१. पररचय
नेपाल सरकार र कृ षि षिकासका लाषग अन्तराष्िय क ि IFAD) षिच सम्झौता भई १० षडसेम्िर सन् २०१५मा
तात्काषलन उद्य ग मन्रालय हालक उद्य ग, िाषणज्य तथा आपूर्तत मन्रालय) अन्तगगत ७ ििगका लाषग ग्रामीण उद्यम तथा
षिप्रेिण आय जना समृषि) कायागन्ियनमा आएक ह ।
आय जनाक व्यिस्थापन कायागलय हाल प्रदेश १ क ईटहरी,सुनसरीमा रहेक छ।
आय जनाले प्रदेश १ अन्तगगतका ८ षजल्ला- म रङ, सुनसरी, धनकु टा, तेह्रथुम, भ जपुर, ओखलढु ङ्गा, ख टाङ, उदयपुरका
लाषग प्रदेश १ स्तरीय कररड र कायागलय रहेक ;
प्रदेश २ अन्तगगतका ७ षजल्ला- सप्तरी, षसरहा, धनुिा, मह त्तरी, सलागही, रौतहट र िारा तथा प्रदेश ३ क एकमार
षसन्धुली षजल्ला सषहत जम्मा ८ षजल्लाका लाषग प्रदेश २ क कररड र कायागलयिाट व्यिस्थापककय सेिा प्रदान गने छ।
यस आय जनाक कू ल िजेट पररमाजगन गररएक दस्तािेज अनुसार २३.२३ षमषलयन अमेररकी डलर रहेक छ। नेपाल
उद्य ग िाषणज्य महासङ्घ अन्तगगत रहेक कृ षि उद्यम के न्र, स्िीस षिकास षनय गक हेल्भटास नेपाल) आय जनाका मुख्य
मध्येका साझेदार सेिा प्रदायक षनकायहरु हुन्।

२. आय जनाक कायागन्ियन
आय जनाक नेतत्ृ ि : उद्य ग, िाषणज्य तथा आपूर्तत मन्रालय
आय जना सम्झौता भएक षमती: १० षडसेम्िर, सन् २०१५
आय जनालाई परर्कृ त गरी कायागन्ियन शुरु: सन् २०१७ न भेम्िर देषख सन् २०२२ सम्म ५ ििगका लाषग)

३. आय जनाक लक्ष्य
गररिी न्युषनकरण तथा देशमा कदग शाषन्त हााँषसल गनगका लाषग र जगारीका अिसर षसजगना गरी समतामूलक तथा समािेशी
आर्तथक षिकास गने।

४. आय जनाक उद्देश्य
कृ षि तथा गैरकृ षि क्षेरमा आय आजगन सम्िषन्ध कियाकलापहरु गनग सम्भाव्य लघु , घरे लु तथा साना उद्यम प्रििगन गने तथा ग्रामीण
गररि घर पररिार, आप्रिासी घर पररिार र आप्रिासनिाट किताग भएकाहरुका लाषग कदग आजगनक श्र त प्रदान गने।

५. आय जनाका मुख्य कियाकलापहरु
१. ग्रामीण क्षेरमा लघु, साना तथा मझौला उद्यम प्रििगन गनग साना ककसान तथा उत्पादकका लाषग र जगारीका अिसर षसजगना,
कृ षि तथा गैरकृ षि क्षेरमा ग्रामीण स्तरका आयआजगन सम्िषन्ध कियाकलापहरु गरर क्लष्टरहरुक सिलीकरण गने ।

२. आपूर्तत श्रृङ्खलाक षिकासद्वारा िजार सम्मक पहुाँच षिस्तार गने ।
३. आय जनाले ग्रामीण क्षेरमा कायगरत षित्तीय संस्थाहरुक पषहचान तथा सहकारी संस्थाहरुक क्षमता षिकास गरे र ग्रामीण स्तरका
जनतालाई षित्तीय समािेशीकरणक मूलधारमा ल्याइने ।
४. ग्रामीण घरपररिार, िैदषे शक र जगारीिाट िर्ककएका, आप्रिाषस पररिार र िेर जगार युिालाई स्िर जगारी र आयआजगनमा िृषि
गराउन व्यिसाषयक ताषलम तथा औद्य षगक प्रषशक्षणद्वारा मयागकदत र जगारी सृजना गने।
५. आप्रिाषस तथा षतनका घरपररिारले षिप्रेिणद्वारा आजगन गरे का आम्दानीलाई उत्पादनषशल क्षेरमा सदुपय ग गने ।
६. स्थानीय तहमा आप्रिासन श्र त के न्र र आप्रिासन सूचना कक्ष सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा आप्रिासन सेिा कदग र प्रभािकारी
िनाउन सहय ग गने ।
७. िैदषे शक र जगारलाई सुरषक्षत उपलषधधमूलक तथा मयागकदत िनाउन स्थानीय तह र प्रदेशमा आिश्यक नीषत तथा रणनीषत
षनमागणका लाषग उपयुक्त िातािरण िनाउने ।

६. लषक्षत िगग
१. आय जनािाट २,००,००० जना प्रत्यक्ष लाभाषन्ित हुने छन् ।
२. ८०% लषक्षत िगग गररिीक रे खामुषनका उद्यम व्यिसाय गनग सक्षम नागररक रहने छन्। जसमध्ये कषम्तमा ५०% मषहला, १८४० ििग उमेर समुहका युिा, आप्रिाषस तथा िैदषे शक र जगारिाट िके र आएका एिं सामाषजक िषह्करणमा परे का नागररक हुने
छन् ।
३. १०,००० जनालाई आपूर्तत श्रृङ्खलाक षिकासका लाषग क्ल्टर सिलीकरणमा समाषहत गररने छ भने षजल्ला र नगर गरी २८
िटा उद्य ग िाषणज्य संघहरु र प्रदेश १ र प्रदेश २ का प्रादेषशक उद्य ग िाषणज्य संघहरुका क्षमता षिकासमा सहजीकरण गने । ।
४. ३०,००० जनालाई षसप मूलक ताषलम उपलधध गराई र जगारीमा प्रषतस्थापन गररने छ।
५. ६०,००० जनालाई षित्तीय षशक्षा तथा व्यापार/व्यिसाय साक्षरता ताषलम सञ्चालन गररनेछ ।
६. सामाषजक पररचालनक गषतषिषधमा १००० जना उच्च ज षखममा रहेका ियषक्तलाई प्रत्यक्ष सल्लाह सेिा उपल्ध गराई आर्तथक
अिसरसाँगै सामाषजक समस्याहरुलाई पषन सम्ि धन गररनेछ।

७. आय जनाका सम्भागहरु

सम्भाग १: ग्रामीण लघु -घरे लु तथा साना उद्यम तथा र जगार प्रििगन
सह- सम्भाग १.१ आपूर्तत श्रृङ्खलाक षिकास Supply Chain Development)
उद्यम प्रििगन, साना ककसान तथा उत्पादकका लाषग र जगारीका अिसर षसजगना, कृ षि तथा गैरकृ षि क्षेरमा ग्रामीण स्तरका आय
आजगन सम्िषन्ध कृ याकलापहरु प्रििगन गरी क्लष्टर षनमागण गररन्छ। पषहल चरणका लाषग “समृषि क ि” मािग त आपूर्तत श्रृङ्खलाक
षिकासमा सहय ग पुयागइने छ।

कररड र नक्साङ्कनक आधारमा जम्मा १४ उच्च िजार मागका िस्तुहरु सूषचकृ त गररएक छ। जस्मा आय जनाले हररय तरकारी,
माछा , दुध, िाख्रा र सुगषन्धत जषडिुटी जन्य िस्तुहरुक आपूती श्रृङ्खलालाई कायागन्ियन गनेछ ।
सह-सम्भाग

१.२ घरे लु -लघु,साना तथा मझौला उद्यम RMSEs षिकास ( कृ षि उद्मम के न्र मािग त)यस सह-सम्भाग अन्तगगत

षजल्ला/नगर उद्य ग िाषणज्य सङ्घहरुक क्षमता अषभिृषि गररन्छ। आय जनाले २ िटा प्रदेश तथा २८ िटा षजल्ला/नगरका षनम्न
उद्य ग िाषणज्य सङ्घहरुक क्षमता अषभिृषि गनेछ।
षस. नं

जिल्ला

उद्य ग िाषणज्य संघक नाम

१

प्रदेश १ उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

२

उद्य ग संगठन म रङ

३

म रङ व्यापार संघ

४

सुन्दर दुलारी उद्य ग िाषणज्य सङ्घ गषछया

५

उलागिारी उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

६

उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, इनरुिा

७

उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, ईटहरी

८

सुनसरी उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, धरान

९

धनकु टा, उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

धनकु टा

१

१०

तेह्रथुम, उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, म्याङलुङ

तेह्रथुम

१

११

भ जपुर, उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

भ जपुर

१

१२

ख टाङ, उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, कदक्ते ल

ख टाङ

१

१३

षरयुगा, उद्य ग िाषणज्य सङ्घ षरयुगा, गाईघाट

१४

उदयपुर उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, कटारर िजार

म रङ

प्रदे श
१
१

म रङ

१
१
१
१

सुनसरी

१
१

१
उदयपुर

१

ओखलढुग
ं ा उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, ओखलढंगा िजार

ओखलढुङ्गा

१

१६

सप्तरी उद्य ग िाषणज्य सङ्घ,राजषिराज

सप्तरी

२

१७

लहान उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

१८

रामनगर षमचैया उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, षमचैया

१९

षसरहा उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, षसराहा

२०

प्रदेश २ उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, जनकपुर

२१

जनकपुर उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

२२

सषिला उद्य ग िाषणज्य सङ्घ

२३

गौशाला उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, गौशाला िजार

२४

जलेश्वर उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, जलेश्वर

२५

मह त्तरी उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, मटाषहषन

२६

िर्कदिास उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, िर्कदिास

२७

उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, मलङ्गिा

सलागही

२

२८

रौतहट उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, गौर

रौतहट

२

२९

उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, िारा

िारा

२

३०

षसन्धुली उद्य ग िाषणज्य सङ्घ, कमलामाई नगरपाषलका

षसन्धुली

२

१५

२
षसरहा

२
२

धनुिा
धनुिा

२
२
२
२

मह त्तरी

२
२
२

सह-सम्भाग १.३ मयागकदत र जगार (हेल्भटास नेपाल मािग त)
श्रम िजारक माग िम षजमका व्यिसाषयक षसप मुलक ताषलम र औद्य षगक प्रषशक्षाथी ताषलमका माध्यमिाट षसपयुक्त जनशषक्त
उत्पादन गरर स्थानीय स्तरमा सीपमा आधाररत साना तथा मझौला उद्यम मािग त युिाहरुका लाषग स्िर जगार एिम् र जगार
षसजगना गनग;
१. नीषजस्तरमा सञ्चाषलत ताषलम तथा र जगार प्रदायक संस्था मािग त छ ट अिषधका िजार न्मुख प्राषिषधक एिम व्यािसाषयक
ताषलम सञ्चालन गरर युिाहरूलाई र जगारमा लगाउने।
२. नीषजस्तरमा सञ्चाषलत ठू ला तथा मझौला उद्य गहरुलाई आिश्यक पने जनशषक्त औद्य षगक प्रषशक्षाथी ताषलमका माध्यमिाट
उद्य षगहरु आिै ाँ ले आय जना मािग त दक्ष जनशषक्त षिकास गरर र जगारीमा लगाइने।

सह सम्भाग - १.४ आर्तथक पररचालन तथा सामाषजक सल्लाह
आय जनाका लषक्षत लाभग्राहीलाई प्रभािकारी रुपमा समािेशी िनाई आर्तथक गषतषिषधमा प्र त्साहन गने उद्देश्य समािेशीकरण तथा
पररचालन अन्तगगत रहेक छ। यसमा प्राथषमकीकरण गररएका पाषलकाहरुमार रहने छन्। यस अन्तगगत आय जनाक उिेश्य अनुरुप
लषक्षत िगगमा समािेषश प्रषतिल प्राप्त गनगक षनषम्त आय जनाक प्राथषमकतामा परे का स्थाषनय षनकायहरुमा सम्भाग १ क तीनिटा
आर्तथक कृ याकलापलाई समुदायमा सुशुषचत गने र आपूर्तत श्रृङ्खलामा समाषहत भएका उत्पादक र उत्पादक समुहहरुलाई षनयषमत
क षचङ र षनररक्षण गने गररन्छ । त्यसै गरी लैषङ्गक कायग षसकाई षिषध Gender Action Learning System-GALS) क
माध्यमिाट, १००० घरधुरीलाई पाररिाररक सपना र यसलाई पुरा गनगका षनषम्त चाषहने य जनाहरुक खाका क ने जस्ता परामशग
प्रदान गररनेछ ।

सम्भाग २: उत्पादन मूलक लगानी
सह सम्भाग २.१: ग्रामीण षित्त
ग्रामीण स्तरमा रहेका सेिाग्राहीहरुलाई सहज षित्तीय पहुाँच पुर्याउन प्राथषमकतामा राषखएका पाषलकाहरुमा रहेका षित्तीय
संस्थाहरुक क्षमता षिकास गने तथा कदग रुपमा सुलभ मूल्यमा षित्तीय श्र तमा पहुाँच पुर्याउन स्थानीय स्तरका संस्थाहरु ठू ला
संस्थाहरुसाँग सहकायग गने िातािरण षसजगना गररनेछ ।
-राषियस्तरका षित्तीय संस्थाहरुक सेिा षिस्तार तथा उपयुक्त षित्तीय साधन षिकासमा सहय ग गने ।
- समुदाय तथा आप्रिाषस कामदार तथा उनका पररिारका सदस्यहरुलाई लषक्षत गरी कररि ५०,००० जनालाई षित्तीय षशक्षा तथा
व्यापार/व्यिसाय साक्षरता ताषलम सञ्चालन गररनेछ ।
२.२ आप्रिाषसक क्षमता तथा स्र त पररचालन
नेपाली अथगतन्रमा आप्रिासनिाट अषधकतम लाभ षलन आप्रिासन सम्िन्धी नीषत षनयम र रणनीषत िनाई आप्रिाषस पररिारलाई
थप टेिा पुयागउने उद्देश्यले कदग तथा प्रभािकारी आप्रिासन सेिा प्रदान गने । यस अन्तगगत षनम्न षलषखत सेिाहरु प्रिाह गररन्छ :–
१. सूचना तथा परामशग प्रदान गने
२. सचेतना तथा क्षमता अषभिृषि गने
३. आप्रिासन तथा षिकास मञ्च Platform on Migration and Development) संचालन गने
आय जनाले आफ्न कायगक्षेरमा षनम्न संख्याका आप्रिासन स्र त तथा सूचना के न्रहरु संचालन गने छ :आप्रिासन स्र त के न्र =४ िटा
आप्रिासन सूचना कक्ष = १० िटा
जसिाट ११०००० जनाले सुरषक्षत आप्रिासन सम्िषन्ध सुचना तथा परामशग पाउने छन् ।

आप्रिासी श्र त के न्र र सूचना कक्षक अिषस्थषत
आप्रिासी सूचना कक्ष
१० स्थान)

आप्रिासी स्र त के न्र
४ स्थान)

प्रदेश १

प्रदेश २

षसषिचरण नगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय),
ओखलढु ंगा

चन्रपुर नगरपाषलका ईलाका प्रशासन कायागलय), रौतहट

चौषिसे गाउं पाषलका राजारानी ईलाका प्रशासन
कायागलय), धनकु टा

गरुडा नगरपाषलका गरुडा ईलाका प्रशासन कायागलय),
रौतहट

िडानन्द नगरपाषलका कदङ्गला ईलाका प्रशासन
कायागलय), भ जपुर

षजतपुरषसमरा उप-महानगरपाषलका षसमरा ईलाका
प्रशासन कायागलय), िारा

म्याङ्लुङ नगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय),
तेह्रथुम

क ल्हिी नगरपाषलका (क ल्हिी ईलाका प्रशासन कायागलय
),िारा

आठराई गाउं पाषलका, संिषन्त िजार ईलाका प्रशासन
कायागलय), तेह्रथुम

षसम्रौनगढ नगरपाषलका (षसम्रौनगढ ईलाका प्रशासन

धनकु टा नगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय),
धनकु टा

कलैया उप-महानगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय),
िारा

भ जपुर नगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय),
भ जपुर

गौर नगरपाषलका षजल्ला प्रशासन कायागलय), रौतहट

कायागलय), िारा

सम्भाग ३: संस्थागत सहय ग तथा आय जना व्यिस्थापन
सह- सम्भाग ३.१ र ३.२ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा ज्ञान व्यिस्थापन र आय जना व्यिस्थापन
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा ज्ञान व्यिस्थापन रटमक व्यिस्थािाट तथ्यमा आधाररत भई आय जना कायागन्ियनकै दौरानमा अथिा
अन्य षनकायिाट षनरन्तर हुने षसकाई, उत्कृ ष्ट अभ्यास तथा उपलषधधलाई व्यापकरुपमा षिस्तार गरर आय जनाक संस्थागत
व्यिस्थापनमा सहय ग गररने छ।

सम्पकग ठे गाना
आय जना व्यिस्थापन 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)

# क सी -सगरमाथा कररड र कायागलय
षसिकाषल च क- धरान, सुनसरी
ि न नं ०२५- ५२०७०३
# जनकपुर कररड र कायागलय
जनकपुरधाम, धनुिा
# सम्पकग कायागलय
ठाड ढु ंगा, सानेपा, लषलतपुर
ि न नं ०१-५५३५४८८

आय जना कायागन्ियनका लागी साझेदार संस्थाहरु

