नेपाल सरकार
उद्योग, िावणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना(समृवि)

सवषिप्त पररचय
cfof]hgf sfof{Gjogsf k|d'v ;fem]bf/x?

पररचय
 नेपाल सरकार र कृ वष विकासका लावग अन्त्तराव्िय कोष(IFAD) वबच सम्झौता भई
१० वडसेम्बर सन् २०१५मा तात्कावलन उद्योग मन्त्रालय अन्त्तगगत सन् २०१७ देवख
२०२२ सम्म अबको ५ बषगका लावग समृवि आयोजना कायागन्त्ियनमा आएको।
 आयोजनाको व्यिस्थापन कायागलय हाल प्रदेश १ को ईटहरी,सुनसरीमा रहेको।

 आयोजना कायागन्त्ियनका लावग २ िटा कररडोर कायागलय रहेको
१. इटहरी
२. बर्ददबास
 यस आयोजनाको कू ल बजेट ६८.१५ वमवलयन अमेररकी डलर रहेको छ।
 नेपाल उद्योग िावणज्य महासषघ अन्त्तगगत रहेको कृ वष उद्यम के न्त्र, स्िीस विकास
वनयोगको (हेल्भटास नेपाल) आयोजनाका प्रमुख साझेदार संस्थाहरु हुन्, त्यसैगरी
अन्त्तराविय आप्रिासन संगठन(IOM) आयोजनाको एक सरोकारिाला संस्था हो।

आयोजना कायगरत वजल्ला तथा स्थानीय तहहरू :प्रदेश

कायगरत वजल्ला वजल्ला

प्रदेश १

१४ मध्ये ८
वजल्लामा

मोरङ, सुनसरी, धनकु टा, तेह्रथुम, भोजपुर,
ओखलढु षगा, खोटाङ, उदयपुर

प्रदेश २

८ मध्ये ७
वजल्लामा

सप्तरी, वसरहा, धनुषा, महोत्तरी, सलागही, रौतहट,
बारा

प्रदेश ३

१३ मध्ये १
वजल्लामा

वसन्त्धुली

प्रदेश १का लावग प्राथवमकीकरण गररएका स्थानीय तहहरु
वजल्ला

संख्या

स्थानीय तहहरु

भोजपुर

३

भोजपुर नगरपावलका, षडानन्त्द नगरपावलका , ट्याम्के मैयुम गाउँ पावलका

धनकु टा

४

साँगुरीगढी गाउँ पावलका, खाल्सा वछन्त्ताङ सवहदभूमी गाउँ पावलका, छथर जोरपाटी
गाउँ पावलका, धनकु टा नगरपावलका

खोटाङ

४

रुपाकोट मझुिागढी नगरपावलका, कवपलेसगढी गाउँ पावलका, हलेसी तुिाचुङ
नगरपावलका र लावमडाँडा गाउँ पावलका

मोरङ

९

ँ ा नगरपावलका, वमक्लाजुङ
विराटनगर महानगरपावलका, लेटाङ् नगरपावलका, सुन्त्दरहरै च
गाउँ पावलका, जहदा गाउँ पावलका, कटहरी गाउँ पावलका, बुढढगषगा गाउँ पावलका,
उलागबारी नगरपावलका

सुनसरी

७

धरान उप-महानगरपावलका, बराहा नगरपावलका, ईटहरी उप-महानगरपावलका, इनरुिा
नगरपावलका, भोक्राहा गाउँ पावलका, हररनगरा गाउँ पावलका, कोसी गाउँ पावलका

तेह्रथुम

४

म्याषलुङ नगरपावलका, लालीगुराँस नगरपावलका, फे दाप गाउँ पावलका, मेन्त्यायेम
गाउँ पावलका,

उदयपुर

४

ओखलढु षगा

६

वरयुगा नगरपावलका, कटारी नगरपावलका, बेलका नगरपावलका, चौदण्डीगढी
नगरपावलका
वसविचरण नगरपावलका, वखजीदेम्बा गाउँ पावलका, मानेभन्त्ज्याङ् गाउँ पावलका , चम्पादेिी
गाउँ पावलका, वचशंखुगढी गाउँ पावलका, सुनकोसी गाउँ पावलका

प्रदेश २ तथा ३का लावग प्राथवमकीकरण गररएका स्थानीय तहहरु
वजल्ला

संख्या

बारा

६

धनुषा

७

स्थावनय तहहरु
कलैया उपमहानगरपावलका, वजतपुर वसमरा उपमहानगरपावलका,
कोल्हिी नगरपावलका, वसम्ररौनगढ नगरपावलका, वनजगढ नगरपावलका,
महागढढमाई नगरपावलका
जनकपुर उपमहानगरपावलका, बटेस्िर गाउँ पावलका , वमवथला नगरपावलका,
वखसेश्वर न, नगराईन नगरपावलका, सबैला नगरपावलका, शवहदनगर नगरपावलका
बर्ददबास नगरपावलका, गौशाला नगरपावलका, भषघाहा गाँपा, औरावह गाँपा,
सावम्स गाउँ पावलका, बलिा गाउँ पावलका, मरटहावन गाउँ पावलका, वपपरा
गाउँ पावलका
चन्त्रपुर नगरपावलका, गरुडा नगरपावलका, गौर नगरपावलका, मौलापुर
गाउँ पावलका, ईसनाथ गाउँ पावलका, कटहररया गाउँ पावलका, यमुनामाई
नगरपावलका, राजपुर गाउँ पावलका, गुजरा गाउँ पावलका
लालबन्त्दी नगरपावलका, ईश्वरपुर नगरपावलका, बारहथिा नगरपावलका, बागमवत
नगरपावलका, हररिन नगरपावलका, मलंगिा नगरपावलका, चन्त्रनगर गाउँ पावलका,
हररपुर नगरपावलका, कविलासी गाउँ पावलका, चक्रघट्टा गाउँ पावलका
हनुमानगर कषकावलवन नगरपवलका, राजविराज नगरपावलका, शम्भुनाथ
नगरपावलका, कञ्चनरुप नगरपावलका, वछन्नमस्ता नगरपावलका, रुपवन
गाउँ पावलका

महोत्तरी

८

रौतहट

९

सलागही

१०

सप्तरी

६

वसराहा

७

वसराहा नगरपावलका, लहान नगरपावलका, गोलबजार नगरपावलका, वमचैयाँ
नगरपावलका, कल्याणपुर नगरपावलका, कजगन्त्हा गाउँ पावलका, सुवखपुर गाउँ पावलका

वसन्त्धुली

५

वसन्त्धुलीमाढी नगरपावलका, गोलञ्जोर गाउँ पावलका, सुनकोशी गाउँ पावलका र मररण
गाउँ पावलका

आयोजनाको लक्ष्य :गररबी न्त्युवनकरण तथा देशमा ढदगो शावन्त्त हाँवसल गनगका लावग रोजगारीका अिसर वसजगना गरी
समतामूलक तथा समािेशी आर्तथक विकास गने ;

आयोजनाको उद्देश्य :कृ वष तथा गैरकृ वष िेरमा आय आजगन सम्बवन्त्ध ढक्रयाकलापहरु गनग सम्भाव्य लघु, घरे लु तथा साना
उद्यम प्रििगन गने तथा ग्रामीण गररब घर पररिार, आप्रिासी घर पररिार र आप्रिासनबाट ढफताग
भएकाहरुका लावग ढदगो आजगनको श्रोत प्रदान गने।

आयोजनाका मुख्य ढक्रयाकलापहरु
 कृ वष तथा गैरकृ वष िेरमा उत्पादन क्लष्टरहरुको सिलीकरण गने ।
 आपूर्तत श्रृषखलाको विकासद्वारा बजार सम्मको पहुँच विस्तार गने ।
 वित्तीय संस्थाहरुको पवहचान तथा सहकारी संस्थाहरुको िमता विकास कायगक्रम
संचालन गने।
 रावियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुको सेिा विस्तार तथा उपयुक्त वित्तीय साधन विकासमा
सहयोग गने ।
 समुदाय तथा आप्रिावस कामदार तथा उनका पररिारका सदस्यहरुलाई लवित गरी
वित्तीय वशिा तथा व्यापार/व्यिसाय सािरता तावलम सञ्चालन गने।
 मयागढदत रोजगारर वसजगनाका लावग व्यिसावयक तावलम तथा औद्योवगक प्रवशिण
संबवन्त्ध कायगक्रम गने।
क्रमश:.........

क्रमश:.........

 आप्रिावस तथा वतनका घरपररिारले विप्रेषणद्वारा आजगन गरे का आम्दानीलाई
उत्पादनवशल िेरमा सदुपयोग गनग आिश्यक संयन्त्र बनाउने।
 स्थानीय तहमा आप्रिासन श्रोत के न्त्र र आप्रिासन सूचना कि सञ्चालन गरी स्थानीय
तहमा आप्रिासन सेिा ढदगो र प्रभािकारी बनाउन सहयोग गने ।
 बैदवे शक रोजगारलाई सुरवित उपलवधधमूलक तथा मयागढदत बनाउन स्थानीय तह र
प्रदेशमा आिश्यक नीवत तथा रणनीवत वनमागणका लावग उपयुक्त िातािरण बनाउन
सघाउने ।
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८७,००० जनालाई आर्तथक समािेशीकरणको गवतविवधमा समावहत गररने;
ती मध्ये ६७५० उच्च जोवखममा रहेका घरधुरीलाई प्रत्यि सल्लाह(GALS विवध)
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आयोजनाका सम्भागहरु
सम्भाग १: ग्रामीण लघु- घरे लु तथा साना उद्यम प्रििगन र रोजगार

सह- सम्भाग१.२

सह- सम्भाग१.३

आपूर्तत श्रृषखलाको
विकास

RMSEs प्रिधगन
: कृ वष उद्यम के न्त्र (AEC
संगको साझेदाररमा

मयागढदत
रोजगार(हेल्भटास नेपाल
संगको साझेदारीमा)

िेरगत विकास कोष र “समृवि
कोष”

उद्यम सेिा के न्त्र+ उद्योग
िावणज्य संघहरुको िमता
अवभिृवि

सह- सम्भाग१.१

सम्भाग २:
उत्पादन मुलक
लगानी
२.१
ग्रावमण
वित्त

२.२
आप्रिासन
सेिा

सम्भाग ३
समािेवशकरण तथा
पररचालन,
३.१ र ३.२ आर्तथक
पररचालन तथा
सामावजक सल्लाह
घरधुरी सिेिण वबवध

CTEVT सफल वबवध

सम्भाग ४:
संस्थागत सहयोग तथा
आयोजना व्यिस्थापन
: ४.१ र ४.२ योजना,
अनुगमन र मूल्याषकन
तथा ज्ञान व्यिस्थापन
र आयोजना
व्यिस्थापन

सम्भाग १: ग्रामीण लघु- घरे लु तथा साना उद्यम र
रोजगार प्रििगन
सह- सम्भाग १.१ आपूर्तत श्रृषखलाको विकास(Supply Chain Development)
उद्यम प्रििगन, साना ढकसान तथा उत्पादकका लावग रोजगारीका अिसर वसजगना, कृ वष तथा
गैरकृ वष िेरमा ग्रामीण स्तरका आय आजगन सम्िवन्त्ध कृ याकलापहरु प्रििगन गरी क्लष्टर वनमागण
गररन्त्छ। आयोजनामा Sector Development Facility(SDF) र “समृवि कोष” माफग त आपूर्तत
श्रृषखलाको विकास गररने छ।
आपूर्तत श्रृषखलाको विकास गरी आयोजनामा स्थानीय तहभन्त्दा बावहरको बजारसम्म व्यापक
रुपमा सेिा विस्तार गररन्त्छ।
कररडोर नक्साषकनको आधारमा जम्मा १४ उच्च बजार मागका िस्तुहरु सूवचकृ त गररएको छ।

सह-सम्भाग १.२
घरे लु- लघु,साना तथा मझौला उद्यम विकास(RMSEs): कृ वष उद्यम के न्त्र
(AEC माफग त)
यस अन्त्तगगत २ िटा प्रदेश तथा २८ िटा वजल्ला/नगर उद्योग िावणज्य सषघहरुको िमता अवभिृवि
गररनेछ।
जसमध्ये ८ िटा उद्यम सेिा के न्त्र(Enterprise Service Centre) मातगफ उद्यम विकाससँग सम्बवन्त्धत
सेिाहरु स-शुल्क प्रदान गररन्त्छ।
उद्योग र व्यापारमा देवखएका नीवतगत समस्याहरुको वनराकरण र सुधारका लावग बहस र पैरिी हुने
छ।
सबै कृ याकलापद्वारा यस आयोजनाले १३, ५०० उद्यमीहरु तयार गने छ।

सह-सम्भाग १.३: मयागढदत रोजगार(हेल्भटास नेपाल संगको साझेदारीमा ) :श्रम बजारको माग बमोवजमका व्यिसावयक तावलम तथा औद्योवगक प्रवशिाथी तावलम माफग त वसपयुक्त
जनशवक्त उत्पादन गरर स्थानीय स्तरमा लघु उद्योग स्थापना माफग त युिाहरुका लावग स्िरोजगार एिम्
रोजगार वसजगना गनग तपवशलका युिा लवित कायगक्रम रहेका छन् :१.नीवजस्तरमा सञ्चावलत तावलम तथा रोजगार प्रदायक संस्था माफग त छोटो अिवधका बजारोन्त्मख
ु
प्राविवधक एिम व्यािसावयक तावलम सञ्चालन गरर युिाहरूलाई रोजगारमा लगाउने, यस प्रकारको
तावलम प्राविवधक वशिा तथा व्यिसावयक तावलम पररषदको पाठ्यक्रममा आधाररत रहने र समयािवध
सामान्त्यतया ३ मवहना(३९० घण्टा)को हुनेछ। आयोजना अिवधभर २४,००० युिालाई तावलम ढदने लक्ष्य
रहेको छ।

२.नीवजस्तरमा सञ्चावलत ठू ला तथा मझौला उद्योगहरुलाई आिश्यक पने जनशवक्त औद्योवगक प्रवशिाथी
तावलम सञ्चालन गरर उद्योग आफै ँ ले विकास गरर रोजगारीमा लगाइने, जहाँ ६,००० युिालाई यस प्रकारको
तावलम तथा रोजगारी प्रदान गररनेछ ।

सम्भाग २: उत्पादन मूलक लगानी
सह सम्भाग २.१
ग्रामीण वित्त
-

ग्रामीण स्तरमा रहेका सेिाग्राहीहरुलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याउन प्राथवमकतामा रावखएका पावलकाहरुमा
रहेका वित्तीय संस्थाहरुको िमता विकास गने तथा ढदगो रुपमा सुलभ मूल्यमा वित्तीय श्रोतमा पहुँच पुर्याउन
स्थानीय स्तरका संस्थाहरु ठू ला संस्थाहरुसँग सहकायग गने िातािरण वसजगना गररनेछ ।

-

रावियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुको सेिा विस्तार तथा उपयुक्त वित्तीय साधन विकासमा सहयोग गने ।

- समुदाय तथा आप्रिावस कामदार तथा उनका पररिारका सदस्यहरुलाई लवित गरी कररब २,१०,०००
जनालाई वित्तीय वशिा तथा व्यापार/व्यिसाय सािरता तावलम सञ्चालन गररनेछ ।

सम्भाग ३: समािेशीकरण तथा पररचालन
सम्भाग ३: समािेशीकरण तथा पररचालन
सह-सम्भाग ३.१ तथा ३.२

आर्तथक पररचालन तथा सामावजक सल्लाह

आयोजनाका लवित लाभग्राहीलाई प्रभािकारी रुपमा समािेशी बनाई आर्तथक गवतविवधमा प्रोत्साहन गने उद्देश्य
समािेशीकरण तथा पररचालन अन्त्तगगत रहेको छ।
यसमा प्राथवमकीकरण गररएका पावलकाहरुमार रहने छन्, पावलकाहरु जहाँ आर्तथक गवतविवधको अवतररक्त
घरपररिार तथा समुदायमा व्याप्त प्रवतकू ल सामावजक कारणले गदाग दु:खेसो गरी आजगन गरे को आर्तथक लाभ
घरपररिारमा समुवचत सदुपयोग गनग नसके का, उच्च जोवखममा परे का घरपररिारहरु ६,७५० जना यसमा लवित
गररएको छ।
विशेष कायगक्रम--घरधुरी सल्लाह विवध (HH Methodology or Gender Action Learning System(GALS)
अन्त्तगगत घरपररिारमा हुने सामावजक तथा लैवषगक विभेदको अन्त्त्य गनग वनरन्त्तर छलफल तथा सल्लाह गररन्त्छ।
जस्को उद्देश्य घरपररिारलाई असमानता, लैवषगक विभेदजस्ता सामावजक कारणले गदाग मावनस गररब रहेको हुन
सक्ने महसुस गराई स्िमूल्याषकन गनग सक्ने िातािरण वसजगनामा सघाउ पुर्याउनु हो। यसका लावग अन्त्तराविय
गैसस OXFAM ले प्राविवधक सहयोग प्रदान गनेछ।

सम्भाग ४: संस्थागत सहयोग तथा आयोजना व्यिस्थापन
सह- सम्भाग ४.१
अनुगमन मूल्याषकन तथा ज्ञान व्यिस्थापन रटमको व्यिस्थाबाट तथ्यमा आधाररत भई
आयोजना कायागन्त्ियनकै दौरानमा अथिा अन्त्य वनकायबाट वनरन्त्तर हुने वसकाई, उत्कृ ष्ट
अभ्यास तथा उपलवधधलाई व्यापकरुपमा विस्तार गरर आयोजनाको संस्थागत
व्यिस्थापनमा सहयोग गररने छ।

सह- सम्भाग ४.२
आयोजना व्यिस्थापन

आयोजनामा आपूर्तत श्रृषखलाका लावग प्राथवमकीकरण गररएका िस्तुहरु :वस.नं

िस्तुको समूह

प्राथवमक(आपूर्तत
श्रृषखलाका
िस्तुहरु)

स्थानीय श्रोत
सभाव्यता

परीिणका लावग छनोट

१

तरकारी समूह

हरीयो तरकारी, आलु
र प्याज

२

मसला

अदुिा, लहसुन र िेसार

३

औषधीय सुगवन्त्धत जातका
बोट विरुिा(MAPS)

लेमनग्रास,
वसिोनेला,मेन्त्था,
के मोमाइल,तुलसी

४

पशुपालन

बाख्रा, दुध

खरायोपालन

५

अन्त्य कृ वष उत्पादन

माछा, धान

पु्प खेती

६

फलफू ल खेती तथा
बागबानी

सीिस

खबुगजा र भूईंकटहर

प्रारम्भमा प्रबिगन गररने आपूर्तत श्रृषखलाका िस्तुहरु: माछा, तरकारी, दूग्ध र पु्प खेती

कू ल प्रिेवपत घरधुरी ५७,०००

आयोजना कायाान्वयनका केहि झऱकिरु

धन्यवाद !
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना(समृवि)
RERP Website: rerp.moi.gov.np तथा RERP Facebook Page : Rural Enterprises and Remittances Project मा
online सम्पकग गनग सढकने छ ।

पराचार ठे गाना

आयोजना व्यिस्थापन कायागलय

कोसी-सगरमाथा कररडोर कायागलय

ईटहरी, सुनसरी

ईटहरी,सुनसरी
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Email: rerpsamriddhi.itahari@gmail.com
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सम्पकग कायागलय
मानभिन, लवलतपुर
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