काम भआरहकेो छ। सामान्त्य 

पररणस्थमा २५० जना ककसान माफा त दणैनक १६०० णल. 

संकलन भआरहेकोमा बन्त्दाबन्त्दीका कारण हाल बजारको माग 

बमोणजम  दणैनक८०० णल. मार संकलन भएको ऄवस्था छ । 

यसमा हप्ताको एक कदन णमल्क होणलडे र ऄरू प्रत्येक कदन 

ईत्पादन हुने दधूको अधा  णहस्सा मार अपूर्तत गना पाआएको 

कुरा सहकारी संस्थाका व्यवस्थाकले जानकारी कदनुभयो । 

ईहांले गाइ-भैसीलाइ खुवाईने चोकर पणहले प्रणतप्ठ्याक रू. 

२००० पनेमा ऄणहले २५०० रूपैंया र १५०० पने गरेको 

ब्रान्त्ड ऄणहले रू.२००० रूपैंया मूल्य परेको बताईनु भयो ।             

तेह्रथुमको सहकारी णवभाग हेने स्थाणनय जनप्रणतणनधी 

वडाध्यक्ष्य श्ी टेकराज णलम्बु भन्नुहुन्त्छ- "बन्त्दाबन्त्दीका कारण 

कृषकले कृणषजन्त्य दधू तथा तरकारी णनयाात गना नपाइ घरमै 

राख्न बाध्य भएका छन् र बैंकबाट णलएको ऊण पणन णतना 

नसके्न ऄवस्थामा कृषक पुगेका छन् ।"                 

त्यसैगरी धनकुटा णजल्ला महालक्ष्मी नगरपाणलका वडा नं. ८ 

र ९ मा रहकेो दईेराली दगू्ध ईत्पादक कृषक समूह, अदशा 

दगु्ध ईत्पादक कृषक समूह र शाणन्त्त टोल कृषक कृणष समूहले 

पणन सामाणजक दरुी कायम राखी स्थानीय णहमाली दगू्ध 

पररकार ईद्योगलाइ दधू णबक्री गने गरेका छन् । यसमा 

दईेराली दगू्ध ईत्पादक कृषक समूहले २५० णल., अदशा दगु्ध 

ईत्पादक कृषक समूहले २५० णल. र शाणन्त्त टोल कृषक कृणष 

समूहले २५० णल. गरी कूल ७५० णल. दणैनक णबक्री गने  

गरेका छन् । शाणन्त्त टोल कृषक कृणष समूहका ऄध्यक्ष श्ी णडक 

बहादरु भण्डारी भन्नुहुन्त्छ (एक मणहनादणेखको बन्त्दाबन्त्दीले 

छुपी ईद्योगको छुपी नणबकेकोले हामीले बेचेको  दधूको पैसा 

पाएका छैनौं र छुपी ईद्योगलाइ दधू नकदआा ऄको णवकल्प पणन 

छैन। बन्त्दाबन्त्दी खुलेपणछ दधू णबक्रीको  पैसा पाईने शतामा 

दधू कदआरहेका छौं । त्यसैगरी बन्त्दाबन्त्दी पश्चात पशु अहारमा 

मूल्य वृणि भआा पणहले रू.२२०० पने दाना ऄणहले रू.२५०० 

पना थालेको, औषणध र णसमेन(नश्ल) को ऄभाव भएको तथा 

पुन: णमल्क होणलडे शुरु भएको  ऄवस्था बताईनु भयो । 

त्यसैगरी स्थानीय णहमाली दगु्ध पररकार ईद्योगका सञ्चालक 
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भुवन काकी थप्नु हुन्त्छ, "मेरो छुपी ईद्योगमा ऄणहले १५ दणेख 

२० किन्त्टल छुपी  नणबकेर त्यसै रणहरहेको छ, जसको 

कारणले गदाा कृषकको दधू को पैसा कदन सककरहकेो छैन ।"  

 

सोही क्रममा धनकुटाको छथर जोरपाटी-२ तल्लो सल्ले 

सहकारी संस्था णल. मा पणन सामाणजक दरुी कायम राखी दधू 

संकलन तथा णबक्री णवतरण गने काया भआरहकेो छ । ग्रामीण 

ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना (समृणि), सहकारी तथा 

कामधेनु दगु्ध सहकारी संस्थाको सहकायामा ईक्त सहकारी 

संस्थाले दधू ईत्पादन र बजारीकरण र व्यवसाणयक 

णवस्तारको काम गरररहकेो छ । सामान्त्य पररणस्थणतमा २०० 

णल. दधू दणैनक २८ घरबाट संकलन भआरहेकोमा हाल 

बन्त्दाबन्त्दीका  कारण प्रत्येक कदन १०० णल. का दरले कामधेनु 

दगू्घ णवकास संस्था णलणमटेडले ककन्ने गरेको छ।  हप्तामा १ 

कदन णमल्क होणलडे समेत गने गरेकोमा हाल २०७७ बैशाख 

मणहनामा जम्मा ५ कदन मार दधू ककनेको र बैशाख २५ 

गतेदणेख ऄको सूचना नअएसम्मका लाणग कमाधेनुले दधू 

खररद बन्त्द गरेको जानकारी संस्थाका व्यवस्थापक श्ी ञानेन्त्र 

णधतालले कदनुभयो । सोणह क्रममा ईहाँले गाइ -भैसीलाइ 

खुवाईने  ब्रान्त्ड दाना  रू. १९०० मा खररद गद ैअएकोमा  

मा हाल बन्त्दाबन्त्दीका  दौरान रू. २४०० पने गरेको कुरा 

समेत  थप्नु भयो । 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   ग्रामीण णवत्त ऄन्त्तगात णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवशाणयक ञान ताणलम (FEEK-1)  

सामाणजक आकाइ : धनकुटा नगरपाणलका- ९, वलेहरा रोआला बस्ती 

घटना–ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

ककसानहरू णवत्तीय णशक्षाको महत्व बझु्द ै 

धनकुटा नगर पाणलका ९ वेलहरा रोआला बस्तीका ऄणधकांश 

ककसान जीणवको पाजानका लाणग कृणष पेशामा अणश्त छन् । 

तरकारी खेणतमा नाम णचणनएको रोइलावणस्तको तरकारी 

स्थानीय सहकारीको माध्यमबाट धरानको बजारसम्म पुग्दछ 

। यस बस्तीका युवा पुरुषहरु वैदणैशक रोजगारीमा जाने 

प्रवृणत्त बढ्दो छ । तसथा गाँईमा बालबाणलका, मणहला र बृि, 

बृिाहरु बढी छन् । प्राणवणधक ञानको ऄभाव, ऄणशक्षाले गदाा 

यस गाँईका ककसानहरू व्यवशाणयक रुपमा पछाणड परेको 

यथाथा पणन ईणत्तकै सांचो हो।  

 

णव.स. २०७५ सालमा "समृणि" अयोजनाको सहजीकरणमा 

ईक्त बस्तीमा क्राणन्त्त तरकारी ईत्पादक कृषक समुह गठन 

भयो । समुहमा सदस्यका रुपमा अवि भएकी सणबना 

बासतोला सकृय कृषकमा पदाणछन् ।                                                                                      

सोही कृषक समुहमा व्यवशाणयक तथा णवत्तीय साक्षरता वृणि 

गराईने ईद्देश्यले अयोजनाले ३५ हप्ते णवत्तीय णशक्षा तथा 

व्यवशाणयक ञान ताणलम सञ्चालन गरेको छ । बास्तोलाले 

हामीसँग भणनन् “हामीलाइ ढंुगा खोज्दा देउता भेटे जस्तै 

भएको छ, यस णवत्तीय णशक्षा ताणलमले मेरो णजवनमा खुणश 

ल्याएको  छ” ।  

एक वषा दणेख ईनका श्ीमान् वैदणेशक रोजगारमा गएका छन् 

। अर्तथक ऄवस्था कमजोर भएका कारण ईनलाइ घर 

चलाईन र छोरा छोरी पढाईन कठीन छ । घरमा सासु, एक 

छोरा र एक छोरी छन् । दइु रोपनी जग्गामा तरकारी खेणत 

गद ैअएकी सणवनाले यस ताणलमबाट धरै कुरा णसकेकी छन् । 

ताणलम णलनुभन्त्दा ऄगाणड ऄरूसँग बोल्न णहणच्कचाईने, 

णहसाब ककताब राम्रो सँग गना नस्दा तरकारीको ईणचत 

मुल्य नपाईन,े व्यापारीले भनेकै भाईमा बेच्नु परेको ईनी 

बताईंणछन् । ताणलम पणछ णहसाब ककताब अंफै गना सके्न 

भएकी छन् । णवदशेबाट श्ीमानले पठाएको पैसा सदपुयोग 

गरी ईद्यम व्यवशाय गने र श्ीमानलाइ समेत स्वदशेमा 

बोलाइ केही गने सोच बनाएको ईनले बताआन् । 

 

 

 

 

धनकुटा नपा वेलहारामा णवणत्तय णशक्षावारे ऄणभमुखीकरणमा 

सहभागी सदस्यहरु 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु  दगु्ध अपूर्तत श्ङृ्खलाको प्रविान   

सामाणजक आकाइ:  ईदयपरु चौदणण्डगकढ नगरपाणलका ९ र १० बस्ती 

सफलताको कथा णमणत:  माघ, २०७६  

बजार सणुनणश्चत हुदँा दधू ईत्पादक कृषकहरूको व्यवसाणयकतामा सधुार 

सदरमुकाम नणजक भएपणन दधूको बजार नपाएका कारण 

चौदणण्डगढी नगरपाणलका, हणँडयाऄवणस्थत जनोत्थान पश ु

तथा कृणष सहकारी संस्थाका कृषकहरू.ले दधू णबक्रीका 

लाणगणजल्लाणभर बाणहरका धेरै डेरीहरू.मा चाहाथे । कणहले 

सप्तरी बरमणझयाका पेडावाला त कणहले गाइघाटका 

डेरीवालाले दधू लान्त्थे । तथाणप णनयणमत रू.पमा दधू नलाने, 

णमल्क एनालाआजरबाट पणन मापनमा ठणगने जस्ता समस्याले 

कृषकहरू. हतोत्साही णथए । यसैक्रममा ‘समृणि’ अयोजनाको 

सहजीकरणमा व्यापारी, नगरपाणलका प्रणतणनणध, स्थानीय 

सहकारी, सेवा प्रदायक र कृषकहरू.बीच व्््यवसाय 

सम्बन्त्ध(णब२णब) ऄन्त्तरकक्रया सञ्चालन भयो । फलस्वरू.प 

धरान डेरीबाट णनयणमत दधू खरीद गने सहमणत भयो । र, 

समृणिकै सहजीकरणमा २०७५ पौषमा ४० जना कृषकहरू. 

अवि गौरीगासाइ दगु्ध ईत्पादक कृषक समुह गठन भयो । 

चौदणण्डगढी नगरपाणलका, घरेलु तथा साना ईद्योग णबकास 

सणमणत माफा त णवत्तीय सहयोग तथा हडीया बजार 

व्यवस्थापन सणमणतको जग्गा सहयोगमा जनोत्थान 

सहकारीमा १००० णलटर क्षमताको णचणलङ भ्याट, भवन र 

णमल्क एनालाआजर सेटको व्यवस्था भयो ।  

शुरुमा धरान डेरीले सहकारीको सङ्ककन केन्त्रमा सङ्कणलत 

३०० णल. दणैनक दधू खररद गदा् यो भने हाल १२०० णल. 

दधू खररद हुन्त्छ । णवगतमा रू.३४ दणेख रू.४२ प्रणत 

णलटरमार पाआरहेका कृषकहरू.ले हाल रू.६० सम्म दधूको  

मूल्य पाएका छन् । २०७६ चैर मणहनाणभर धरान डेरीबाट 

मार करीब रू. ९००,००० बराबरको दधूको कारोबार 

भएको छ । डेरी र समुहले गरी रू. ०.५० को कल्याणकारी 

कोष खडा गररएको छ । हाल यस स्थानमा ऄन्त्य णनणज 

क्षेरको पणन दधू खरीदमा अकषाण बढेको छ । गाइघाटका 

राधाकृष्ण र पाणथभरा डेरी तथा स्थानीय पणनर 

ईत्पादकहरू.बाट दधूको खरीद भआरहेको छ । 

बजार र दधूको णबक्री सुनणश्चत भएपणछ लक्ष्मी बैंकसँगको 

सहकायामा ५० जना कृषकहरूले रू.८५,००,००० कजाा प्राप्त 

गना सफल भएका छन् । समुहमा ६७ प्रणतशत सदस्यहरू 

वैदणेशक रोजगारीसँग सम्बणन्त्धत छन् । चौदणण्डगढी 

नगरपाणलका, वडा कायाालय तथा अयोजनाको साझेदारीमा 

समुहले ईन्नत जातको घाँसको खेतीका लाणग ससचाइ, बीई 

व्यवसाय सम्बन्त्ध(B2B) ऄन्त्तर्कक्रया कायाक्रम 

दधू खररद णबक्री सम्झौता(B2B MoU) कायाक्रमको 

सहजीकरण 
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बीजन, घाँस काट्ने मेणशन (चाफकटर), गोठ सुधार तथा 

प्राणवणधक परामशा जस्ता कायाक्रमहरू कायाान्त्वयनको चरणमा 

छ ।  

दधू ऄणधक ईत्पादन हुने णसजनमा संकणलत दधूको 

बजारीकरणमा हुने समस्याको कदगो समाधानका लाणग समूह, 

सहकारी, अयोजना तथा जीवन णवकास डेरी णवराटनगरबाट 

संयूक्त पहल भआरहकेो छ । समुहका ऄध्यक्ष राणधका दाहाल 

समृणि अयोजनालाइ धन्त्यबाद कदद ैभणन्त्छन्, “एक बषा ऄणघ 

परम्परागत कृणष ईत्पादनको रूपमा णचणनएको हणँडया ऄणहले 

णजल्लाको मुख्य दधू ईत्पादन पकेट क्षेरको रूपमा पररणचत 

भएको छ । यसबाट नगरपाणलका र णजल्लामा रहकेो दधू 

ईत्पादक कृषक, वैदणेशक रोजगारबाट फकेर अएका यूवा 

तथा सहकारीहरूलाइ पणन प्रेरणाको णमलेको छ । यो 

पशुपालन र दधूको कारोवारबाट हामीले घरायसी खपतका 

ऄणतररक्त घरखचा चलाईन र बाल बच्चालाइ णशक्षा, स्वास््य 

कदलाईनमा ठूलो भरथेग णमलेको छ। ऄव हामीले सोका 

णनणम्त कसैको मुख ताक्न पदनै।” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्झैता पश्चात धरान डेरीको दधू ट्डांकरद्वारा जनोत्थान सहकारीमा 

दधू संकलन गद ै
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   दगु्ध अपूर्तत श्ङृ्खलाको प्रविान  

सामाणजक आकाइ : ईदयपरु, चौदणण्डगकढ नगरपाणलका ९ र १० बस्ती 

घटना ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

सामाणजक दरुी तथा सरुक्षात्मक ईपाय ऄपनाइ दगु्ध व्यवसाय सञ्चालन 

ईदयपुर णजल्लाको चौदणण्डगकढ नगरपाणलका ९ र १० णस्थत 

हणडयामा गौरी गोसाआ पशुपालक कृषक समूह जनोईत्थान 

पशु तथा कृणष सहकारी संस्था णल. गौरी गोसाइले कोणभड 

१९ णवश्वव्याणप महामारीको णबषम पररस्थणतमा पणन 

सामाणजक दरुी कायम राणख दधू संकलन तथा णबकक्र णबतरण 

गरी व्वयसाय गरेको ऄवस्था छ ।                                      

यहाँ सामान्त्य पररणस्थणतमा ८०० दणेख १००० णलटर दणैनक 

दधू संकलन गरी कारोबार हुदँै अआरहेकोमा हाल दणैनक 

५०० णलटर दधू संकलन भआररहेको छ । जसमा २५० णलटर 

दधू मार खरीद भआ रहकेो जानकारी सहकारीका संयोजक ले  

जानकारी कदनु भयो । 

दाना नपाईनु महगंो पनुा तथा गणुस्तरीय दधू नपाईँदा दधू 

ईत्पादनमा कणम भआरहेको छ । त्यसका ऄलावा दक्ष 

प्राणबणधकको सेवामा कणम, बकढ ईत्पाकदत दधूलाआा 

स्थानीयस्तरमा प्रशोधन तथा मूल्य ऄणभबृणि गना नसकु्न  पणन 

ककसानहरूका साझा समस्या हुन् । 

सहकारीका ऄध्यक्ष श्ी धमाराज खड्काका ऄनुसार 

'समृणि'अयोजनासगँको साझेदारीमा ४० जना समूहका  

कृषक सदस्यहरू मध्ये ३२ जनाले गोठ सुधारका काया सम्पन्न 

गररसकेको तथा लगभग १० कदनणभर काया योजना ऄनुसार 

पणहलो चरणको कायाकम सम्पन्न गरी सके्न जानकारी कदनु 

भयो । हाल सब ै सदस्यहरूको स्वास््य  ऄवस्था समेत   

सामान्त्य रहकेो जानकारी कदनु भयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहकारीमा दधु सँकलन गररदै 

गोठ सुधार गदै हणडयाका ककसान 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   ग्रामीण णवत्त ऄन्त्तगात णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञान ताणलम 

सामाणजक आकाइ : खोटाङ, हलसेी तवुाचङु नगरपाणलका वडा नं ७ 

घटना ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

 

णवत्तीय णशक्षा तथा व्यावसाणयक ञान ताणलमल ेकदयो अधार

   

                                                                                                        -राजकुमार ररजाल, अर्तथक णवकास सहजकताा 

      खोटाङ 

 

णवगत एक वषा ऄगाडी खोटाङ णजल्ला हलेसी तुवाचुङ 

नगरपाणलका वडा नं. ७ मा बसोबास गद ैअएका तीन युवा 

प्रणमला णगरी, सुणवन्त्र णगरी र कृष्ण काकीका कररव ईस्तै 

ईद्देश्य णथयो - ४० रोपनी जणमनलाइ ईपयोग गरी णजल्लाकै 

नमूना कृणष तथा पशुपालन व्यवसायी बन्ने । पूवाको कणााली 

भनेर णचणनने यस णजल्लामा कृणषलाइ स्थायी 

जीणवकोपाजानको रुपमा ऄङ्गाल्ने यो सपना चुनौणतपूणा 

णथयो । तथाणप प्रणत व्यणक्त रु. ५ लाखका दरले १५ लाख 

रकम जम्मा गरी २०७६ ऄसारमा हलेसी कृणष तथा 

पशुपालन फामाको नाममा घरेलु तथा साना ईद्योग णवकास 

सणमणतमा दताा गरी सुरुवात गरे । सञ्चालक सुणवन्त्र णगरी 

भन्त्छन्, “फामा सञ्चालनको लाणग हामीले स्थानीय 

सोमबहादरु घलेमगरलाइ दआुा मणहना काठमाण्डौंको फमामा 

काम गना पठायौं र त्यो ऄनुभवलाइ फामाको कमाचारीको 

रुपमा ईपयोग गयौं । साथै कृणष ञान केन्त्र माफा त सुनसरीको 

दहुवीमा गआा दआुा सञ्चालकहरुले १०-१० कदनको गाइ पालन 

सम्बणन्त्ध ताणलम प्राप्त गरे ।”  

 

सो ताणलमबाट प्राणवणधक ञान पाए पणन णवत्त व्यवस्थापन र 

व्यवसाणयक ञान भने भएन । यसैक्रममा णवत्तीय व्यवस्थापन 

तथा व्यवसाणयक ञानको अधार स्तम्भको रुपमा जनणहत 

हलेसी बचत तथा ऊण सहकारी संस्था भयो । ग्रामीण ईद्यम 

तथा णवप्रेषण अयोजना (समृणि) को सहयोगमा सहकारीले 

सञ्चालन गरेको ताणलममा सहभागी हुने ऄवसर णमल्यो । 

णगरी भन्नु हुन्त्छ “म सो ३ कदन े ताणलममा सहभाणग भएँ, 

ताणलमले पैसा र जीवन, पैसाको श्ोत र ईपयोग, अम्दानी- 

खचा सन्त्तुलन, णवत्तीय लक्ष णनधाारण, बचत, व्यवसाणयकता, 

जोणखम व्यवस्थापन र बीमा, पाररवाररक बजेट, णवप्रेषण 

ईपयोग, बैंककङ्ग सेवाहरु लगाएत धरै कुरा णसककयो । ऄझ 

“हाम्रो सपना र यसको संकल्प” को सम्बन्त्धमा जानकारी प्राप्त 
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हुदँा त ऄब चाणह सही बाटो भेटँे जस्तो भयो । व्यवसाय शुरु 

गनुा पुवादणेख पणछसम्म गररने अधारभूत कुराहरुबारे 

जानकारी भयो ।” णगरी थप्नु हुन्त्छ “समृणि अयोजनाले यही 

क्षेरमा काम गरररहकेो छ भन्ने सुनेका छौं । हाम्रो 

व्यावसायलाइ थप व्यवणस्थत बनाईन समृणि अयोजना 

जस्ता सहयोगी हातहरुको खाँचो छ । मलाइ अशा छ त्यो 

कायाक्रम हामीसम्म पणन अआपुग्छ र हामीलाइ थप सहयोग 

पुयााईने छ ।” 

ताणलम पश्चात जनणहत हलेसी बचत तथा ऊण सहकारी 

संस्थाबाट फामालाइ रु दइु लाख व्यवसाणयक ऊण प्राप्त 

भएको छ । ईनीहरुले बचतलाइ व्यवणस्थत रूपमा पररचालन 

गने तथा ककस्ता र व्याज भुक्तानी पणन गरररहेको सहकारीका 

व्यवस्थापक गणेश राइले जानकारी गराईनुभयो । स्थानीय 

साहुबाट ऊण णलइ थप लगानी गरी हाल फामामा ३५ लाख 

कूल लागत पुगेको छ । फामामा ऄणहले सात वटा जर्तस गाइ, 

करीब ९०० वटा लोकल कुखुरा, तरकारी खेती साथ ै

डेरीसमेत सञ्चालनमा छ । पाँच जना स्थानीयलाइ रोजगारी 

प्रदान गरररहेको फामाको करीब चार लाख माणसक अम्दानी 

छ, जसमा खचा कटाआा माणसक खुद कररब ८० हजार नाफा 

हुन्त्छ ।  

सहकारी संस्था र समृणि अयोजनाले हामीलाइ व्यवसाणयक 

बनाईन प्रोत्साणहत गरेकोमा धन्त्यबाद कदद ै सञ्चालक णगरी 

भन्त्छन्, “ऄन्त्य थप अवश्यक कक्रयाकलापहरुमा अयोजनाको 

सहयोग भए नमूना व्यवसाय बनाईने हाम्रो ईद्देश्य ऄनुरूप 

थप योजना बनाईने णथयौ ँ । सरकार तथा अयोजनालाइ 

संकेत गद ै सञ्चालक भन्त्छन्, “णवश्वमा अएको कोणभड १९ 

भाआरस र बन्त्दाबन्त्दीले गदाा णवश्व सङ्कटमा छ । हाम्रो पणन 

कररव ५० हजार ऄण्डा र ३० हजार तरकारी णबणग्रयो ।  
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   हररयो तरकारी अपरू्तत श्ङृ्खलाको प्रविान 

सामाणजक आकाइ : भोजपरु नगरपाणलका वडा नं. १२ पयैाँपानी  

घटना ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

 

तरकारी खेणतले जीवन णजईन ेअत्माणवश्वास जगायो 

- संग्राम राइ, भोजपुर (अर्तथक णबकास सहजकताा) 

 

'समृणि' अयोजनाको हररयो तरकारी अपूर्तत श्ृंखला तरकारी 

कृषक समुहमा अबि ररता सुवेदीले भोजपुर नगरपाणलका 

वडा नं. १२ पैयाँपानीमा, दश रोपनीजग्गामा तरकारी खेणत 

गरेकी छन्। भोजपुर बजारबाट कररब ५ कक.णम. णभरको 

स्थानमा ईनले  टमाटर, काईली, बन्त्दाकोणभ, फसी, काँक्रो, 

मटरकोसा जस्ता मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी फलाईँदै 

अएकी छन्। जस मध्ये टमाटर सबै भन्त्दा धेरै ईत्पादन हुन्त्छ।    

 

३७ वषीया एकल मणहला ररताको, १७ वषा ऄगाडी णववाह 

भएको णथयो, ईनको १५ वषाको एक छोरा पणन छ । तर 

ईनका श्ीमानले दोस्रो णववाह गरेपणछ दइुजनाको सम्बन्त्ध 

णबणग्रन गयो । त्यसपणछ ररता अफ्ना माता-णपता र  

छोरा संगै भोजपुर नगरपाणलकाकै वडा नं.१२ पैयाँपानीमा 

बस्दै अएकी छन्। श्ीमानसगँ सम्बन्त्ध णबणग्रएपणछ 

जीणवकोपाजानको खोणजमा ऄरूको जणमन भाडामा णलएकी 

ररताले चार वषा ऄगाणड १५० बोट टमाटरबाट तरकारी खेणत 

शुरु गरेकी हुन्। हाल ईनी स्थानीय बजारमा प्रणत हप्ता ४ 

हजार दणेख २० हजार रूपैंया सम्मको तरकारी बेच्ने भएकी 

छन्। 

ईनी भणन्त्छन्  “पणहला त हामी मकै कोदो नै रोप्ठ््यौ ँ तर 

वरीपरीका णछमेकीहरुले तरकारी रोपेको दखे्दा मलाइ पणन 

रहर लाग्यो । मैले पणन १५० वोट टमाटरको णवरुवा ककनेर 

रोपेँ । णनकै  राम्रो फल्यो । शणनबारे हाटमा लगेर केही बेचँे । 

त्यसपणछ गदाा हुने रहेछ भन्ने लाग्यो ऄणन मकै कोदोको सट्टा 

तरकारी लगाईन थाल्यौ ँ। अजकाल हप्तामा २० हजार रुपैंया 

सम्मको बेच्दछु ।”  

यसैका णबच एकवषा ऄगाडी ग्राणमण ईद्यम तथा णवप्रेषण 

अयोजना संग सहकाया गने मौका जुयो र अयोजनमा 

प्रस्तावना पणन पेश गररन्। अयोजनाको पहलमा यस ककसान 

समुह र स्थानीय व्यापारी बीच छलफल भइ(णब२णब) सम्बन्त्ध 

णवस्तार भएपणछ बजारीकरणमा सहज भएको ईनी 

बताईँणछन् । "समृणि अयोजनाको समन्त्वयमा व्यापारीहरुसँग 

सम्पका  जुट्डो ।" ईनले थणपन्।   

 

 “पणत सँग सम्बन्त्ध राम्रो भएको भए म संग संगै णजईथें 

होला, सम्बन्त्ध राम्रो भएन तरकारीलाइ साथी बनाएँ । 

तरकारी खेणतले मेरो जीवन सणजलो बानाआकदयो । ऄबको 

जीवन पणन यही तरकारी फलाएर बाँच्न स्छु" जस्तो 

लाग्छ ।” 

फोटोमा तरकारी बारीको काम गदै ररता सुवेदी 
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तरकारी खेणतको अम्दानीले अफ्नो चार जनाको 

पारीवारीक खचा र णपताजीको ईपचार गना ऄभाव 

नभएको, अफूँमा खुसी र अत्माणवश्वास बढेको, पणहलाको 

भन्त्दा ऄणहले घर चलाईन सणजलो भएको ररता 

बताईंणछन्।   

ईनलाइ अजकल, वषाको ३० हजार जग्गाको भाडा 

साथमा मल, णबई र अवश्यक सामाग्री ककन्न तथा 

चाडवाड मनाईन खासै समस्या हुदँनै ।  

 

टमाटरको बास्केट भुआँमा राखेर णनधारमा झरेको कपाल 

पछाणड साररन् ऄणन बायाँ हातले पणसना पुछ्तै हाँस्तै ईनी 

भणन्त्छन्, —“पणत सँग सम्बन्त्ध राम्रो भएको भए म संग 

संगै णजईथें होला, सम्बन्त्ध राम्रो भएन तरकारीलाइ साथी 

बनाएँ । तरकारी खेणतले मेरो जीवन सणजलो बानाआकदयो 

। ऄबको जीवन पणन यही तरकारी फलाएर बाँच्न स्छु 

जस्तो लाग्छ ।” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भोजपुरको हरटयामा तरकारी बेच्तै ररता सुवेदी 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   ग्रामीण णवत्त ऄन्त्तगातको(FEEK-1) ताणलम 

सामाणजक आकाइ : भोजपरु णजल्ला, भोजपरु नगरपाणलका, वडा न ं७ 

घटना ऄध्ययन णमणत:  जठे, २०७७  

 

णवत्तीय णशक्षा ताणलमले सदस्यलाइ णनयणमत र व्यवसायी बनायो  

- गणेशप्रसाद णतमल्सेना, भोजपुर (ईद्यम सेवा केन्त्र संयोजक तथा अपूर्तत शंृ्खला सुपरीवेक्षक) 

 

ग्रामीण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजनासँगको सहकायामा 

सञ्चालन भएको णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञान 

ताणलमको प्रभावले ल्याएको सुधारबारे ऄनुभव 

सुनाईँदै, सामुणहक वचत तथा ऊण सहकारी संस्था णल. 

भोजपुरकी ऄध्यक्षल े बताईन ु भयो — माणनसमा 

पररवतान ल्याईन, ञान अजान हुने वातावरणको णसजाना 

गर्कदन सकु्न पने रहछे । णहजो णवणत्तय संस्थाबाट ऊण 

णलएपणछ फर्ककएर नअईने सदस्य अज णनयणमत बचत 

गद ैऊणको ककस्ता चुक्ता गना थालेका छन्। लगानीको 

सदपुयोग गरी णनयणमत अम्दानी बढाईन थालेका छन् । 

बचत बढेको छ । सहकारीमा नयाँ सदस्य थणपएका छन् 

। प्राप्त णवप्रेषणलाइ ईपभोग्य वस्तुमा मार खचा गद ै

अएका, त्यस्ता २५ सदस्यहरुले ईत्पादनशील क्षेरमा 

लगानी गना थालेका छन ्। 

अयोजनासँग भएको सम्झौता ऄनुसार सञ्चालन भएको 

पाँच वटा ताणलम कायाक्रममा जम्मा १८४ जनाको 

सहभाणगता रहकेो णथयो । ईक्त ताणलममा णवशेष गरी 

पैसाको श्ोत र ईपयोग, बचत, ऊण र णवप्रेषणबाट 

प्राप्त अम्दाणन ईत्पादन क्षेरमा लगानी, पाररवाररक 

बजेट तयारी र ऄभ्यास जस्ता णवषयलाइ समेरटएको 

णथयो। सदस्यलाइ सहकारी णशक्षा प्रदान गना 

ताणलमबाट ठूलो सहयोग भयो। सहकारीले पणहलादेणख 

नै योजना बनाए पणन सञ्चालन गना सकेको णथएन । 

सहकारी असपासका ऄन्त्य कररब ५० जना मध्ये पाँच 

जनाले सहकारीको सदस्यता णलएर णनयणमत कारोबार 

गना थालेका छन् भने बाँकी सहभाणगहरुले नणजकका 

ऄन्त्य सहकारीका सदस्यता णलएका छन ्। 

प्रणशक्षकका ऄनुसार— "दैणनक व्यवहाररक जीवनसँग 

सम्बणन्त्धत ऄत्यन्त्तै व्यवहाररक णवषयहरु भएका कारण 

ऄपेक्षाभन्त्दा बढी सदस्य तथा गैर-सदस्यको ताणलममा 

ईत्साहबिाक सहभाणगता रह्यो" ।  

त्यस बाहके सदस्यले व्यवसाणयक खेणतबाट अम्दानी 

बढाईन थालेका, सहभागीहरुले व्यवसाणयकता तथा 
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ईद्यमशीलता णवकासलाइ व्यवहारमा ऄनुसरण गरेको, 

ऄन्त्य लघ ु णवत्तीय संस्थामा भन्त्दा सहकारी  प्रणत 

अकषाण बढेको पाआएको छ ।   

सहकारीले ईत्पादनणशल ऊणलाइ पणहलो प्राणथमकता 

कदएकाले भाखा नाघेको ऊण घट्न थालेको छ । 

ताणलमको प्रभावले २ लाखभन्त्दा बढी भाखा नाघेको 

ऊण ऄसुली गना सहयोग पगुेको कुरा संस्थाका 

व्यवस्थापक बताईन ुहुन्त्छ । 

ताणलममा णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञानसँग ै

मणहला प्रजनन ् स्वास््य र पररवारको भूणमका, घरेल ु

तथा मणहला सहसाका णवषयबस्तु पणन समेरटएको छ। 

यो कायाक्रममा सहभाणग भए पश्चात पाररवाररक 

मेलणमलाप बृणि भइ घरेल ु झगडामा कमी भएको, 

ऄनावश्यक खचा घटेको प्रसंग सहकारीकी प्रणशक्षक तथा 

मणहला मानव ऄणधकार रक्षक संजालकी णजल्ला 

संयोजकले  सुनाईन ुभयो । 

 “ साना तर णनयणमत रुपमा हुने चुहावट रोकी 

पाररवाररक बजेट बनाएर काम गदाा सानाणतना 

व्यवहाररक गजो टरेको ईदाहरण धरैे छन् । यस्तो 

ताणलम कायाक्रम ४ - ५ वषा पणहला न ै अएको भए 

हाम्रो अँखा पणहल्यै खुल्ने रैछ णन ” - अफूले तरकारी 

खेणत गना णलएको ऊण णतना र णनयणमत बचत गना 

अएका भोजपुर नगरपाणलका १० णनवासी ताणलमका 

सहभागी तथा सहकारीका सदस्य णडकबहादरु राइ 

ताणलमको महत्व सम्झदै भन्त्छन ्। 

 “णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ञान ताणलमलाइ 

णवद्यालयस्तर देणख समावेश गना सके जरै देणख अर्तथक 

समृणि स्थाणपत गना सहयोग णमल्ने णथयो ।” अफ्ना 

धारणा व्यक्त गदै प्रणशक्षकल े थप्नु भयो। ताणलमल े

समुदायमा पारेको प्रभावलाइ णवष्लेषण गदाा 

यसलाइऄझ व्यापक रुपमा समुदायका तल्लो तहसम्म 

पुयााईन अवश्यक देणखन्त्छ । अयोजनाले सहकाया गरेका 

सबै लाभाणन्त्वत व्यणक्त तथा समुहहरुलाइ यो ताणलमसँग 

जोड्न सके समुदाय स्तरमा व्याशाणयकताबारे व्यापक 

जनचेतना ऄणभवृिी  हुन ेदेणखन्त्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ताणलमले समुदायमा पारेको प्रभावलाइ णवष्लेषण गदाा 

यसलाइऄझ व्यापक रुपमा समुदायका तल्लो तहसम्म 

पुयााईन अवश्यक देणखन्त्छ । अयोजनाले सहकाया गरेका 

सबै लाभाणन्त्वत व्यणक्त तथा समुहहरुलाइ यो ताणलमसँग 

जोड्न सके समुदाय स्तरमा व्याशाणयकताबारे व्यापक 

जनचेतना ऄणभवृिी  हुने देणखन्त्छ ।" 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   लैंणङ्गक काया णसकाइ णवणध(गाल्स) 

सामाणजक आकाइ : महोत्तरी, गौशाला न.पा १२, लणक्ष्मणनया 

घटना ऄध्ययन णमणत:  वशैाख, २०७७  

 

पररवतान महशसु गरेकी फुलतोर दवेी 

- सीता के.सी, अर्तथक णवकास सहजकताा (महोत्तरी) 

फुलतोर देवी साह णहजो अज णनकै खुसी भएको महशुस 

गदाणछन् । ईनमा खुशी छाईनुको रहस्य सोिा बताईंणछन्-

"समृणि अयोजनाको गाल्स कायाक्रममा सहभागी भएपणछ 

दणैनक जीवनमा हुनु पने काम कुरा त यस्तै नै हो णन भन्ने 

लाग्यो र अँफूलाइ  लैंणगक काया णसकाआ पिणत(गाल्स 

/GALS) ताणलम णभरै पाईन थालें।" । महोत्तरी गौशाला 

न.पा. १२ लणक्ष्मणनयामा बसे्न ईनी लणक्ष्मणनया तरकारी 

ईत्पादन समूहकी सणचव समेत रहकेी णछन्।  हाँस्दै फुलतोर 

दवेीले थणपन्- "कृणष समूहमा पणहला पणन बणसयो, ताणलम 

णलआयो, तर गाल्स ताणलमले चासह मेरो र पररवारको 

जीवनमा पररवतान ल्याएको  महशुस गरेकी छु।" 

 

समूहमा रहदँा अर्तथक जीणवकोपाजानमा केही सुधार अएता 

पणन यसरी पररवारको सदस्यहरूको व्यवहारमा नै सकरात्मक 

पररवातन भने गाल्स ताणलमबाट सम्भव छ भनी ईनी णवश्वास 

कदलाईँणछन्।  गत सालको चैत मणहनामा गाल्स ताणलम 

णलएर घर फकेकै कदन ईनले ताणलममा णसकेको बुझेका 

कुराहरू पणहला पणतलाइ बताआन् । 

पाररवारीक जीवनमा  पणत-पत्नीको भूणमका, अपसी 

सरसहयोगबाट नै जीवनको सपनाहरू पुरा हुन सके्न कुरा बारे 

राम्रोसंग पणतलाइ सम्झाआन् । त्यसपणछ क्रमश: सासु, ससुरा, 

छोरा,छोरी, छरणछमेक ऄणन समूहका ऄन्त्य सदस्यहरूलाइ 

पणन गाल्स ताणलममा णसकेका ऄभ्यासहरू साँरटन ्

।"णसकाएका सब ै पररवार सदस्यले ईणत्तकै महत्वका साथ 

ग्रहण नगरे पणन श्ीमानले भने अफंूमा धेरै पररवतान ल्याईनु 

भयो, मेरो कुरा वुणझकदनु भयो"— ईनी थणप्ठ्छन्। घरका मूणल 

श्ीमानले पणहला बणझदददा मलाइ घर व्यवहार तथा 

पररवारमा परस्पर हुने व्यवहारीक, अर्तथक सबै काममा धेरै 

सणजलो हुन्त्छ भन्ने ईनको णवश्वास छ।  

अज भोणल ईनको श्ीमानको व्यवहारमा अएको एकाएक 

पररवतानले ईनी मार हनै णछमेकीसमेत ऄचम्ममा परेका छन् 

। श्ीमानमा त्यस्तो खास के पररवतान दणेखयो त भनेर सोिा 

ईनी भणन्त्छन-् " तास धेरै खेल्ने, समयमा घर नअईन,े 

पाररवारीक द:ुख सुखका कुराकाणनमा खासै परवाह नगने, 

घरको काममा कफरटकै्क सहयोग नगने, खेतीबारीको काम गनुा 

पदाा पणन धेरै ध्यान नकदने मेरा श्ीमान णहजो अज मेरा हर 

कुरालाआा सकरात्मक रूपमा  हनेा  र सुन्न थाल्नु भएको छ। यो 

पररवतानले मलाआा णनकै अनणन्त्दत तुल्याएको छ। "  

 

"बल्ल हामी एक रथका दइु पाङग्रा जस्तो भएको ऄनुभव गना 

थालेका छौं" ईणन थणप्ठ्छन् । त्यणत मार नभइ गाईँमा गाल्स 

ऄभ्यासबारे  णसकाईन जाँदा पणन साथ कदने हुनु भएको छ । 

जबकक णहजो-ऄणस्त घरभन्त्दा बाणहर णनस्केर सहडेकोमा खटपट 

गने पणत अजभोणल सामाणजक कृयाकलापमा सामेल हुन 

प्रोत्साणहत गदाछन् । पररवारको सपना पुरा गना अम्दानी 

फुलतोर दवेी र ईनका पणत 
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बढाईनु पने, पाररवाररक मेलणमलाप र अपसी समझदारी हुनु 

पने  बारे ऄब अफ्ना पणतले  राम्ररी बुझ्न थालेको कुरा 

फुलतोर दवेी  सगवा बताईणछन्  । हणँसली  फुलतोर दवेीको 

पररवारले हाल १०  कट्ठामा व्यवसाणयक तरकारी खेती 

गरररहेका छन् । समृणि अयोजनाको ऄनुदानसंग पणन ईनी 

जोणडएर ईनले णवद्यमान तरकारी खेती णवस्तार गरेर १ 

णबगाहमा गने योजना बुनेकी णछन् । ईनको अर्तजत यस्तै 

अम्दानीबाट  णनकट भणवष्यमा पक्की घर बनाईने, छोरा 

छोरीलाइ राम्रो णशक्षा कदक्षा  कदने सपना छ । 
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   अप्रवासीको स्रोत पररचालन 

सामाणजक आकाइ : धनकुटा णजल्ला 

घटना ऄध्ययन णमणत:  जठे, २०७७  

- मञ्जु राइ, अप्रवासन ऄणधकृत(धनकुटा) 

कोणभड-१९ मतृ्य ुकेशमा अप्रवासी श्ोत केन्त्र धनकुटाको पहल   

 

वैदणेशक रोजगारीमा टकीको आस्तानवुल ऄन्त्तराणिय 

णवमानस्थलमा कायारत धनकुटाका कृष्ण राइ (नाम पररवतान) 

को आस्तानवुल णस्थत ऄनााभुक्तोआ स्टेट हणस्पटलमा कोरोना 

भाआरस संक्रमणको अशंकाका ईपचार गना लणगएको णथयो । 

ईपचार कै क्रममा ८ ऄणप्रल, २०२० राइले ऄस्पतालकै 

झ्यालवाट हाम फालेर अत्महत्या गरेको भन्ने खबर अयो । 

पैसा कमाईन टकी पुगेका कृष्णको मृत्युको खबर सुन्त्दा ईनको 

पररवारमा वज्रपात नै परेको णथयो ।  

धन कमाईने ठूलो सपना बोकेर वैदणेशक रोजगारीमा गएका 

कृष्ण राइले अत्महत्या गरेको भन्ने ईनको पररवारलाइ 

णवलकुलै णवश्वास लागेको छैन । यद्यणप पोसमाटाम ररपोटामा 

कोरोना भाआरस कै कारण मृत्यु भएको प्रमाणणत गररएको छ 

। नेपाली दतुावास आस्लामावादले २२ ऄणप्रल २०२० मा 

कोरोना भाआरसको कारण मृत्यु भएकोले ३ कदन णभर 

शवलाइ दावी गरर सकु्न पने, सो भन्त्दा भन्त्दा वकढ समय शव 

राख्न नसके्न व्यहोराको पर पराराि मन्त्रालय माफा त णजल्ला 

प्रशासन कायाालय धनकुटामा प्राप्त भएको णथयो । कोरोना 

भाआरसका कारण मृत्यु भएको हुनाले तोककएको समयमा 

मृतकको शव दावी नभएमा बेवाररसे (ऄन्लेम) शवको 

रुपमा शवदाह गने त्याहाँको व्यवस्था व्यहोरा रहछे । पर 

णजल्ला प्रशासन कायाालय, मृतकका पररवार हुदँ ै अप्रवासी 

श्ोत केन्त्र धनकुटासम्म अईँदा धेरै कढला भआ सकेको णथयो । 

टकीमा नेपाली दतुावास नभएकाले आस्लामावाद णस्थत 

नेपाली दतुावासले टकी पणन हनेे व्यवस्था भएकोले पणन 

प्रकृयागत कढलाइ भएको हो । परमा ईल्लेख भए ऄनुसार 

बाँकी ३ कदनमा टकीमा शवदाह सहमती पर पठाईन सम्भव 

णथएन । यद्यणप मृतकको शव ऄणहलेसम्म सुरणक्षत छ छैन 

भणन पत्ता लगाईने काया हुदाँहुदै परमा भणनए ऄनुसार शव 

दावीमा धेरै कढला भआसकेको णथयो । यणह णबचमा टकीमा 

शवदाह न ै भइ सकेछ । तर मृतकको पररवारले शवदाहको 

लाणग न सहमणत कदआएको णथयो न त पररवारलाइ कुनै थाहा 

नै कदएको णथयो । शवको बारेमा बुझ्दा बुझ्दै शव नै जलाआ 

सकेछन् । पैसा कमाईन णवदशे गएको कृष्णको मुख हनेा त परै 

जाओस्, लाससम्म पणन दखे्न पाएन, ईनको पररवारले । 

अप्रवासी श्ोत केन्त्र धनकुटामा केश दताा भए पणछ श्ोत 

केन्त्रले शव सुरणक्षत भए नभएको खोजी गररएको णथयो । 

मृतकको पररवारलाइ अत्महत्या गरी मृत्यु भएको कुरा प्रणत 

णवश्वास नभएकोले सत्यत्य ऄनुसन्त्धान र मृतकको 

पररवारले पाईने क्षणतपूती, वाँकी तलव, णवमा लगायत ऄन्त्य 

सेवा सुणवधा पहलको लाणग काठमान्त्डौं णस्थणत सेन्त्टर फर 

माआगे्रशन एण्ड आन्त्टरनेशनल ररलेसन्त्स् (णस.एम.अआ.अर.) 

मा पठाआएको छ । यसका साथै सम्बणन्त्धत णनकायहरुमा 

अवश्यक कागजातहरु पठाईने काया भएको छ । यद्यणप 

बन्त्दाबन्त्दीका कारण कायाालयहरु बन्त्दको ऄवस्था भएकोले 

कायाालय खुलेपणछ सम्वणन्त्धत णनकायहरुसँग सम्पका  समन्त्वय 

गरी वैदणेशक रोजगार वोडा र णवमा कम्पणनवाट मृतकका 

पररवारले पाईने सहायता रकम प्रदान गने सहयोग पुयााईन े

छ ।  
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मखु्य णवषय–वस्त:ु   अप्रवासीको स्रोत पररचालन 

सामाणजक आकाइ : रौतहट णजल्ला, सबगढा 

घटना ऄध्ययन णमणत:  जठे, २०७७  

 

सीपणवनाको वदैणेशक रोजगार, रामककशोर बन ेठगीको णशकार 

- णप्रयंका मेहता, परामशाकताा (अप्रवासी श्ोत केन्त्र, रौतहट) 

रौतहट णजल्ला सबगढाका २५ वर्तषय रामककशोर साहको 

अर्तथक ऄवस्था णनकै दयनीय णथयो । जसले गदाा ईनलाआ 

अफ्नो र पररवारको जीवन धान्न णनकै नै गाह्ये प्यो। घरको 

यस णस्थणतबाट पार पाईनको लाणग रामककशोर साहले णबदशे 

जाने णवचार गयो । णमणत २०७५ चैर ३० गते एजेन्त्ट संजीव 

यादवको माध्यमबाट रु १ लाख १० हजार णतरेर ईनी 

साईदीको सहव ररयाद णलयणजङ कम्पनीमा लेबर पदमा काम 

गना ईड्नु भयो । त्याहाँ पुगेपणछ ईनले काम त पाए तर 

नेपालमा भणनएको सुपर माकेटमा लोणडङ ऄनलोणडगं नभइ 

पोल्र्टी फमामा लेबरको काममा पाईनु भयो । त्यो काम पणन 

२५ कदन गरेपणछ ईनले थप काम पाएनन् । काम नपाएपणछ 

ईनलाइ खान र बस्न समेत ऄपयारो भयो । घरको समस्या 

टारेर पैसा कमाईने सपना बोकेर साईदी पुगेका रामककशोर 

साहको सपना सपनामै रह्यो । 

पररवारसँग ईनको समस्याको बारेमा णनयणमत सम्पका  

भइरहकेो णथयो । ग्राणमण ईद्यम तथा णवप्रेषण अयोजना 

(समृिी) र गौर नगरपाणलकाको साझेदारीतामा णजल्ला 

प्रशासन कायाालय, गौरमा सञ्चाणलत अप्रवासी श्ोत केन्त्रले 

यो समस्या समाधान गछा भन्ने थाहा पाएर रामककशोरका 

भाइ साथमा भएको सम्पूणा कागजातहरु णलएर अप्रवासी 

श्ोत केन्त्रमा जानु भयो । ठगीमा परेको घटनाको कागजात 

बुझेर अप्रवासी श्ोत केन्त्रले रामककशोरसँग थप कुरा बुझी 

सेन्त्टर फर माआगे्रशन एण्ड आन्त्टरनेशनल ररलेसन्त्स् 

(णस.एम.अआ.अर.) काठमाण्डौको सहयोगमा ईनलाइ त्याहाँ 

पठाईने काठमाण्डौ णस्थत डेणस्टनेशन प्ठ्लेशमेन्त्ट 

म्यानपावरसँग रामककशोरलाइ कफताा पठाईन र जाँने क्रममा 

णतरेको पैसा कफतााका लाणग कुरा भयो । म्यानपावर कम्पनीले 

समस्या समाधानमा कुनै तत्परता दखेाएन । त्यसपणछ यो 

समस्या बैदणेशक रोजगार णबभागमा पुयााआयो । तर १ लाख 

१० हजार रकम बुझाएको भएता पणन रु.१० हजारको मार 

रणसद भएकोले एजेन्त्टलाइ बुझाएको सबै रकम कफताा पाईन े

णस्थणत दणेखएन । 

रामककशोरलाइ कफताा ल्याईन र णतरेको सबै रकम कफताा 

कदलाईनका लाणग अप्रवासी श्ोत केन्त्रको सहणजकरणमा 

णजल्ला प्रशासन कायाालयमा णनवेदन कदए पश्चात् इलाका 

प्रहरी कायाालय, राजपुर नगरपाणलकाका प्रमुख र एजेन्त्ट 

संणजव यादव सणहतको छलफल भयो । यो छलफल पश्चात 

एजेन्त्टले णलएको रकम कफताा कदन र ईनलाइ साईदीबाट 

फकााईने सहमणत भयो । सो सहमणत बमोणजम रामककशोर 

२०७६ भदौ २० गते नेपाल अआपुगे । यसका साथै ईनले 

म्यानपावर कम्पनीबाट रु. ६० हजार र एजेन्त्टबाट रु.५० 

हजार पणन कफताा पाईन सफल भए । यसरी अप्रवासी श्ोत 

केन्त्रको सहणजकरणमा णस.एम.अआ.अर.णजल्ला प्रशासन 

कायाालय र मेयरको संयु्त्त पहले रामककशोरलाइ कफताा 

ल्याईन र ईनले णतरेको रकम कफताा गराईन सफल भयो ।  

अफूसँग कुनै णसप नभइ लेवरको काममा एजेन्त्ट माफा त 

णवदशेमा काम गना जाँदा ठगीमा परेर ररत्तो हात णलएर 

फर्ककनु परेको कुरा सणम्झँद ै रामककशोर साह अफूलाइ 

सहयोग गरेकोमा अप्रवासी श्ोत केन्त्रलाइ धन्त्यवाद कदद ैऄब 

ई नेपालमै केणह गने सोच बनाईनु भएको छ भने ऄरुलाआ 

पणन णबदशे नजाने सुझाव कदनु हुन्त्छ । 
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Subject: Rural Finance (FEEK-1 training) 

Social Unit: Morang, Urlabari-6 

Case Study:  Falgun, 2076  

 

SAMRIDDHI's FEEK-1 initiative opened my eye 

After returning from foreign employment, Bhim 

Thapa was idle and not engaged in any income-

generating activity to support the family. Over 

time he was invited to participate in financial 

literacy (FL) training by Kankti Bachat tatha Rin 

Sahakari Sastha, Urlabari-6. He was not so 

much aware of what exactly would get taught in 

the training. "But it was so useful to our family 

prosperity" he shares his experience. He added, 

after participating in FL training, I learnt so much 

about financial attributes which helped me to 

effectively manage both economic and family 

life". 

After training he is aware and encouraged to be 

economically active. He learnt how to set the 

dream and make it true. Following the learning 

to FL classes he started earning and saving as 

professional Painter in his village. For example, 

within 15 working days he saved 20,000 rupees.  

Before training there was some miss conception 

in him regarding cooperatives. Such as he did 

not have idea about saving and loan policy 

adopted by cooperatives and was a little 

skeptical towards the services delivered by 

those cooperatives. FL training made him utterly 

wrong. He has realized that cooperatives are for 

the community to uplift their life. He is now 

convinced about the services on saving and 

credit, loan, interest, fine etc. Thapa now 

expresses his interest in saving his hard earned 

money in cooperatives.    
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Subject: Rural Finance (FEEK-1 training) 

Social Unit: Morang, Urlabari 

Case Study:  Falgun, 2076  

Financial Literacy Training made me realize ‘I really can do’ 

Gita Bhandari is one of the participants of 

Financial Literacy (FL) training conducted in 

Urlabari, Sunsari. There is no reliable source of 

income in her family except a small local shop 

(Ghumti Pasal) that is owned by her mother-in-

law. As she reported her husband does not earn 

enough to support the family and family's 

economic status is poor.  

Bhandari as homemaker was compelled to 

spend most of her time in the household chores. 

Before attending FL training she always 

hesitated to speak in mass as she did not have 

chance to participate in programs that were 

targeted to flourish the livelihood of 

communities. The FL training provided by 

"Samriddhi" Project in collaboration with 

cooperative gave her the chance to feel different 

within herself and empowered. After the training, 

she feels her confidence level has been 

significantly heightened. In her smiling face she 

said — "Now I can speak confidently. Certainly, I 

will share everything taught in the training with 

my family and friends."       

In the training she learnt about the importance of 

sharing financials concerns in the family. 

Especially, about how to fulfill family needs 

through effective financial management tools. 

She also learnt that financial concerns must be 

openly discussed amongst family members. 

During the training, she also learnt the best 

ideas of saving, loan management, developing a 

family budget and so on. She added,  "The most 

important thing I learnt during the training is that 

if we are connected with cooperatives they will 

support to a financial arrangement in our 

emergency". Further, she shared her plan that 

she is looking forward to be a member of local 

cooperative. So she could get financial support 

from cooperative to start an income-generating 

activity of her choice.    
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Lila, Delighted to Carry Fishing Profession 
                                                                     
 

Bodhban Fish Production Farmer Group has been 

formed at Kolhbi Municipality-5 at Bara district 

under Rural Enterprises and Remittances Project 

in the fiscal year 2076/078. The 39 members' 

group comprises 27 women and 12 men.  Among 

27 female members, Mrs. Lila Devi Sah is also 

one of them. Speaking to her qualification, she is 

illiterate but looking to her experience on fishing 

profession no one can assume her illiteracy so far. 

 

Being mother of two daughters (14 & 16 years 

age) and two sons (10 & 19 years age), Mrs. Lila 

Devi Sah has made her children access to formal 

education. She runs a small grocery shop to earn 

their livelihood and meet her family basic needs. 

She believes that self-dependency of a woman is 

a great respect on their own in this male dominated society. She fulfills the stationery goods for children 

study and even assists her husband with small amount she earns. Recently she is leased with 30 katha of 

land for fish production. In the condition of lockdown, fishery may be the suitable profession for livelihood. 

 

She says," In this critical situation of Covid-19, it is better to involve our own family members to carry 

fishing activities like pond management, feeding, fishing and selling". She added that the worldwide 

spread of Covid-19 has interrupted fish business access to the outside market. Thus the fish produced in 

this area has been sold to the local market like Jitpur Simra, Nijgadh of Bara district.  Being a member of 

the group, Lila has claimed for motor and digital weighing machine from the project during monitoring. 

She informed that they have planned to purchase those tools and equipment immediately after the proper 

environment against lockdown."  

 

She has informed that the fishing activities has not been carried well as before but somehow they conduct 

fishing and sell it to the local markets only as the time goes worsening day by day due to Corona virus. 

She says." Most of the people residing in the Terai region do not prefer non-veg item on Sunday and 

Tuesday and thus we consider the suitable day for fishing." They have mobilized their own family 

members and relatives to be secured against spreading Corona virus. It is informed that farmers sells 

their alive fish at rupees 200-250 to the fish merchants if they generate quantity of fish at a time. Lila 
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says," We generated 180 kg fish out of 30 katha pond in recent days and sold it to the local markets of 

Bara". 

 

Rural Enterprises and Remittances Project has granted 

the sum of rupees 264382.50 as a first installment to the 

Bodhan Fish Producer group but due to some technical 

problem form the own group has delayed to conduct 

further process. Perhaps they look forward to meet all 

the norms procedures and purchase all the tools and 

equipment as per the contract signed in between the 

group and the project. They believe that as soon as they 

practice the tools and equipment in their business, it will 

lead them to achieve positive outcomes in no time. The 

group members say," we are so grateful to RERP for 

offering us with such technical and financial assistance". 

 

 

Kolhawi Municipality in support of Samriddhi forms 154 fish 

production household  
 

Today as an evident fact Coronavirus, Covid-19 has 

been a major issue in the entire world. In this 

unfavorable circumstances  of epidemic, the rural 

people of Nepal who ease their livelihood via farming has 

been equally affected. In the same context, Covid-19 is 

putting under strain the fish production group formed by 

Rural Enterprises and Remittances Project at Kolhabi 

municipality-5, Bara.  

 

 

Fig: Own family members mobilized in fishing 
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Project has formed four fish producer group example— Baluwa Fish farmer group, Bodhban Fish production 

group, Udhamsil Fish production group and Srijansil Fish production Group which occupies approx. 73 hectares of 

ponds covering 154 household in Kalhabi Municipality. The major source of income of these households 

nowadays is fisheries business.  

The fish produced in this area has been supplied to local markets like Kalaiya, Jitpursimra, Sapahi, Adhanwa, Bara, 

Ganjbhawanipur, Bariyarpur, Langda market, Gadhal, Simroungadh. Like wise it has been exported to Katmandu, 

Sindhuli, eastern Nepal and also to the Indian markets. 

The pass issued by Kolahwi Municipality has 

somehow allowed the fish farmers to conduct fishing 

and selling activities twice in a week. They are allowed 

to sell these fish not even in the local market but to the 

doors of consumers like green vegetable been sold 

door to door. The Balwa fish farmer group says," we 

have been supplying the fish in least amount to 

Kathmandu as well but it is not sufficient to meet our 

family belongings." They added that fish is  prepared 

to sell but due to long lockdown, it created hurdle to 

sell these fish freelyin the markets. On the other side, 

it is troublesome to access to fish fries and feed as per 

requirement. Recently they use maize herbs into the 

pond for feeding. 

Against this crictical situation, Manju Adhikari, Chair person, Uddhamsil Machhpalan Krishak Samuha, says," the lack 

of fish feed may pull our fishery busniess back for two years. She adds," the project most look for some relief 

package for these farmers". 

The members of group informed that they have followed all the rules and regulations of Government of Nepal against 

Covid-19. In this context, they have mobilized their own family members in fishing activities. They have ensured 

proper social distancing, used mask, sanitizer and soap at regular intervals of time while doing their job. 

Despite of this critical situation, the fish farmers have been engaged to their livelihood and contributing towards fish 

supply to the consumers. Samriddhi truly offers  huge salutation to these farmers for such contribution to the national 

economy. 

 

 

 

 

 

 

Fig: Maize leaves for feeding fish 
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Fish Farmers Develop Farming Culture in   
Dhangadimai of Siraha 

 
25 group members composed of 9 female and 16 male formed Mithila Fish Production Farmer Group in 

Dhangadimai Municipality, Ward no 5 in Siraha with the support from RER Project in the FY 2076/77. 

Most of the inhabitants of area are under poverty line and are forced in labor work. Especially poor and 

oppressed class with low income resides here who suffer hands to mouth problem. Most of the youths are 

migrated for the foreign employment, whereas women are engaged in household chores and farming. 

The members of the group were found involved in traditional fishing activities which they face numbers of 

problem to manage basic things. People here were frustrated because of lack of the knowledge and also 

to the access of very basic technological support to improvise fishery business. For example, farmers 

here were in need of water supply and drainage system that could result to higher income from their 

fishery business. 

 

In such need, the presence of RER Project has been quite instrumental and farmers here today feel 

optimistic. RER Project therefore, has established the podium for fish farmers who could intensify fishery 

business to higher scale. Now the fish farmers group covers about 20 hectares of land for fishery. The 

groups produce varieties of species like Rohu, Naini, Silver, Bibhet, Bhakur etc which has got very high 

demand in the local as well as in regional markets. 
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Since the intervention of the project, the farmers group here has become motivated in gaining 

opportunities including the financial and technical assistance to boost up their fishery business such as on 

production, stocking and marketing. Project has inclined them with basic knowledge on the procedures of 

appropriate fishery business. Farmers here are now aware about the disease, precaution, tools and 

technology through training and workshops program. They are granted with fund support too. After 

receiving the much needed financial support from the project, group members are triggered to lift their 

Fishery business. For example, farmers have managed to receive 5 motor, 4 Boring, 4 Fishing net and 4 

weighing machine with the grant they received. Since they are working with these tools and equipment 

they feel convenient to uplift their entrepreneurship. 

Drivendra Kumar Yadav, the president of Mithila Fish Production Farmer Group says, "it was troublesome 

to have good earnings in this business due to lack of proper water supply in the ponds but after being 

trained on ideas, I feel confident to raise this occupation". He adds,"we have bought the necessary tools 

and equipment that reduces our risk against loss." 

Together Shiv Kumar Singh, the Secretary of the group added," we were facing problems because of the 

drought but now we do have motors and boring with which we can lift sufficient water for fish".  

Similary, one of the female group members Sunita Kumari Mandal said, "We lacked proper nets and 

weighing machine. Due to which we were unable to meet the market demand on time. But now the 

project has granted us with needed equipment, therefore we can gather huge volume of fish from the 

pond. And meet the market demand timely."  

 

 


