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वार्तषक कायय योजना तथा बजटे 
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कुल अयोजना बजेट(ऄमेररकी डलर) ६८.१५ णमणलयन 

हाल सम्मको कुल खचय(ऄमेररकी डलर)  (ऄमेररकक $) १३७६९४०० 

चालु वार्तषक कायय योजना  तथा बजेट  लाणग कुल बजेट(ऄमेररकक $) (ऄमेररकक $) १६६३७६४५.७३ 

ऋण कायायन्त्वयन भएको णमणत   १० णडसेम्बर २०१५ 

अयोजना शुरु भएको णमणत २६ जुन २०१६ 

अयोजना ऄवणध ७ वषय 

अयोजना समाप्त हुने णमणत ३० जुन २०२३ 
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क. पृष्ठभणूम 

नेपाल सरकार र कृणष णवकासका लाणग ऄन्त्तराण् िय कोष(International Fund for Agricultural 

Development- IFAD) णबच सन ् २०१५ को णडसेम्बरमा सम्झौता भइ ईद्योग, वाणणज्य तथा अपूर्तत 

मन्त्रालय ऄन्त्तगयत ग्रामीण ईद्यम तथा णव्ेषण अयोजना(समृणि) कायायन्त्वयनमा अएको हो। अयोजनाको 

व्यवस्थापन कायायलय ्दशे १ को इटहरी,सुनसरीमा रहकेो छ। अयोजनाले पूवी नेपालका पहाडी 

णजल्लाहरूलाइ तराइको ठूलो बजारसम्म जोड्न सहज पानय ईत्तर–दणिण मूल सडक कररडोर ऄनुसार ्दशे 

१ ऄन्त्तगयतका ८ णजल्ला- मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, ईदयपुरको 

लाणग कोणश-सगरमाथा कररडोर कायायलय र ्दशे २ ऄन्त्तगयतका ७ णजल्ला-  सप् तरी, णसरहा, धनुषा, 

महोत्तरी, सलायही, रौतहट र बारा तथा ्दशे ३ को एकमार णसन्त्धुली  सणहत  ८ णजल्लाका लाणग जनकपुर 

कररडोर कायायलयबाट गरी कूल १६ णजल्लाका ११० पाणलकालाइ समेट्न ेछ।  

 

यस अयोजनाको कूल बजेट ६८.१५ णमणलयन ऄमेररकी डलर रहकेो छ । नेपाल ईद्योग वाणणज्य महासङ्घ 

ऄन्त्तगयत रहकेो कृणष ईद्यम केन्त्र,  हले्भेटास स्वीस आन्त्टरकोऄपरेसन नेपाल, ऄन्त्तराणिय अ्वासन संस्था 

(IOM) अयोजनाका ्मुख साझेदार तथा सरोकारवाला णनकायहरु हुन्।  

अयोजनाले कृणष तथा गैर कृणष िेरमा लघु, साना तथा मझौला ईद्योगहरूको णवकास तथा णवस्तार एवम् 

अपुर्तत शृ्रखलाको ्वियन गरी गररब, बेरोजगार युवा, व्यवसाय णवस्तार गनय आच्छुक ग्रामीण लघ–ुसाना 

ईद्यमीहरू, अ्ावासीका पररवारहरू र अ्वासनबाट फर्ककएका व्यणिहरूलाइ अयको कदगो स्रोतका लाणग 

ईद्यमशीलता ्वियन गने तथा कदगो रोजगारी शृ्रजनामा सहयोग गद ै समतामूलक र समावेसी अर्तथक 

णवकास माफय त् गररबी णनवारण र कदगो शाणन्त्त ्ाणप्त गने ऄणभष्ट णलएको छ । 

राणिय गररबीको रेखामुणन रहकेा माणनसहरू यस अयोजनाको लणित समूह हुन् । अयोजनाले गररब 

पररवारलाइ अय अजयनका गणतणवणधमा सहजीकरण गने, अपुर्तत शृ्रखला(Supply Chain) ्वियन गन,े 

ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना ईद्योग र सोको ईत्पादन संगठनहरूको िमता णवकास गने र बेरोजगार 

युवाहरूलाइ ताणलम ्दान गरी रोजगारी ईपलब्ध गराईन सहयोग गनेछ । ईत्पादनका लाणग बजारको 

सुणनणितता गनय र युवाहरूलाइ रोजागारीका लाणग सहयोग गनय काययक्रम कायायन्त्वयनको क्रममा अयोजनाले 

मझौला तथा ठूला ईद्योगहरूसँग समन्त्वय र सहकाययसमेत गनेछ ।  
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अयोजना सम्पन्न गनय ्स्ताव गररएको अर्तथक स्रोतको णववरण 

स्रोत रकम (णमणलयन ऄमरेरकी डलर) बजटे (%) 

IFAD ऋण २१.८ ३२ 

IFAD ऄनुदान १६.८ २५ 

नेपाल सरकार योगदान ९.० १३ 

णनणज िेर १९.६ २० 

लाभाणन्त्वत समुदायवगयबाट योगदान ६.६ ९ 

समृणि अयोजनाको कूल लागत ६८.२  - 

ख. अयोजना कायायन्त्वयन ्बन्त्ध: 

ईद्योग, वाणणज्य तथा अपूर्तत मन्त्रालयले अयोजनाको समग्र नेतृत्व तथा समन्त्वयको भूणमका णनवायह गदयछ। 

यसका लाणग सनुसरी, इटहरीमा अयोजना व्यवस्थापन कायायलय र अयोजना कायायन्त्वयनका लाणग 

सहयोणग दइु कररडोर कायायलयहरू इहहरी र जनकपुरमा ऄवणस्थत छन् भने लणतलपुरमा एक सम्पकय  

कायायलय राणखएको छ। कफल्ड तहमा काययक्रम कायायन्त्वन गने हतेुले Satellite  कायायलयको पणन ्वन्त्ध 

गरीएको छ। यसको ऄलावा अयोजना दस्तावेजमा ईल्लेख भएका सेवा ्दायक सगं अवश्यक साझेदारी 

गरी सुचारू काययक्रमहरुको औणचत्य ्ष्टयाईने काम गदयछ। 

अयोजना णनदशेक सणमणतले णनणतगत मागयदशयन ्दान गदयछ, वार्तषक कायययोजना तथा बजेट ऄनुमोदन 

तथा कफल्ड तहमा अयोजना कायायन्त्वयनका लाणग णनयमनकारी भूणमका णनवायह गदयछ।   

ऄको तफय  ्दशे ईद्योग वाणणज्य संघमा व्यवस्था गररएको िमता णवकास णवज्ञ र ्दशे म्यानेजरको ्वन्त्ध 

गरी संणघय सरंचनाको कायायन्त्वनमा सहयोग पुयायईने ईिशे्य णलइएको छ। यहां काययरत कमयचारीहरू 

अयोजनाले गने िमता ऄणभवृणि काययक्रम ऄन्त्तगयत २ वटा ्दशे तथा २८ वटा णजल्ला/नगर ईद्योग 

वाणणज्य सङ्घहरुको िमता णवकास ८ वटा ईद्यम सेवा केन्त्र(Enterprise Service Centre) मातयफ 

्वाह गनय संलग्न हुने छन्।  

हले्भेटास स्वीस आन्त्टरकोऄपरेसन नेपाल श्रम बजारको माग बमोणजमका व्यवसाणयक णसप मुलक ताणलम 

तथा औद्योणगक ्णशिाथी ताणलमका माध्यमबाट णसपयुि जनशणि ईत्पादन गरर स्थानीय स्तरमा लघ ु

ईद्योग स्थापना गरी युवाहरुका लाणग स्वरोजगार एवम् रोजगार णसजयना गदयछ। यसका लाणग नीणजस्तरमा 

सञ्चाणलत ताणलम तथा रोजगार ्दायक संस्था माफय त छोटो ऄवणधका बजारोन्त्मुख ्ाणवणधक एवम 

व्यावसाणयक ताणलम सञ्चालन गरर युवाहरूलाइ रोजगारमा लगाइन्त्छ। र नीणजस्तरमा सञ्चाणलत ठूला तथा 

मझौला ईद्योगहरुलाइ अवश्यक पने जनशणि औद्योणगक ्णशिाथी ताणलमका माध्यमबाट ईद्योणगहरु 

अफँैले अयोजना माफय त दि जनशणि तयार पारी ईद्योग अफँैले रोजगारी णसजयना गदयछ।  
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अयोजनाका सम्भाग तथा कमयचारीहरूको भनाय सवालमा पणहलाको अयोजना दस्तावेजमा केणह हरेफेर 

गररएको छ। कफल्ड तहमा अवश्यक कमयचारीहरूको भनाय यस वषय पुरा गररने छ।  

समुदायमा अधाररत णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता तथा लैणङ्गक कायय णसकाइ पिणत माफय त 

लाभग्राहीलाइ सामथयवान वनाईन ेलक्ष्य णलइएको छ। णय दवुै काययक्रमहरुलाइ समुदाय स्तरमा कायायन्त्वयमा 

ल्याईनका लाणग स्थाणनय स्तरका सहजकतायहरुको िमता ऄणभवृणि गरी करार सेवामा लगाईने छ।  

यसरी अयोजना व्यवस्थापन कायायलयले समग्रमा अयोजनको लाणग समन्त्वयकारी तथा ्ाणवणधक भूणमका 

्दान गदयछ भने कररडोर/हब तहल ेकफल्ड तहमा रहरे स्थाणनय सरकार तथा सम्बणन्त्धत सरोकारवालाहरू 

संग नणजकमा रणह समन्त्वयकारी भूणमका णनवायह गद ैअयोजनाको वार्तषक काययक्रम कायायन्त्वयन गदयछ।   

ग. लणित समहु 

अयोजनाको वार्तषक कायय योजना तथा बजेट २०१९/२० ऄनुरुप सबै सम्भागका कक्रयाकलापहरू कफल्ड 

तहमा कायायन्त्वयन गररने छ। चालु अ.व. मा अयोजनाले ६०० समुहहरु अ्वासी तथा गैर-अ्वासी 

पररवार सणहतलाइ कररडोर संभाव्यता ऄध्ययनको अधारमा छनोट भएका ८-१० अपूर्तत शंृ्रखलाको वस्त ु

्वधयनमा लगाइन्त्छ।  त्यसै गरी, हले्भटासले ्दान गने सेवा ऄन्त्तगयत १४,७०० र २९४० युवाहरु 

व्यवसाणयक णसप मुलक ताणलम तथा औद्योणगक ्णशिाथी ताणलमका माध्यमबाट णसपयुि जनशणि 

ईत्पादनमा ताणलम ्ाप्त हुन ेछन्। त्यसै गरी २०८५ ईद्यमहरू यसै अ.व मा ईद्योग वाणणज्य संघ, ्दशे 

ईद्योग वाणणज्य संघ तथा कृणष ईद्यम केन्त्रको सहकाययमा णसजयना तथा णवस्तार भएका हुन े छन्। ३०० 

सहकारी तथा ४-५ वैंक तथा णवणत्तय संस्था र माइक्रो फाइनान्त्स संस्थाहरू संगको सहकायय ्वधयन भएको 

हुने छ।  अयोजनाल ेयसको साथै णवणत्तय पहुचंको वृणि तथा णवणत्तय साधन णवकासमा िमता णवकास गन े

छ।  

अयोजनाले णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता-१ ऄन्त्तगयत ३०० सहकारी संस्थाका २७,००० 

जनालाइ; र णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता ६०० समुहका १५००० घरधुरीलाइ अपूर्तत 

शंृखलामा तथा १०० सामुदाणयक णवद्यालयका ४००० णवद्य्यार्तथ छनोट भएका पाणलकाबाट पने गरी 

णबद्यालयमा णवणत्तय णशिा तथा सामाणजक सशणिकरण ताणलम  कदइने छ।  

यसै गरी अयोजनाले अफ्नो काययिेरका ४ वटा अ्वासन स्रोत केन्त्र तथा ९ वटा अ्वासन सूचना कि 

माफय त संबणन्त्धत पाणलकाहरु संग सहकायय गरी अ्वासन परामशय सेवा ्दान गदयछ। यसको ऄणतररि 

१६०० ज्याद ैन ैजोणखममा रहकेा घरधुररलाइ समेटी छनोट भएका पाणलकामा गाल्स णबणध ऄवलम्बन गन े

छ।  

घ. हालसम्म हाणंसल भएका ईपलणब्धहरू र चाल ुवषयका लाणग केणन्त्रत काययक्रमहरू 

अयोजनाले अ.व. २०७५/७६ मा कफल्ड स्तरमा काययक्रमहरू कायायन्त्वयनमा ल्यायो।  जसमध्ये अपूर्तत चार 

अपूर्तत शंृखला(दधु, हरीयो तरकारी, माछा र औसणधय तथा सुगणन्त्धत जन्त्य वनस्पणत) का १०२ समुह गठन 

भए। यो ्कृया संग संग ैबहुसरोकारवाला मञ्च गनयको लाणग व्यापार र व्यापार तथा व्यापारी तथा ईत्पादक 

समुह  णवचको ऄन्त्तरकृयाका काययक्रमहरू व्यापक स्तरमा भए। 

अयोजनाले १३ ईद्योग वाणणज्य संघहरुको िमता परीिण गयो। ५२०० जना युवाका लाणग २६०  तालिम 

तथा रोजगार सेवा ्दायक संस्थाहरू माफय त णसपमुलक ताणलम ्दान गयो।  तथा १३ स्थानमा अ्वासन 

स्रोत केन्त्र तथा सूचना कि स्थापना गयो।  
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अयोजना पूणय रुपमा कायायन्त्वयन गनय ९० भन्त्दा थप कमयचारी जनशणि भनाय गने ऄपेिा णलइएको छ।   

त्यसै गरी णवणत्तय जोणखम साझेदारर काययक्रम कृयान्त्वयनमा अए पिात कृणष तथा गैर कृणष ईद्यमको का 

लाणग णवणत्तय पहुचं णवस्तार हुने छ।   

ताणलका १: योजना तथा हांणसल भएका ईपलणब्धको ताणलका 

णस. न ं कक्रयाकलाप ईपलणब्ध २०१८-१९ योजना २०१९-२० 

१ समुह गठन (संख्या) १०२ ५०० 

२ ई. वा. संघहरुको िमता पररिण १३ ३० 

३ ई. वा. संघहरुको िमता णवकास(संख्या) १३ ३० 

४ ग्रामीण, लघ ुतथा साना ईद्यमको स्थापना(संख्या) ० २०८५ 

५ णसप मुलक ताणलम(संख्या) ५२०० १४७०० 

६ औद्योणगक ्णशिाथी ताणलम(युवा) ० २९४० 

७ अर्तथक पररचालन (समुह) ० ६०० 

८ सहकारीको पहुचं १५० २१८ 

९ णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता-१ ८ ८०० 

१० णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता- णवद्यालय ० १०० 

११ णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता- समुदाय ० ६०० 

१२ अ्वासन स्रोत केन्त्र/अ्वासन सूचना कि १३ १४ 

 

सह- सम्भाग १.१ अपरू्तत  श्रङृ्खलाको णवकास 

यस सम्भाग ऄन्त्तगयत ईद्यम ्वियन, साना ककसान तथा ईत्पादकका लाणग रोजगारीका ऄवसर णसजयना, 

कृणष तथा गैरकृणष िेरमा ग्रामीण स्तरका अय अजयन सम्वणन्त्ध कृयाकलापहरु ्वियन गरी क्लष्टर णनमायण 

गररन्त्छ।  

 

 

 



 7 

कायायन्त्वयन: अपूर्तत  शृ्रङ्खलाको णवकास गरी अयोजनामा स्थानीय तहभन्त्दा बाणहरको बजारसम्म व्यापक 

रुपमा सेवा णवस्तार गररन्त्छ। कररडोर नक्साङ्कनको अधारमा जम्मा १४ ईच्च बजार मागका अपूर्तत 

शंृ्रखलाका वस्तुहरु सूणचकृत गररएको छ। ्ारणम्भक चरणमा माछा,दधु,हररयोतरकारी तथा प्प खेणतलाइ 

्ाथणमकककरण गररएको छ। अयोजनामा िेरगत णवकास कोष (Sector Development Facility) र 

“समृणि कोष” जस्ता ऄनुदान काययक्रम माफय त अपूर्तत शृ्रङ्खलाको णवकास गररन े छ। अपूर्तत शंृ्रङ्खला 

्वधयन समुहद्वारा यो सम्भागलाइ ऄगाडी बढाइन्त्छ। जहां अयोजनाल े तयार पारेका सरोकारवालाहरू 

समावेणशरुपमा क्लष्टर णवकासमा संलग्न हुने छन्।  अपूर्तत शृ्रङ्खलाको वस्तु ्वधयन गनय दइु तहका बहु-

सरोकारवाला मञ्च, कररडोर र क्लष्टर तहमा संचालनमा अईने छन्। 

ईपलणब्ध १.१.२  कररडोर र क्लष्टर तहमा बहु-सरोकारवाला मञ्च सचंालनमा अईन ेछन् 

अयोजनाले कररडोर तहमा बहु-सरोकारवाला मञ्च संचालन गरररहने छ। हाल सम्म ६ वटा कररडोर तहको 

बहु-सरोकारवाला मञ्च  सम्पन् भएको छ। यसरी न ै८-१० ईच्च बजार मागका अपूर्तत शंृ्रखलाका वस्तुहरु (४ 

्ारणम्भक चरणमा ्ाथणमकककरण गररएका सणहतका लाणग ३० वटा बहु-सरोकारवाला मञ्च संचालन गररने छ।  

त्यसै गरी कररडोर नक्साङ्कनको अधारमा छनोट भएकाका लाणग १२० बहु-सरोकारवाला मञ्च क्लष्टर 

तहमा संचालन गररने छ। यसले ईत्पादन क्लष्टरलाइ समेट्ने छ। र लागणन योजना तथा णवकासका लाणग 

कोष पररचालन गनय सबल तुल्याईने छ। छनोटमा परेका बांकक ५० पाणलका तह संग णद्वपिीय सहमणत 

गररने योजना चालु अर्तथक वषयमा णलइएको छ।       

ईपलणब्ध १.१.३ लाभग्राणह छनोट 

अयोजनाले नयां लाभग्राहीहरुको तथयाकं संकलन गनकेाम सुचारू गने छ। वेसलाइन सभे  र गरीणवको 

नक्सांकन णवणध माफय त ट्याबलेट ्योग गरी तथयांक संकलन गरीन्त्छ।   

ईपलणब्ध १.१.४ व्यापारी तथा ईत्पादक र अपरू्ततकताय समहु णवच ऄन्त्तरकक्रया 

यस ईपलणब्ध ऄन्त्तगयत व्यापारीी तथा ईत्पादक र सेवा ्दायक समुह णवच संबन्त्ध जोणड णवणभन्न तहमा 

व्यापार सङ संगै व्यापार गनय सिम तुल्याइन्त्छ। चालु अर्तथक वषयमा ५०० यस्ता  व्यापारीी तथा ईत्पादक र 

अपूर्ततकताय समुह णवच ऄन्त्तरकक्रया गराईन ेईद्येश्य राणखएको छ जहां सेवा्दायक णनकायहरूलाइ समेत 

णनम्त्याइ अयोजनाले ्ाणवणधक सहयोग गने छ।     

ईपलणब्ध १.१.५ बजार णवकास सहयोग 

अयोजनाले साना ककसानका लाणग ईत्पादन तथा बजार णवकणसत भइ सफलता हांणसल गरेका व्यावसाणयक 

िेरहरूका णसकाइ अदन ्दान भ्रमण तय गने छ। जसले साना ककसान र ईत्पादक तथा व्यापाररक समुह 

लाइ अफ्नो जस्तै समस्याको समाधान कसरी गने भने्न ज्ञान कदलाईने छ। अयोजनाल ेसाथमा स्थाणनय स्रोत 

व्यणि पणहचान गनय पणन ताणलमका माध्यमबाट सेवा पुयायईने छ। चालु अ.व.मा १० यस्ता ताणलम संचालन 

गररने छ। अयोजनाले आच्छुक व्यापारर समुहका लाणग फलो ऄपकालाणग भ्रमण  पणन गराईने छ।  
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ईपलणब्ध १.१.६ काययणवणध तथा णनदणेशका णवकास 

िेरगत णवकास कोष र “समृणि कोष” ऄनुदान काययक्रम णनदणेशकालाइ अइफाडबाट ऄनुमोदन गररसककएको 

छ। अयोजना णनदशेक सणमणतको बैठकल ेपाररत गने काम जारी छ। णनदणेशका ऄनुमोकदत भएपणछ ्काशन 

गररने छ।    

ईपलणब्ध १.१.७ कमयचारी िमता णवकास   

अयोजनाका तथा इच्छुक पाणलका तहका कमयचारी अपूर्तत शंृ्रखला णवकास तथा बजार मागमा केन्त्रीत 

ईत्पादनका लाणग िमता णवकास  हरेक रैमाणसकमा गररने छ।    

ईपलणब्ध १.१.८  िरेगत णवकास कोष 

अयोजनाले “िेरगत णवकास कोष” को मोडले नर्र्कक्योल गरेपणछ कायायन्त्वयनमा ल्याईने छ। यस कोषको 

माध्यमबाट अपूर्तत शंृ्रखलाकाको णवकासका लाणग ईपयुि वातावरण तय गनय र सबल बनाईन सहयोग पुग्न े

छ। “िेरगत णवकास कोष” णवशेषत: एक्सन ररसचय, नया ंपररिण, बजार ऄनुसन्त्धान तथा स्थाणनय समुदाय 

संगको संरचना साझेदारीका लाणग ल्याइएको हो।  

ईपलणब्ध १.१.९  समणृि कोष 

यसै चालु अ.व दणेख समृणि कोष पररचालन गररदैं छ। अयोजनाको ्ाथणमकतामा परेका वस्तुहरु सम्बि 

अपूर्तत शंृ्रखलाका पारहरु अयोजनाले तोकेको ईत्पादन कलस्टरका ईत्पादकहरु संग काययगत एकता गनय 

आच्छुक कतायहरुसंग सहकायय गरी शंृ्रखला ्वधयनका लाणग समुिी कोषको व्यवस्था गरेको छ । जस ऄनुसार 

सम्बणन्त्धत अपूर्तत शंृ्रखलामा अवि संकलनकताय, अपूर्ततकताय, ्शोधनकताय, व्यवसायी र व्यापारीहरूसंग 

सहकायय गन ेईद्दशे्यका साथ यस कोष माफय त ईत्पादन दणेख बजार सम्मका सम्पुणय ्कक्रयाहरूमा सुधार एवं 

कदगो णवकास गनयको लाणग पूरक ऄनुदानका णवणभन्न ढोका जस्तै १, २ र ३ सणहत खुल्ला ढोका ऄन्त्तगयत 

ईपलव्ध हुन्त्छ। “समृणि कोष” लाइ अइफाडबाट ऄनुमोदन गररसककएको छ भने अयोजना णनदशेक 

सणमणतले ऄनुमोदन गरपछी लागु गररने छ।  

   

सह-सम्भाग १.२ ग्रामीण लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्यम णवकास 

यस सह-सम्भागल ेव्यवशाणयक णवकास सेवाको माध्यवाट नाफा मूलक र ्णतस्पधायत्मक ग्रामीण, लघु तथा 

साना ईद्यमको स्थापना र णवस्तारमा सहयोग गदयछ । साथै स्थानीय स्तरका णजल्ला ईद्योग बाणणज्य संघको 

सकृयतामा व्यवशाणयक ्वयिनात्मक वातावरणको णनमायणमा पणन सहयोग गदयछ । 

काययन्त्वयनः यो सह-सभंाग ऄन्त्तगयत कृणष ईद्यम केन्त्र र ्दशे ईद्योग बाणणज्य संघको नेतृत्वमा अयोजना 

काययरत णजल्ला ईद्योग बाणणज्य संघको सहकाययमा काययन्त्वयन हुनेछ । यस ऄन्त्तगयत ्दशे तथा णजल्ला୵नगर 

ईद्योग बाणीज्य संघहरुको िमता ऄणभवृणि गररने छ। जसले ईद्यम णसजयना र णवस्तारमा सहयोग गदयछ । 

अयोजनाले कृणष ईद्यम केन्त्रसँग ्ाणवणधक सहयोग णलनछे र यस संभाग ऄन्त्तगयतका सम्पूणय कृयाकलापहरु 

ईद्यम सेवा केन्त्रका कमयचारीले गनेछन् । 

नणतजा १.२.२ ईद्योग वाणणज्य सघंहरुको िमता ऄणभवणृि  
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ईद्योग वाणीज्य संघहरुको िमता णवकासका कृयाकलापहरुको पणहचान गरी पररवतयनको मापन गनयका 

लाणग अर्तथक वषयको ऄन्त्त्यमा ईद्योग वाणीज्य संघहरुको िमता परीिण गररनेछ । यसका लाणग 

एचणभएचणभ अयोजनाको चभकई्चबतयचथ णवणधको ऄवलम्वन गररनेछ । 

नणतजा १.२.३ ईद्यम सवेा केन्त्रको स्थापना  ईद्यम सेवा केन्त्र र ईद्योग वाणणज्य सघंको सम्पकय  स्थानबाट 

ईद्यम णवकासका गणतणवणध यो अर्तथक वषयसम्म णनरन्त्तर रहने छ । ईद्यमको नक्शांकन पणन यस वषय 

णनरन्त्तर हुनेछ ।  

नणतजा १.२.४. ईद्यम णवकास सम्वणन्त्धत णजल्लाहरुमा ईद्यम सेवा केन्त्रको कामयचारीको िमता 

ऄणभवृणिको माध्यमिारा अयोजनाले णय कृयाकलापहरु सम्पन्न गनय पहल गने छ । णतनहरुल सम्भाणवत 

ईद्यमहरु पणहचान गन ेछ । जसलाइ ग्राणमण िेरमा रोजगारी सृजनाको लाणग ्वयिन र णवस्तार गररनेछ । 

अयोजनाले ताणलम सञ्चालन, व्यापारी र व्यपारी तथा व्यपारी र अपूर्तत कताय णवच ऄन्त्तरकृया सञ्चालन 

गने छ । ईद्यमीहरुको व्यवसाणयक योजना णनमायण, ईत्पादन णवकास र णवणवधीकरण, वजार संग जोड्न ेर 

कजायको पहुचं वढाईने कायय ईद्यम सेवा केन्त्रको सहयोगमा गनेछन्।   

यस अर्तथक वषय णभर ७५०० ईद्यणम मध्ये २०३५ जना ईद्यणमलाइ ्वयिन तथा णवस्तार गररने छ । जस 

मध्ये १९२ घरेल,ु १७३० मझौला तथा ११३ साना ईद्यणमहरुलाइ यस अयोजनाल ेसहयोग गने छ।  

सह–सभ्भाग १.३ (मयायकदत रोजगार) 

यस ऄन्त्तगयत णबपन्न युवाहरूलाइ गुणस्तरीय सीप ्दान गरी स्थानीय स्तरमा सान्त्दर्तभक रोजगारी वा 

सीपमा अधाररत ब्यवसाय सञ्चालन गनय सिम तुल्याआनेछ । यसले णशपयुि युवालाइ मयायकदत कामको 

ऄवसर या णशपमा अधाररत स्वरोजगार हुन सिम बनाईनेछ ।  

कायायन्त्वयन  

हले्भेटास नेपालको ्ाणवणधक सहयोग तथा समृणि अयोजना व्यवस्थापन काययलयको ्त्यि सहभागीतामा 

छनौटमा परेका  ताणलम तथा रोजगार सेवा ्दायक ससं्थाहरू वा णसरटआणभरट वा िष्ट ऄन्त्तगयत संचाणलत 

्ाणवणधक स्कुलहरु वा  नेपाल ईद्योग बाणणज्य महासंघ (्दशे एक र दइु) सँगको  साझेदारीमा यो ईप–

सम्भाग कायायन्त्वयन हुनेछ।  यस ऄन्त्तगयत पररचाणलत सझेदारहरुको  ब्यवस्थापान  तथा ऄनुगमन नणतजामा 

अधाररत भुिाणन ऄवधारणा ऄनुरुप हले्भेटास नेपालले गने छ। साथै यस सह–सम्भागको नणतजा ्ाणप्तका 

लाणग समेत हले्भेटास नेपालको ्मुख भुणमका रहनेछ। हले्भेटास नेपालको ्त्यि सपुररबेिणमा साझेदार 

संस्थाहरुले लणित वगयको पहीँुचमा वृणि,  ्णशिाथीहरूको छनौट तथा पररचालन र गुणस्तररय ताणलम 

संचालनको सुणनणिता गनेछन्। यसका साथ ैताणलम पिातको रोजगारी सुणनणित गनयका लाणग पणन ईणत्तकै 

णजम्मेवार हुनेछन्।  

ताणलम ्दायक संस्थाहरूमाफय त सेवा खररद, सम्झौता तथा भुिानीका लाणग अयोजना व्यवस्थापन 

कायायलय कानूनी एवम् ्शासणनक रूपमा णजम्मेवार हुनेछ । जस्का लाणग अवश्यक ्ाणवणधक सहयोग 

हले्भेटास नेपालले गनेछ । 
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भौगोणलक िरे तथा लणित बगय  

यो ईप –सम्भाग ऄन्र्तगत ्दशे १, २ र ३ ऄन्त्तगयतका १६ णजल्लाका २०८ गाईँ नगरपाणलका मा कायय 

संचालन हुनेछ साथै समृणि अयोजनाले ्ाथणमकककरणगरेका गाईँ नगरपाणलकालाइ लणित गरर 

कायायन्त्वयन गररने छ। लणित बगय तपणसल बमोणजम रहनछेन् । 

१. पररयोजना िेर णभरका अर्तथकरुपले णवपन्न पररवारका १८ दणेख ४० बषय ईमेर समुहका ऄदि 

तथा बेरोजगार युवाहरु 

२. बैदणेशक रोजगारबाट फकेका युवा तथा बैदणेशक रोजगारमा रहकेा  पररवारका सदस्यहरु 

३. णनयणमतरुपमा णवद्यालय वा कलेज जान छोडकेा युवाहरु 

४. जोणखममा रहकेा समूह, मणहला घरमूली भएका घरधुरीलाइ ्ाथणमकता कदइने 

५. व्यावसाणयक ताणलमका लाणग आच्छुक र ईत््ेररत भआ सीप णसकेकै णवषयलाइ पेशा बनाएर काम 

गनय इच्छुक व्यणि । 

 

सहभागी छनौट  

ताणलम संचालन पूवय साझेदार संस्थाहरु णवणभन्न माध्यमबाट सावयजणनक सुचना ्सारण गने, अवेदन 

फारामहरु संकलन गने तथा सोही ऄनसुारको ताणलमको ्बन्त्ध णमलाईने गदयछन्। तत् पिात ताणलम 

्दायक संस्थाले स्थाणनय सरोकारवाला, ्णशिक तथा सोही संस्थाका ्णतणनणध सणम्मणलत छनौट सणमणत 

बनाइ अयोजनाल े णनर्कदस्ट गरेको सहभागी छनौट णनदणेशकाका अधारमा मुल्याङकन गरी ्णशिाथी 

छनौट गनेछन। 

ऄपणेित ईपलब्धीहरु 

क) २४,००० युवाहरुले छोटो ऄवणधको बजारोन्त्मुख णसरटआणभरट को पाठ्यक्रम ऄनुसार ३९० घण्टा 

को तह–१ को व्यवसाणयक सीपमुलक ताणलम ्ाप्त गनेछन, सीप पररिणमा सहभाणग हुनेछन, जस 

मध्ये न्त्युनतम ८० ्णतशतले रोजगार ्ाप्त गरेका हुनेछन। कुल लक्ष्य मध्ये अगाणम अ.व.का लाणग 

१४७०० युवाहरु ्णशणित हुनेछन।   

ख) ६,००० युवाहरुले णनजीस्तरमा संचाणलत ठुला तथा मझौला ईद्योगहरु माफय त ९०० घण्टा को 

णसरटआणभरटको न्त्युनतम तह एकको औद्योणगक ्णशिाथी ताणलम ्ाप्त गने छन, सीप पररिणमा 

सहभाणग हुनेछन र जस मध्ये न्त्युनतम ९५ ्णतशतले रोजगार ्ाप्त गरेका हुनेछन। कुल लक्ष्य मध्य े

अगाणम अ.व.का लाणग २९४० युवाहरु ्णशणित हुनेछन। 

 

सहसम्भाग १. ४.१  अर्तथक पररचालन  

समृणि अयोजनामा यो नयाँ सह-सम्भागको रुपमा समावेश भएको हो । सम्भाग १ को ्ाथणमकतामा 

परेका स्थाणनय स्तरमा लागु हुन े अर्तथक कृयाकलापहरुमा समावेणश हुनका णनणम्त लाभग्राणहको 

पररचालनलाइ एकै ्कृयामा समेटेर अयोजनामा समावशे गनुय यस सह-सम्भागको मुख्य ईदशे्य रहकेो छ । 
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अयोजना ऄन्त्तरगत स्थाणनय स्तरमा संचालन हुन े सबै गणतणबधीहरुलाइ एकरुपताका साथ एक 

पररयोजनामा बाध्नको णनम्ती पणन यो सह-सम्भागले समन्त्वयको भूणमका खेल्छ ।  

कायायन्त्वयन : यस काययका णनम्ती अर्तथक णवकास सहजकताय सणहत अयोजना व्यवस्थापन समुहल ेऄगुवाआ 

गदयछ । यस कययकालाणग ४८ जना अर्तथक णवकास सहजकतायहरु हुनेछन ्जो २-३ जनाको सानो समुहमा ३-

४ वटा स्थाणनय स्तरलाइ सहणजकरण गने णहसाबले काम गदयछन् । अर्तथक णवकास सहजकतायहरुलाइ 

णनदशेन र कोचचगका णनम्ती ७ जना अर्तथक णवकास सहजकताय सुपरभाआजर र ्त्येक ्दशेमा १ अर्तथक 

पररचालन ऄकफसर रहनेछन ्।  

ईपलब्धी १. ४.१.२ ताणलम तथा गोष्ठी  

अयोजनाका कमयचारीहरु णवशेष गरर अर्तथक णवकास सहजकतायहरुका समुहलाइ अर्तथक पररचालनको 

ताणलम कदआनेछ । अयोजनाका सब ै कमयचारीहरुलाइ लैणङ्गक तथा सामाणजक समावेशीकरण, अपुती 

श्रीङ्खला णवकास तथा कल्ष्टर णवकास ्कृया णवषयमा ्णशिण गररन्त्छ । यसका ऄलावा अयोजनामा 

सहभाणगतामुलक  लैणङ्गक तथा सामाणजक समावेशीकरण णवषयक गोष्ठी, अर्तथक णवकास सहजकतायहरु 

णवणत्तय णशिा सहजकतायहरु र मणहला ककसानहरु समेत समेरट अपुती श्रीङ्खला णवकास णसकाआकालाणग 

भ्रमणहरु पणन अयोजना हुनछे ।  

सह- सम्भाग १. ४.२ सामाणजक परामशय  

यस सह- सम्भागले अयोजनाका लाभग्राहीहरुल े सामना गनुय पन े चुनौतीहरुलाइ णचनय र ईच्च जोणखम 

पररवारहरुका सामाणजक तथा अर्तथक सम्भावनाहरुबाट ऄणधकतम लाभ णलनलाइ सहयोगी भुणमका 

णनभाईंछ । बैदणेशक रोजगारमा रहकेाहरुका दशे णभर बस्ने पररवार णवशेषत: तराइ िेरका श्रीमान् णवदशेमा 

र ईनका श्रीमणत तथा बच्चाहरु जो सासु ससुरासँग बणस रहकेाहरु, जस्को पाररवाररक णनणययमा न्त्युन वा 

शुन्त्य भुणमका हुन्त्छ भने त्यस्ता पररवारलाइ अयोजनामा ईच्च जोणखम पररवार भनेर माणनएको छ । 

सामाणजक परामशय सेवामा समाणहत गनुय पने णवषयहरु यो सेवाको पणहलो चरण लागु भए पणछ णनणित 

गररनेछ ।  

कायायन्त्वयन : सामाणजक परामशय सेवा ऄन्त्य मुलुकमा सफल भएको लैणङ्गक कायय णसकाआ पिती (Gender 

Action Learning System/GALS) वा घरधरुी णवधी (Household Methodology/HHM) बाट 

गररनेछ । यो णवधी नेपालको णनम्ती नौलो णवधी भएका कारण यस सेवा संचालनका णनम्ती IFAD बाट 

ऄन्त्तराणिय सल्लाहाकारले ्ाणवधीक सहयोग कदनु हुनछे । र यो काययका णनम्ती अयोजना व्यवस्थापन 

समुहले छुटै्ट सामाणजक परामशयको समुहद्वारा कायायन्त्वयन गररनेछ । 

सामाणजक परामशय सेवाका णनम्ती ्णशणित सामाणजक सहजकतायहरु समुदाय स्तरबाट तयार गररनेछ जो 

लाभग्राणह साणथ-साणथ णबच ईत्पादन समुहमा कररब ८ मणहना र पररवार तहमा १२-१८ मणहना काम 

गनेछन् । ्त्येक सहजकतायल े८ ईच्च पररवारलाइ परामशय गनेछ र सगँ सगै ँईत्पादक समुहमा पणन यो सेवा 

ऄनुसारको काम गनेछ ।  
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OXFAM ले ऄन्त्तराणिय स्तरमा यो णवधीलाइ सफल रुपमा ्योग गरररहकेा कारण ईि संस्थलाइ सेवा 

्दायकको रुपमा णलने अयोजनाको ्ारणम्भक कायय ्ाणवणधक कारणले गदाय ऄप्ठ्यारो परे पिात IFAD ल े

नेपालमा रहकेो ऄन्त्य काययक्रमसगँको सहणजकरणमा यो णवधी सुरुवात गने कोणशसमा छ । समृिी 

अयोजनाले IFAD को ऄरु काययक्रमसगँको सहकाययमा यसलाइ कायायन्त्वयन गररनेछ ।  

ईपलब्धी १. ४.२.१ सामाणजक परामशयको ताणलम  

सामाणजक परामशयको णवधी नेपालमा धेरै ्योग नभएका कारण अयोजना सम्बि मन्त्रालय, अयोजना 

व्यवस्थापन कायायलय  तथा कायायन्त्वयन णनकायहरुलाइ यो णवधीको बारेमा ऄणभमुणखकरण गररनेछ । त्यस्त ै

स्थाणनय स्तरमा ्णशणित सामाणजक सहजकतायहरु तयार पाररने छ जो सह-सम्भाग १.१ को क्लष्टर णवकास 

िेर ऄनुसार हुनेछ ।  सामाणजक परामशयको लाणग १४ कदनको णवस्ततृ ताणलम संचालन  हुनेछ ।  

ईपलब्धी १. ४.२.२ पोषण मलेा   

सामाणजक परामशयले समेट्न पने णवषयमा एईटा पोषणको णवषय हो। जसले कुपोषणको समस्यालाइ 

हटाईन मित गनेछ । सामाणजक परामशय सहजकतायहरुलाइ बच्चा, ककशोरी तथा गभयवती मणहलाहरु  केणन्त्रत 

पोषण तथा स्वास्थय सम्बन्त्धी णवषयमा परामशय कदआनछे । पोषण मेला ईच्च मारामा कुपोषणको समस्या 

रहकेा स्थाणनय स्तरमा ऄन्त्य काययक्रमसगँ सहकायय गरर अयोजना गररनेछ ।  

सह सम्भाग २.१ ग्रामीण णवत्त 

यस सह- सम्भाग ऄन्त्तगयत ग्रामीण स्तरमा रहकेा सवेा ग्राहीहरुलाइ सहज णवत्तीय पहुचँ पुर्र्क याईन 

्ाथणमकतामा राणखएका पाणलकाहरुमा रहकेा णवत्तीय संस्थाहरुको िमता णवकास गने तथा कदगो रुपमा 

सुलभ मूल्यमा णवत्तीय सेवामा पहुचँ पुर्र्क याईन स्थाणनय स्तरका संस्थाहरु ठूला संस्थाहरुसँग सहकायय गन े

वातावरण णसजयना गररनेछ । 

यसका साथै णवत्तीय संस्थाहरुको पणहचान तथा सहकारी संस्थाहरुको िमता णवकास काययक्रम संचालन गने, 

राणियस्तरका णवत्तीय संस्थाहरुको सेवा णवस्तार तथा ईपयुि णवत्तीय साधन णवकासमा सहयोग गने, 

समुदाय तथा अ्वाणस कामदार तथा ईनका पररवारका सदस्यहरुलाइ लणित गरी णवत्तीय णशिा तथा 

व्यापार/व्यवशाय सािरता ताणलम सञ्चालन गररन्त्छ।  

कायायन्त्वयन: यो सह- सम्भागलाइ अयोजना व्यवस्थापन तथा कररडोर काययलयको समन्त्वयमा संचालन 

गररने छ। जहां अयोजना संग सहकायय गने णवणत्तय ससं्था र णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता 

सहजकताय पणन सहकायय गदयछन्। अयोजनाल ेणवणत्तय ससं्थाहरुका लाणग ताणलम सहयोग ईपलब्ध गराईंदछ 

र साथै णवणवध ्ाणवणधक सहयोग तथा सुचना, संचार एवं ्णवणध सहायता कदलाइ सेवाग्राणहका लाणग 

गुणस्तररय सेवा कदन्त्छ। णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता ऄन्त्तगयत सहजकतायका लाणग ्णशिक 

्णशक्ष्यार्तथ ताणलम ईपलब्ध गराईंदछ र ईनै माफय त समुदायका लाणग ताणलम कदइन्त्छ। त्यसैगरी, 

अयोजनाले सहकाररका लाणग स्व-पररिण णवणध णवकास गने ईद्दशे्य णलएको छ। जहां होलसेल लेणन्त्डङ 

णवणत्तय संस्थाहरूल ेसहकारीको ऄवस्था थाहा पाइ ईनीहरूका लाणग सो सेवा ्वाह गनय सके्न छन्।  
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ईपलब्धी २.१.१ सहकाररको िमता ऄणभवणृि 

अयोजनाले १८ सहकारी स्व-णवशे्लषण काययशाला, ्णशिक ्णशक्ष्यार्तथ ताणलम सहकाररका लाणग ईपलब्ध 

गराइ ताणलम सामाणग्र तयार पादयछ। १२ वटा ऄन्त्तर सहकारी भ्रमण अयोजना गररन ेछ।  २ काययशालामा 

सहकाररहरुको सणमिा गररन ेछ। र सहकाररका लाणग ्ाणवणध सामाणग्रको लाणग लागत साझेदारर गररन्त्छ।  

ईपलब्धी २.१.२ णवणत्तय ससं्थाको सवणलकरण  

व्यापारी र अपूर्तत कताय तथा साझेदार णवणत्तय संस्था णवचको ऄन्त्तरकक्रय अयोजना गररन्त्छ। वैंक र णवणत्तय 

संस्थाका कमयचारीका लाणग समन्त्वय गरर ताणलम सेवा कदइन्त्छ। त्यसै गरी अयोजनाले साझेदार णवणत्तय 

संस्था संग णमणल ईपयुि ऋण सामाणग्र णवणवध अपूर्तत शृंखलामा ्वाह गनय सहयोग गदयछ।    

ईपलब्धी २.१.३ जोणखम व्यवस्थापनका लाणग णवणत्तय साधन  

जोणखम व्यवस्थापनका लाणग णवणत्तय साधन(फमय) ल ेसहभाणग वैंक तथा णवणत्तय संस्थाका लाणग अवश्यक 

सुरिाको ्त्याभूणत कदन्त्छ । फमयले वैंक तथा णवणत्तय संस्थाको ग्राणमण स्तरका णवणत्तय संस्था संगको सम्वन्त्ध 

मजवुत वनाइ ऋण ्वाह गनय सहज बनाईं छ।  अयोजनाले फमय णनदणेशका तयार गररसकेको छ। यसमा 

ईल्लेणखत ्ावधान ऄनुरुप यसै अ.व मा कायायन्त्वयनमा ल्याइन्त्छ र ५ वैंक तथा णवणत्तय संस्थासंग 

अयोजनाले काययक्रम शुरु गने छ।      

ईपलब्धी २.१.४ एजने्त्ट वैंककङ्/शाखा रणहत सवेा  

अयोजनाले वैंक तथा सहकाररसंग सहकायय गरी एजेन्त्ट तयार पाने छ। यसै चालु अ.व. मा १० यस्ता एजेन्त्ट 

्वधयन गरी युणनट स्थापना गररने छ।  

ईपलब्धी २.१.५ णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता  

अयोजनाले णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता-१ ऄन्त्तगयत ३०० सहकारी संस्थाका २७,००० 

जनालाइ; र णवणत्तय णशिा तथा व्यवासाणयक सािरता ६०० समुहका १५,००० घरधुरीलाइ अपूर्तत 

शंृखलामा तथा १०० णवद्यालयका ४,००० जना छनोट भएका पाणलकाबाट पने गरी णबद्यालयमा णवणत्तय 

णशिा तथा सामाणजक सशणिकरण ताणलम  कदइने छ।  

सह-सम्भाग २.२ अ्वासीहरुको श्रोत र णशप पररचालन 

यस सह-सम्भागमा लगानी गनुयको ईद्दशे्य लणित णजल्ला र णवदशेका चार वटा गन्त्तव्य दशेहरुमा अ्वासी 

र ईनका पररवारहरुको लाणग सेवा र सञ्जाल णवस्तार गनयको लाणग अवाश्यकता ऄनुसार अ्वासन श्रोत 

केन्त्र र सुचना कि र अ्वासीहरुको संगठन स्थापना गनुय र णय केन्त्रहरूलाइ सबल बनाईनु  हो ।  

कायायन्त्वयन: अआ  ओ एमको  ्ाणवधीक सहयेगमा अ्वासन श्रोत केन्त्र माफय त अ्वासन सम्वन्त्धी सेवा 

्दान हुने छ । त्यसरी न ैअयोजनाले दश वटा पाणलकाहरुमा अ्वासन सचुना कि स्थापना गनय सहयोग 

गने छ । णतनीहरुले अ्वासी र सम्भावीत अ्वासीलाआ सहयोग गनेछन् । अयोजनाले सुरणित अ्वासन 

पररयोजना(SaMi) णजम्मेवार रहकेो िेरमा अ्वासन सेवा ईपलव्ध गराईन सुरणित अ्वासनसंग 
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साझेदारी गनेछ । 

ईपलणब्ध २.२.२ अवाश्यकता पणहचान  

अयोजनाले अ्वासीहरु र ईनीहरुको घरधुरीको ्ोफाआल तयार गनुयका साथै अ्वासी केन्त्र तथा संगठन, 

ईनीहरुले गरेको पहल, ईनीहरुको िमता णवशे्लषण गन ेछ  र अ्वासन नक्शाँकनको अधारमा साझेदारीको 

लाणग ईपलव्ध ऄवसरहरुको पणहचान गनेछ। यस अर्तथक वषयमा ४ वटा क्लष्टरमा सञ्चालन गनेछ । 

ईपलणब्ध २.२.३ अ्वासन णवकास मञ्च र नीणत परैवी 

अयोजनाल े णजल्ला/क्लष्टर, ्दशे तथा संघ तहमा अ्वासन सम्वणन्त्ध वहु-सरोकारवाला मञ्चको णवकास 

गने छ । यस अर्तथक वषयमा णजल्ला/क्लष्टर तहमा ३०, ्दशे तहमा ४ र सघं तहमा २ वटा वहु- 

सरोकारवाला मञ्च सञ्चालन गररने छ । अयोजनाले स्थाणनय सरकारलाआय पणन अ्वासन सम्वन्त्धी नीणत 

णनमायण गनय सहयोग ईपलव्ध गराईने छ ।  

ईपलणब्ध २.२.४: अ्वासन श्रोत केन्त्र र सचूना किको स्थापना 

यस अर्तथक वषयमा स्थापना भएका अ्वासन श्रोत केन्त्र र अ्वासन सुचना कि सञ्चालनको लाणग 

पाणलकालाआय णनरन्त्तर सहयोग गने छ । 

ईपलणब्ध २.२.५:  समदुाणयक गणतणवधी (outreach) र सञ्चार 

यस कृयाकलापले अयोजनामा अ्वासीहरुको संख्या वढाईनको लाणग मुख्य रुपले केणन्त्रत हुने छ । रेणडयो 

काययक्रम,  प्याराणलगल  तथा िमता णवकास ताणलम, सबालहरू(Case) व्यवस्थापन सम्वणन्त्ध ताणलम 

सञ्चालन गररनेछ । अन्त्तरायणिय अ्वासन संगठन (अआ ओ एम) ले यस ककसीमको सामाग्री णनमायण गनयको 

लाणग ्णवधीक सहयोग ईपलव्ध गराईने छ । 

ईपलणब्ध २.२.६: पूवय ्स्थान तयारी ताणलम 

अयोजनाले पाणलका तहमा पूवय ्स्थान तयारी ऄणभमखुीकरण र ताणलम ईपलव्ध गराईने छ । यो सेवा 

केणन्त्रय तहले मार ईपलव्ध गराईने गरेको  छ । अयोजनाले अ्वासीहरुसंग छलफल गरेको अधारमा  

ताणलम कम ्भावकारी भएको पणहचान गरेको छ ।  

ईपलणब्ध २.२.७: अयोजनाले कमयचारीहरुलाआय णवणभन्न ताणलमहरु ईपलव्ध गराईने छ । यसल े

कमयचारीहरु, अ्वासनको सवाल सणह रुपले वुझ्नेछन् र सवालहरुलाइ व्यवस्थापन गनय सिम हुनेछन् । 
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सह- सम्भाग ३.१ ज्ञान व्यवस्थापन र ऄनगुमन मलू्याङ्कन  तथा सह- सम्भाग ३.२ 

अयोजना व्यवस्थापन 

ईिशे्य तथा  नणतजा ऄनगुमन मूल्याङ्कन तथा ज्ञान व्यवस्थापन र अयोजना व्यवस्थापन  रटमबाट  

तथयमा अधाररत भइ अयोजना कायायन्त्वयनकै दौरानमा ऄथवा ऄन्त्य णनकायबाट णनरन्त्तर हुने णसकाइ, 

ईत्कृष्ट ऄभ्यास तथा ईपलणब्धलाइ व्यापकरुपमा णवस्तार गरर अयोजनाको संस्थागत व्यवस्थापनमा 

सहयोग गररन ेछ।  

कायायन्त्वयन अयोजना व्यवस्थापन कायायलयमा योजना, ऄनुगमन मूल्याङ्कन णवज्ञ तथा ज्ञान व्यवस्थापन 

णवज्ञ सणहत तथयांङ्क ऄणधकृत र दइु कररडोर कायायलयहरूमा ऄनुगमन मूल्याङ्कन ऄणधकृतको व्यवस्था 

गरीएको छ।  

नणतजा ३.१ ज्ञान व्यवस्थापन र ऄनगुमन मलू्याङ्कन   

चालु अर्तथक वषयमा अयोजनाले ऄनलाइन ऄनुगमन मूल्याङ्कन ्णाणलको णवकास गरी तथयांङकहरुको 

्माण जन्त्य व्यवस्थापन गने, ट्यावलेटको ्योग गरर ऄनलाइननै तथयाङ्क ्णवष्ट गने योजना तय गररएको 

छ भने णनरन्त्तर अयोजनाको ्गणत र सुचना एवं जानकारी 

क. वेवसाइट र सामाणजक सजंालहरू माफय त तथा  ज्ञान सामाणग्र ईत्पादन गरी सं्ेषण गररने छ। 

 ख. अयोजनाल े हाँणसल गरेका ईपलणब्धहरूको ्माण अवश्यक श्रव्य दशृ्य सामाणग्र मणहनामा कणम्तमा 

पणन १ वटा हुने गरी ईत्पादन गरी ्स्तुत गररने छ। 

ग. रेणडयो काययक्रम ईत्पादन गरी अयोजनाकोबारे लाभग्राणह समि ्शारण गररन ेछ।  

घ. अयोजना व्यवस्थापन कायायलय तथा कररडोर कायायलयहरूमा बणसने ईच्च व्यवस्थापन समुह तथा 

कररडोर व्यवस्थापन समुहले माणसकरुपमा गने सणमिा बैठकमा गररने छलफलको माइनुट तयार पारी 

अवश्यक सबै तहमा णवतरण गररन्त्छ।  

 ङ. ज्ञान व्यवस्थापन र संचार रणणनणतमा ईल्लेणखत ज्ञान व्यवस्थापनका िेरहरूबाट अयोजनाल ेहांणसल 

गरेका ईपलणव्धहरू तथा सुधार गनुय पने िेरहरू औंल्याइ णतनको दस्तावेज तयार गररन्त्छ।   

  

 

  

 


