नेपाल सरकार
उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय
ग्रामीण उद्यम तथा णवप्रेषण आयोजनाको संणषिप्त पररचय

१.पररचय
नेपाल सरकार र कृ णष णवकासका लाणग अन्त्तराण्िय कोष International Fund for Agricultural Development- IFAD) णिच
सन् २०१५ को णडसेम्िरमा सम्झौता भई उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय अन्त्तगगत ग्रामीण उद्यम तथा णवप्रेषण
आयोजना समृणि) कायागन्त्वयनमा आएको हो। आयोजनाको व्यवस्थापन कायागलय प्रदेश १ को ईटहरी,सुनसरीमा रहेको छ।
आयोजनाले प्रदेश १ अन्त्तगगतका ८ णजल्ला- मोरङ, सुनसरी, धनकु टा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढु षगा, खोटाङ, उदयपुरको लाणग
कोणश-सगरमाथा कररडोर कायागलय र प्रदेश २ अन्त्तगगतका ७ णजल्ला- सप्तरी, णसरहा, धनुषा, महोत्तरी, सलागही, रौतहट र िारा
तथा प्रदेश ३ को एकमार णसन्त्धुली णजल्ला सणहत ८ णजल्लाका लाणग जनकपुर कररडोर कायागलय, िर्ददिास, महोत्तरी णजल्लािाट
गरी कू ल १६ णजल्लाका लाणग आयोजना कायागन्त्वयन गदगछ।यस आयोजनाको कू ल िजेट ६८.१५ णमणलयन अमेररकी डलर रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणणज्य महासषघ अन्त्तगगत रहेको कृ णष उद्यम के न्त्र, स्वीस णवकास णनयोगको

हेल्भटास नेपाल), अन्त्तराणिय

आप्रवासन संस्था (IOM) आयोजनाका प्रमुख साझेदार तथा सरोकारवाला णनकायहरु हुन्।
आयोजनाको नेतत्ृ व : उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय
आयोजना सम्झौता भएको णमती: १० णडसेम्िर, सन् २०१५
आयोजनालाई परर्कृ त गरी कायागन्त्वयन शुरु: सन् २०१७ नोभेम्वर देणख सन् २०२२ सम्म ५ वषगका लाणग)

२. आयोजनाको लक्ष्य
गररिी न्त्युणनकरण तथा देशमा ददगो शाणन्त्त हााँणसल गनगका लाणग रोजगारीका अवसर णसजगना गरी समतामूलक तथा समावेशी
आर्तथक णवकास गने।

३. आयोजनाको उद्देश्य
कृ णष तथा गैरकृ णष िेरमा आय आजगन सम्िणन्त्ध दियाकलापहरु गनग सम्भाव्य लघु , घरे लु तथा साना उद्यम प्रविगन गने तथा ग्रामीण
गररि घर पररवार, आप्रवासी घर पररवार र आप्रवासनिाट दिताग भएकाहरुका लाणग ददगो आजगनको श्रोत प्रदान गने।

४. आयोजनाका मुख्य दियाकलापहरु
१. कृ णष तथा गैरकृ णष िेरमा उद्यम प्रविगनका लाणग उत्पादन क्लष्टरहरुको सवलीकरण गने ।
२. आपूर्तत श्रृषखलाको णवकासद्वारा िजार सम्मको पहुाँच णवस्तार गने ।
३. णवत्तीय संस्थाहरुको पणहचान तथा सहकारी संस्थाहरुको िमता णवकास कायगिम संचालन गने।
४. राणियस्तरका णवत्तीय संस्थाहरुको सेवा णवस्तार तथा उपयुक्त णवत्तीय साधन णवकासमा सहयोग गने ।

५. समुदाय तथा आप्रवाणस कामदार तथा उनका पररवारका सदस्यहरुलाई लणित गरी णवत्तीय णशिा तथा व्यापार/व्यवसाय
सािरता ताणलम सञ्चालन गने।
६. मयागददत रोजगारर णसजगनाका लाणग व्यवसाणयक ताणलम तथा औद्योणगक प्रणशिण संिणन्त्ध कायगिम गने।
७. आप्रवाणस तथा णतनका घरपररवारले णवप्रेषणद्वारा आजगन गरे का आम्दानीलाई उत्पादनणशल िेरमा सदुपयोग गनग आवश्यक संयन्त्र
िनाउने।
८. स्थानीय तहमा आप्रवासन श्रोत के न्त्र र आप्रवासन सूचना कि सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा आप्रवासन सेवा ददगो र प्रभावकारी
िनाउन सहयोग गने ।
९. िैदणे शक रोजगारलाई सुरणित उपलणधधमूलक तथा मयागददत िनाउन स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक नीणत तथा रणनीणत
णनमागणका लाणग उपयुक्त वातावरण िनाउन सघाउने ।

५. लणित वगग
क) आयोजनािाट १,२५,००० घरधुरी र २८७,५०० जना प्रत्यि लाभाणन्त्वत हुने छन् ।
ख) ८०% लणित वगग गररिीको रे खामुणनका उद्यम व्यवसाय गनग सिम नागररक रहने छन्। जसमध्ये कणम्तमा ३३% मणहला, १८४० वषग उमेर समुहका युवा, आप्रवाणस तथा वैदणे शक रोजगारिाट िके र आएका एवं सामाणजक िणह्करणमा परे का नागररक हुने
छन् ।
ग) ५७,००० जनालाई आपूर्तत श्रृषखलाको णवकासका लाणग क्ल्टर सिलीकरणमा समाणहत गररने छ भने १३,५०० जनालाई
लघु,तथा मझौला उद्यम सञ्चालन गरी ददगो आम्दानीको स्रोत ददलाइने छ।
घ) ३०,००० जनालाई णसप मूलक ताणलम उपलधध गराई रोजगारीमा प्रणतस्थापन गररने छ।
ङ) २,१०,००० जनालाई ग्रामीण िेरमा कायगरत णवत्तीय संस्थाहरु तथा सहकारी मािग त णवत्तीय सािरता उपलधध गराईने छ।
च) ८७,००० जनालाई आर्तथक समावेशीकरण तथा पररचालनको गणतणवणधमा समाणहत गररने;६७५० उच्च जोणखममा रहेका
घरधुररलाई प्रत्यि सल्लाह सेवा उपलव्ध गराई आर्तथक अवसरसाँगै सामाणजक समस्याहरुलाई पणन सम्िोधन गररनेछ।
छ) १,१०,००० जना िैददशक रोजगारमा जान चाहने व्यणक्तहरुलाई आप्रवासन श्रोत के न्त्र र सूचना कि मािग त सूचना, परामशग र
अणभमुणखकरण प्रदान गने ।
ज) वैदणे शक रोजगारिाट िके र आएका, वैदणे शक रोजगारमा रहेका ५८% पररवार र वााँकी अन्त्य पररवार रहनेछन्।

६. आयोजनाका सम्भागहरु
सम्भाग १: ग्रामीण लघु- घरे लु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रविगन
सह- सम्भाग १.१ आपूर्तत श्रृषखलाको णवकास Supply Chain Development)
उद्यम प्रविगन, साना दकसान तथा उत्पादकका लाणग रोजगारीका अवसर णसजगना, कृ णष तथा गैरकृ णष िेरमा ग्रामीण स्तरका आय
आजगन सम्वणन्त्ध कृ याकलापहरु प्रविगन गरी क्लष्टर णनमागण गररन्त्छ। आयोजनामा िेरगत णवकास कोष Sector Development
Facility) र “समृणि कोष” जस्ता अनुदान कायगिम मािग त आपूर्तत श्रृषखलाको णवकास गररने छ।

आपूर्तत श्रृषखलाको णवकास गरी आयोजनामा स्थानीय तहभन्त्दा िाणहरको िजारसम्म व्यापक रुपमा सेवा णवस्तार गररन्त्छ।
कररडोर नक्साषकनको आधारमा जम्मा १४ उच्च िजार मागका आपूर्तत श्रृंखलाका वस्तुहरु सूणचकृ त गररएको छ। प्रारणम्भक चरणमा
माछा,दुध,हररयोतरकारीतथाप्पखेणतलाईप्राथणमदककरणगररदैंछ।
सह-सम्भाग १.२ : घरे ल-ु लघु,साना तथा मझौला उद्यम णवकास RMSEs): कृ णष उद्यम के न्त्र AEC को साझेदारीमा)
यस अन्त्तगगत २ वटा प्रदेश तथा २८ वटा णजल्ला/नगर उद्योग वाणणज्य सषघहरुको िमता अणभवृणि गररनेछ।
जसमध्ये ८ वटा उद्यम सेवा के न्त्र Enterprise Service Centre) मातगि उद्यम णवकाससाँग सम्िणन्त्धत सेवाहरु णन-शुल्क तथा सशुल्क प्रदान गररन्त्छ। उद्यम सेवा के न्त्र रहने स्थान तथा कायगिेर णनम्न प्रकार रहेको छउद्यम सेवा के न्त्र रहने स्थान
कायग िेर णजल्ला)
प्रदेश १ उद्योग वाणणज्य संघ
सुनसरी उद्योग वाणणज्य संघ, धरान

मोरङ
सुनसरी
उदयपुर
धुनकु टा

धनकु टा उद्योग वाणणज्य संघ, धुनकु टा

तेर्हथुम
भोजपुर

ओखलढु ंगा उद्योग वाणणज्य संघ, ओखलढु ंगा
सप्तरी उद्योग वाणणज्य संघ, राजणवराज

ओखलढु ंगा
खोटाङ
सप्तरी
णसरहा
धुनषा

प्रदेश २ उद्योग वाणणज्य संघ, जनकपुर

महोत्तरी
णसन्त्धुली

मलंगवा उद्योग वाणणज्य संघ, सलागही
िारा उद्योग वाणणज्य संघ, कलैया

सलागही
रौतहट
िारा

उद्योग र व्यापारमा देणखएका नीणतगत समस्याहरुको णनराकरण र सुधारका लाणग िहस र पैरवी हुने छ।
सिै कृ याकलापद्वारा यस आयोजनाले १३, ५०० उद्यमीहरु तयार गने छ।
सह-सम्भाग १.३: मयागददत रोजगार हेल्भटास नेपाल संगको साझेदारीमा)
श्रम िजारको माग िमोणजमका व्यवसाणयक ताणलम तथा औद्योणगक प्रणशिाथी ताणलम मािग त णसपयुक्त जनशणक्त उत्पादन गरर
स्थानीय स्तरमा लघु उद्योग स्थापना मािग त युवाहरुका लाणग स्वरोजगार एवम् रोजगार णसजगना गनग :१.नीणजस्तरमा सञ्चाणलत ताणलम तथा रोजगार प्रदायक संस्था मािग त छोटो अवणधका िजारोन्त्मुख प्राणवणधक एवम व्यावसाणयक
ताणलम सञ्चालन गरर युवाहरूलाई रोजगारमा लगाउने।
२.नीणजस्तरमा सञ्चाणलत ठू ला तथा मझौला उद्योगहरुलाई आवश्यक पने जनशणक्त औद्योणगक प्रणशिाथी ताणलम सञ्चालन गरर
उद्योग आिै ाँ ले णवकास गरर रोजगारीमा लगाइने।

सम्भाग २: उत्पादन मूलक लगानी
सह सम्भाग २.१ ग्रामीण णवत्त
ग्रामीण स्तरमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई सहज णवत्तीय पहुाँच पुर्याउन प्राथणमकतामा राणखएका पाणलकाहरुमा रहेका णवत्तीय
संस्थाहरुको िमता णवकास गने तथा ददगो रुपमा सुलभ मूल्यमा णवत्तीय सेवामा पहुाँच पुर्याउन स्थानीय स्तरका संस्थाहरु ठू ला
संस्थाहरुसाँग सहकायग गने वातावरण णसजगना गररनेछ ।
१. राणियस्तरका णवत्तीय संस्थाहरुको सेवा णवस्तार तथा उपयुक्त णवत्तीय साधन णवकासमा सहयोग गने ।
२. समुदाय तथा आप्रवाणस कामदार तथा उनका पररवारका सदस्यहरुलाई लणित गरी कररि २,१०,००० जनालाई णवत्तीय णशिा
तथा व्यापार/व्यवसाय सािरता ताणलम सञ्चालन गररनेछ ।
सह- सम्भाग २.२ आप्रवाणसको िमता तथा स्रोत पररचालन
नेपाली अथगतन्त्रमा आप्रवासनिाट अणधकतम लाभ णलन आप्रवासन सम्िन्त्धी नीणत णनयम र रणनीणत िनाई आप्रवाणस पररवारलाई
थप टेवा पुयागउने उद्देश्यले ददगो तथा प्रभावकारी आप्रवासन सेवा प्रदान गने । यस अन्त्तगगत णनम्न णलणखत सेवाहरु प्रवाह गररन्त्छ :–
१. सूचना तथा परामशग प्रदान गने
२. सचेतना तथा िमता अणभवृणि गने
३. आप्रवासन तथा णवकास मञ्च Platform on Migration and Development) संचालन गने

आयोजनाले आफ्नो कायगिेरमा णनम्न संख्याका आप्रवासन स्रोत तथा सूचना के न्त्रहरु संचालन गने छ :आप्रवासन स्रोत के न्त्र =१० वटा
आप्रवासन सूचना के न्त्र = ४ वटा
प्रदेश

१

२

णजल्ला/अवणस्थणत

श्रोत के न्त्र

सूचना कि

ओखलढु ंगा

0

१

धनकु टा (णज.प्र.का.)

१

0

धनकु टा (राजारानी ई.प्र.का.)

0

१

भोजपुर (णज.प्र.का.)

१

0

भोजपुर (ददषगला ई.प्र.का.))

0

१

मोरं ग (रं गेली ई.प्र.का.)

0

१

सुनसरी

0

0

उदयपुर

0

0

खोटांग

0

0

तेह्रथुम

0

१

सप्तरी

0

0

णसराहा

0

0

धनुषा

0

0

महोत्तरी

0

0

सलागही

0

0

कै दियत
श्रोत के न्त्र -IOM

रौतहट (णज.प्र.का.)

१

0

रौतहट (चन्त्रपुर ई.प्र.का.)

0

१

रौतहट (गरुडा ई.प्र.का.)

0

१

िारा (णज.प्र.का)

१

0

ई.प्र.का.)

0

१

िारा (कोल्हवी ई.प्र.का.)

0

१

िारा (णसम्रौनगढ ई.प्र.का.)

0

१

णसन्त्धुली

0

0

जम्मा

४

१०

श्रोत के न्त्र -IOM

िारा (णजतपुर-णसमरा

सम्भाग ३: समावेशीकरण तथा पररचालन
सह-सम्भाग ३.१ तथा ३.२ आर्तथक पररचालन तथा सामाणजक सल्लाह
आयोजनाका लणित लाभग्राहीलाई प्रभावकारी रुपमा समावेशी िनाई आर्तथक गणतणवणधमा प्रोत्साहन गने उद्देश्य समावेशीकरण तथा
पररचालन अन्त्तगगत रहेको छ।
सम्भाग ४: संस्थागत सहयोग तथा आयोजना व्यवस्थापन
सह- सम्भाग ४.१ तथा ४.२
अनुगमन मूल्याषकन तथा ज्ञान व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापन रटमिाट तथ्यमा आधाररत भई आयोजना कायागन्त्वयनकै
दौरानमा अथवा अन्त्य णनकायिाट णनरन्त्तर हुने णसकाई, उत्कृ ष्ट अभ्यास तथा उपलणधधलाई व्यापकरुपमा णवस्तार गरर आयोजनाको
संस्थागत व्यवस्थापनमा सहयोग गररने छ।

७. कायागन्त्वयन संरचना
उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय यस आयोजना कायागन्त्वयनको मुख्य णनकाय रहेको छ भने आयोजनाको
संगठनात्मक संरचना णनम्न िमोणजमको छ।

उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय
आयोजना णनदेशक सणमणत
अध्यि- सणचव- उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालय
सदस्य सणचव- आयोजना प्रमुख, आयोजना व्यवस्थापन कायागलय
सदस्यहरु-

आयोजना प्रमुख
उच्च व्यवस्थापन समुह

कायागलय, ईटहरी,
कररडोर कायागलय,

सुनसरी

आयोजना व्यवस्थापन

(णनजामणत सेवा)

साझेदार संस्था

णवशेषज्ञ तथा प्राणवणधक
करार सेवा)

सरोकारवाला संस्था

कृ णष उद्यम

हेल्भटास

के न्त्र

नेपाल

अन्त्तराणिय
आप्रवासन संगठन

संपकग कायागलय,

प्रशासणनक तथा
आयोजना व्यवस्थापन

काठमाडौं

कोणश सगरमाथा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ईटहरी, सुनसरी

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कररडोर व्यवस्थापन समुह

आयोजना कायागन्त्वयन णवशेषज्ञ तथा प्राणवणधक करार सेवा
साझेदार संस्थािाट सणहत)

कररडोर व्यवस्थापन समुह

महोत्तरी

कायागलय, वर्ददवास,

जनकपुर कररडोर

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आयोजना व्यवस्थापनिाट णवशेषज्ञ तथा प्राणवणधक करार सेवा
साझेदार संस्थािाट सणहत)

हि तह

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------उद्यम सेवा के न्त्र ८ वटा

आप्रवासन स्रोत के न्त्र

ताणलम तथा रोजगार

१० वटा

सेवा प्रदायक संस्था

आप्रवासन सूचना के न्त्र ४ वटा

आर्तथक णवकास सहजकताग मािग त सेवा
तह

क्लष्टर\पाणलका

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GALS णवणध मािग त सेवा

थप जानकारीको लाणग सम्पकग ठे गाना
आयोजना व्यवस्थापन कायागलय
ईटहरी, सुनसरी
िोन न ०२५-४७६४७३\४७६४७६
Email: rerpsamriddhi.itahari@gmail.com
RERP Website rerp.moi.gov.np) तथा RERP Facebook Page Rural Enterprises and Remittances Project)
# कोसीसगरमाथा कररडोर कायागलय
ईटहरी,सुनसरी
िोन नं ०२५- ५८२०२७
# जनकपुर कररडोर, कायागलय
िर्ददिास, महोत्तरी
िोन नं ०४४-५५०७२४
# सम्पकग कायागलय
मानभवन, लणलतपुर
िोन नं ०१-५५३५४८८

