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पृष्ठभमूम 

"समृमि" आयोजना नेपाल सरकार उद्योग, वामणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालयको नेतृत्वमा 

संचामलत, कृमष मवकासका लामग अन्त्तराम् िय कोष(IFAD)को अनुदान सहयोग प्राप्त ७ 

वषष अवमधको आयोजना हो। यो आयोजना सन् २०१५ मडसेम्बर दमेख शरु भई २०२२ 

को मडसेम्बरमा अन्त्त्य हुनेछ। आयोजनाको कुल बजेट २३.२३ मममलयन अमेररकी डलर 

रहकेो छ। जसमध्ये १८.८२ मममलयन अमेररकी डलर IFAD को अनुदान र ऋण  ४.२ 

मममलयन अमेररकी डलर नेपाल सरकारको रकम रहकेो छ। आयोजनाको व्यवस्थापन 

कायाषलय  प्रदशे १ को ईटहरी,सुनसरीमा रहकेो छ। आयोजना कायषरत मजल्लाहरुको 

समन्त्वय र सहजीकरणका लामग धरानमा कोमश-सगरमाथा कररडोर कायाषलय र 

जनकपुरधाममा जनकपुर कररडोर कायाषलय स्थापना भएको छ । नेपाल उद्योग 

वामणज्य महासङ्घ अन्त्तगषत रहकेो कृमष उद्यम केन्त्र, स्वीस मवकास मनयोगको हले्भटास 

नेपाल आयोजनाका साझेदार मनकायहरु हुन्। 

कायषगत  मववरण स्थानहरु 

 

 

आयोजना कायषरत 

मजल्लाहरू (१६ मजल्ला) 

प्रदशे  १ (८ मजल्ला) 

मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, 

ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर 

प्रदशे  २ (७ मजल्ला) 

सप्तरी, मसरहा, धनुषा, महोत्तरी, सलाषही, 

रौतहट, बारा 

प्रदशे  ३(१ मजल्ला) 

मसन्त्धुली 

कायषगत  एकता  समझदारी  

सम्झौता (५३ स्थामनय तह) 

प्रदशे एक र दईु मा ५० तथा प्रदशे तीनका ३ 

गाउं तथा नगरपामलका 

आप्रवासी श्रोत केन्त्र र 

सूचना कक्ष (१४ स्थान) 

४ आप्रवासी श्रोत केन्त्र र १० सूचना कक्षहरू । 

प्रदशे एक र दईुका ईलाका प्रशासन तथा मजल्ला 

प्रशासन कायाषलयमा अवमस्थत 

आयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य 

# गररबी न्त्युमनकरण तथा दशेमा ददगो शामन्त्त हााँमसल गनषका लामग रोजगारीका अवसर 

मसजषना गरी समतामूलक  तथा समावेशी आर्तथक मवकास गने।                                                                

# कृमष तथा गैरकृमष क्षेरमा आय आजषन सम्बन्त्धी दियाकलापहरु गनष सम्भाव्य लघु, 

घरेलु तथा साना उद्यम प्रविषन गने तथा ग्रामीण गररब घर पररवार, आप्रवासी घर 

पररवार र आप्रवासनबाट दिताष भएकाहरुका लामग ददगो आजषनको श्रोत प्रदान गने।  

आयोजनाका मखु्य दियाकलापहरु  

+ आपूर्तत श्रृङ्खलाको मवकासद्वारा बजार मागको आवधारणामा आधाररत रहरे बजार 

सम्मको पहुाँच मवस्तार गने । 

 + कररडोर नक्साङ्कनको आधारमा सूमचकृत १४ उच्च बजार मागका वस्तुहरु मध्य 

पमहलो चरणमा हररयो तरकारी, माछा , दधु, वाख्रा र सुगमन्त्धत जमडवुटी जन्त्य 

वस्तुहरुको आपूती श्रङृ्खलालाई कायाषन्त्वयन गने।   

+ ग्रामीण क्षेरमा रहकेा साना दकसान तथा उत्पादकलाई आयआजषन गनष क्लष्टरहरूको 

सवमलकरण गरी समृमिको आधार तय गने। 

+ मवत्तीय संस्थाहरुको पमहचान तथा आयोजना क्षेरका सहकारी संस्थाहरुको क्षमता 

मवकास गने साथै ददगो रुपमा र सुलभ दरमा मवत्तीय श्रोतमा पहुाँच पुर् याउन स्थानीय 

स्तरका संस्थाहरु ठूला मवमत्तय संस्थाहरुसाँग सहकायष गने वातावरण मसजषना गने।              

+वैदमेशक रोजगारीबाट िर्ककएका, आप्रवासी पररवार र बेरोजगार युवाको 

आयआजषनमा वृमि गराउन व्यवसामयक तथा औद्योमगक प्रमशक्षणद्वारा मयाषददत 

रोजगारी मसजषना गने।   

+ स्थानीय तहमा आप्रवासन श्रोत केन्त्र र आप्रवासन सूचना कक्ष सञ्चालन गरी बैदमेशक 

रोजगारलाई सुरमक्षत, उपलमधधमूलक तथा मयाषददत बनाउन स्थानीय तह र प्रदशेमा 

आवश्यक नीमत तथा रणनीमत मनमाषणका उपयुक्त वातावरण बनाउने । 

 + प्रदशे २ का मजल्लाबाट उच् च जोमखममा रहेका व्यमक्तलाई लैंमङ्गक कायष मसकाई 

(गाल्स) मवमध मािष त प्रत्यक्ष सल्लाह र परामशष सेवा उपलव्ध गराई आर्तथक अवसरसाँगै 

सामामजक पररचालनको गमतमवमधमा सम्बोधन गने। 

+ मवश्वव्यापी महामारी कोमभड- १९ को कारणले वैदमेशक रोजगारीबाट िर्ककने 

युवाहरुलाई पूाँजी र सीप पररचालनको मध्यमबाट स्थानीय स्तरमै आयआजषन तथा 

रोजगारीको लामग कायष गने । 

लमक्षत वगष 

 

 

१०,००० घरधुरीलाई आपूर्तत श्रृंखलामा समामहत 

 

 

२७ उद्योग वामणज्य संघहरुको क्षमता मवकास     

 

                       

३०,००० जनालाई मसप मूलक तामलम 

 

१००० घरधुरीलाई लैंमङ्गक कायष मसकाई मवमध  

 

 

१५० सहकारी संस्थाको क्षमता मवकास 

 

५०,००० जनालाई मवत्तीय मशक्षा तथा 

 व्यवसामयक ज्ञान तामलम 

 

 

१,१०,००० जना आप्रवासनमा रहकेा र 

कोरना महामारीका कारण दिताष भएकालाई  सेवा  

 

नेपाल सरकार 

उद्योग वामणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय 
ग्रामीण उद्यम तथा मवप्रेषण आयोजना (समृमि) 

थप जानकारीका लामग 

# कोमश-सगरमाथा कररडोर कायाषलय  

मसिकामल चोक- धरान, िोन०२५- ५२०७०३ 

# जनकपरु कररडोर  कायाषलय 

जनकपुरधाम-४ क्याम्पस चौक, धनुषा, मोबाईल नं ९८०१५६४९३७ 

 

सम्पकष  ठेगाना 
आयोजना  व्यवस्थापन  कायाषलय 

ईटहरी, सुनसरी िोनं ०२५-४७६४७३\४७६४७६ 

Email: info.rerp@moics.gov.np 

RERP Website: rerp.moi.gov.np) तथा  

Facebook: RERP (SAMRIDDHI) 

# सम्पकष   कायाषलय 

ठाडोढंुगा, लमलतपुर िोन नं ०१-५५३५४८८ 

 

२,००,००० जना ग्राममण जनता लाभामन्त्वत 

 

साझदेार मनकायहरू                      

 


