
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

 

१. कार्यक्रमको पषृ्ठभूमी 

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौललक हकका रुपमा समािेश गरेको छ । सोही 
मौललक हकको कार्ाान्िर्न गना रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल 

सरकारले चालु आर्थाक िर्ा २०७५÷७६ को नीतत तथा कार्ाक्रम र बजेटमार्ा त ्सािाजतनक विकास 

तनमााणका कार्ाहरूमा रोजगारीका अिसर लसजाना गरी आगामी पााँच िर्ा लभत्रमा कुन ैपतन नेपाली 
नागररकले िाध्र्ताले िैदेलशक रोजगारीमा जानुपने अिस्थाको अन््र् गने घोर्णा गरेको छ । सािाजतनक 

विकास तनमााणसम्बन्धी कार्ाक्रम तथा आर्ोजनाहरू सरकारका विलभन्न तह अन्तगातका विर्र्गत 

मन्त्रालर् तथा तनकार्हरूबाट संचालन हुने गरेका छन ्। र्सरी विलभन्न तनकार्हरूले विकास तनमााण 

सम्बन्धी कार्ाक्रम तथा आर्ोजनाहरू संचालन गदाा रोजगारी लसजानालाई र्थोर्चत प्राथलमकता ददन 

नसकेको अिस्था छ । 
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्र्रे्क स्थानीर् तहमा रोजगार सेिा केन्रको स्थापना गरी 
बेरोजगारहरुको पदहचान र सूचीकरण गने र रोजगार सेिा केन्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार 

व्र्क्ततहरूलाई एक आर्थाक िर्ामा न्र्ूनतम एक सर् ददनको रोजगारी प्र्र्ाभूतत गररने व्र्िस्था गरेको 
छ । र्सरी न्र्ूनतम रोजगारी प्रदान गना नसके नेपाल सरकारले हरेक िेरोजगार पररिारलाई एक जना 
श्रलमकले एक सर् ददन काम गदाा प्राप्त गने न्र्ूनतम पाररश्रलमकको पचास प्रततशत रकम तनिााह भत्ता 
ददनु पन ेव्र्िस्था छ । तसथा सूचीकृत बेरोजगार व्र्क्ततहरुलाई न्र्ूनतम रोजगारी सुतनक्चचत गना 
व्र्ािसातर्क कृवर्, लसचंाई, खानेपानी, नदी तनर्न्त्रण, िन, पर्ाटन, र्ातार्ात पूिााधार लगार्तका 
सािाजतनक तनमााण तथा अन्र् सािाजतनक कार्ाहरुमा सहकार्ा र समन्िर् गरी एकककृत रुपमा थप 

आन्तररक रोजगारी लसजाना गनुा पने आिचर्कता छ । र्स्तो अिस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 

स्थानीर् तहहरुका सािाजतनक तनमााण तथा सािाजतनक क्षेत्रका अन्र् कार्ाक्रमहरुमा पर्ााप्त संख्र्ामा 
थप रोजगारी लसजाना गने गरी समन्िर्ा्मक र र्ोजनािद्ध ढंगले ततनीहरुको कार्ाान्िर्न गने प्रबन्ध 

गना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम संचालनमा ल्र्ाउन लार्गएको हो । 
र्सरी रोजगारी श्रजृना गदाा सािाजतनक क्षेत्रका विकास तनमााणसम्बन्धी कार्ाक्रम तथा आर्ोजनाहरूमा 
श्रलमकको माग हुने र माग बमोक्जमका श्रलमकहरूको आपूतता रोजगार सेिा केन्रमार्ा त हुने भई सबै 
स्थानीर् तहमा श्रमको माग र आपूतताको औपचाररक संर्न्त्रको समेत विकास हुनेछ । र्स्तो संर्न्त्रले 

स्थानीर् स्तरमा तनजी, सहकारी तथा गैर सकारी क्षेत्रमा हुने श्रलमकको माग र आपूतीबीचमा सहजीकरण 

र संर्ोजनको भूलमका समेत तनिााह गनेछ । 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम अन्तगात तनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्िर् र 



सहकार्ा गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अिसर लसजाना गररनेछ । श्रलमकमा हुने क्षमता तथा सीप 

अभािका कारणले बजारमा देखखएको श्रलमकको माग र आपूतताका बीचमा अन्तरलाई कम गना र्स 

कार्ाक्रम अन्तगात श्रलमकको क्षमता तथा सीप विकास ताललम कार्ाक्रमहरु समेत संचालन गररनेछन ्। 
बेरोजगार व्र्क्ततहरुले आरू्संग भएको सोच, सीप र अनुभिका आधारमा स्िारोजगार हुन चाहेमा 
आिचर्क पने सीप तथा उद्र्मशीलता अलभिदृ्र्ध गना विशरे् उद्र्शीलता ताललम प्रदान गने र उद्र्मको 
अिधारणा प्रस्तािको मूल्र्ांकनका आधारमा सहुललर्तपूणा ऋण सहार्ता उपालब्ध गराउने व्र्िस्था 
समेत र्स कार्ाक्रम मार्ा त गररनेछ । र्स बाहेक कामलाई सम्मान गने संस्कृततको विकास गना “श्रमको 
सम्मान, राष्ट्रको अलभर्ान” लगार्तका चतेनामूलक कार्ाक्रम समेत देशव्र्ापी रुपमा संचालन गररनेछ । 

२. कार्यक्रमको दीर्यकालीन सोचः 

ज्ञान, सीप र क्षमतार्ुतत प्रततस्पधी श्रमशक्ततको विकास र उ्पादनशील आन्तररक रोजगारी 
लसजानामार्ा त श्रमशक्ततको स्िदेशमै पूणा उपर्ोग गरी आर्थाक समदृ्र्ध हालसल गनुा र्स कार्ाक्रमको 
दीघाकालीन सोच रहेको छ । 

३. कार्यक्रमको लक्ष्र्ः 

स्िदेशलभत्र रोजगारीका पर्ााप्त अिसरहरुको लसजाना र कामलाई सम्मान गने संस्कृततको विकास गरी 
रोजगारीका लार्ग विदेश जानुपने िाध्र्ा्मक अिस्थाको अन््र् गना र्स कार्ाक्रमको लक्ष्र् रहेको छ । 

४. कार्यक्रमको उद्देश्र्ः 

र्स कार्ाक्रमको उद्देचर् देहार् अनुसार रहेका छन््ः 
(१) सब ैनागररकलाई न्र्ूनतम रोजगारीको प्र्र्ाभूतत गरी मौललक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको 
कार्ाान्िर्न गने । 
(२) आन्तररक रोजगारी र उद्र्मशीलताको प्रिद्र्धन गरी िैदेलशक रोजगारीको बढ्दो तनभारतालाई कम 

गने । 
(३) कामका लार्ग पाररश्रलमक मार्ा त गररबी न्र्ूनीकरण र सामाक्जक संरक्षणमा र्ोगदान पु¥र्ाउने । 
(४) स्थानीर् स्तरमा विकास तनमााण कार्ामार्ा त सािाजतनक पूाँजी तनमााण गरी स्थानीर् जनताको 
जीिनस्तर सुधार गना मद्धत पुर्ाउने । 

५. कार्यक्रमको रणनीत ः र्स कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्न गनय तनम्नानुसारका मुख्र् रणनीत हरु ललइनेछः 



(१) स्थानीर् स्तरमा रोजगारीको प्रिद्र्धनका लार्गसािाजतनक तनमााणका कार्ाहरुमा सम्भि भएसम्म 

श्रममूलक प्रविर्धको प्रर्ोग गने । 
(२) रोजगारी लसजानाका लार्ग अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्िर् गने । 
(३) सीपमूलक ताललममार्ा त बजारको माग अनुरुपको श्रमशक्तत विकास र आपूतता गने । 
(४) रोजगारी लसजानामा तनजी, सहकारी तथा सामुदातर्क क्षेत्रसाँग सहकार्ा गने । 
(५) रोजगार व्र्िस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना मार्ा त रोजगारी सम्बन्धी तथर्ांक तनर्लमत रुपमा 
अद्र्ािर्धक गरी उपर्ोग गने । 

६. कार्यक्रमको क्षेरः 

(१) र्ो कार्ाक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीर् तीनै तहका सािाजतनक क्षेत्रका कार्ामा संचालन गररनेछ । र्सको 
कार्ाान्िर्नमा स्थानीर् तहको प्रमुख भूलमका रहनेछ । 
(२) संघीर् सरकारका विर्र्गत मन्त्रालर्हरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालर्हरु र स्थानीर् तहहरु 

आआपm्नो क्षेत्रलभत्रर्स कार्ाक्रमकोकार्ाान्िर्नमा क्जम्मेिार हुनेछन ्। 
(३) र्ो कार्ाक्रम मुलुकका ७ प्रदेश र ७५३ िटै स्थानीर् तहहरुमार्ा त संचालन हुनछे । संघ, प्रदेश र 

स्थानीर् तहका सािाजतनक तनमााणका कार्ाक्रमहरुमाश्रममूलक प्रविर्धको प्रर्ोगलाई प्राथलमकता ददई 

बेरोजगार व्र्क्ततहरुलाई न्र्ूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । 
(४) र्ो कार्ाक्रम अन्तगात रोजगारी लसजानाका प्रमुख क्षेत्रहरुमासडक, खानेपानी, ढल व्र्िस्थापन, 

लसचंाईं, ऊजाा, सहरी विकास, लशक्षा, स्िास्थर्, पूनतनामााण, पर्ाटन, िन, सामुदातर्क पूिााधार, कृवर् तथा 
सहकारी, सूचना प्रविर्ध, िातािरण संरक्षण तथा जलिार्ु अनुकुलनिा रोजगार लसजाना हुन सतने अन्र् 

क्षेत्रलाई ललइने छ । 
(५) सािाजतनक तनमााणका क्षेत्र बाहेक तनजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बक्न्धत 

के्षत्रसाँगको सहकार्ामा रोजगारीको लसजाना गरी न्र्ूनतम रोजगारीको सुतनक्चचतता गना सककनेछ । 

७. कार्यक्रमका लक्षक्ष  समूहः 

र्स कार्ाक्रमका लक्षक्षत समूह १८ देखख ५९ िर्ा उमेर समूहको बेरोजगार व्र्क्तत तथा तनजको पररिार 

हुनेछन ्। 

८. कार्यक्रमका प्रमुख अगंहरु 

रोजगारीको लसजाना र रोजगारीको व्र्िस्थापनसंग सम्िक्न्धत मार्थ उल्लेखखत उद्देचर्हरु हााँलसल गनाका 
लार्ग कार्ाक्रमले विलभन्न क्षेत्रगत रुपमा देहार्का कृर्ाकलापहरु गने व्र्िस्था गररएको छ ः्ः– 



कार्यक्रमका 
अगंहरु 

प्रमुख क्रक्रर्ाकलापहरु 

रोजगार सेवा  था 
सहार् ा 

राज्र्ले नागररकलाई प्रदान गने अन्र् सेिा जस्तै रोजगार सेिा पतन बरेोजगार 

व्र्क्तत तथा रोजगारदातालाई प्रदान गररने बबलशष्ट्ट प्रकारको सेिा हो । र्सका 
लार्ग नागररकले सहज तिरले पहुाँच गना सतन ेगरी रोजगार सेिा केन्रको 
स्थापना गनुा आिचर्क छ । नेपालमा बेरोजगार तथा रोजगारका अिसरहरुको 
िास्तविक तथा अद्र्ािर्धक तथर्ांकहरु उपलव्ध नभएको र आन्तररक 

श्रलमकहरुको वििरणहरु अद्र्ािर्धक नभएको अिस्था छ । र्स्तो अिस्थामा 
िेरोजगारहरुको तथर्ांक अद्र्ािर्धक राखी श्रलमकहरुलाई रोजगादातासंग 

सम्पका  स्थापना गराउने सन्दभामा प्र्रे्क स्थानीर् तहमा सञ्चालन हुन ेरोजगार 

सेिा केन्रहरुले तथर्ांक सकंलन, बेरोजगारहरुको अद्र्िर्धक लगत, रोजगारीको 
सम्भािनाको अध्र्र्न र अनुसन्धान, रोजगारीका लार्ग सहर्ोग, बेरोजगारको 
पदहचान र सूर्चकरण, रोजगारदातासंग समन्िर् र सहकार्ा, रोजगारीमा 
लगाउने, स्िरोजगारीका लार्ग प्रो्साहन गने, बैदेलशक रोजगारमा जान 

इच्छुकहरुको क्षमता अलभबदृ्र्ध गने र तनिााह भत्ताको वितरण आदद कार्ा गनेछ । 

क्षम ा अलभबदृ्धध 

र स्वरोजगारी 

िेरोजगार व्र्क्ततहरुका लार्ग स्िरोजगार प्रिधान गना श्रम बजारलाई आिचर्क 

पने श्रलममहरुको सिेक्षण, रोजगारीका लार्ग सीपको विकास, सहुललर्तपुणा ऋण, 

परामशा, सूचना तथा जानकारीलगार्तका सहर्ोग उपलव्ध गराइनेछ । 

रोजगारी 
लसजयनामा तनजी 
क्षेरहरुसंग 

सहकार्य 

औद्र्ोर्गक विकासले रोजगारीको लसजाना, िस्त ुर सिेाको मुल्र् अलभबदृ्र्ध तथा 
िस्तु र सेिाको उपलव्धतामा प्र्र्क्ष सहर्ोग गदाछ । ्र्सैले सािाजतनक, नीक्ज र 

सहकारी क्षेत्रहरुको ददगो तथा बहृत आधारसदहतको औधोर्गक विकास मार्ा त 

रोजगारी लसजाना गना उद्र्ोग र प्रततष्ट्ठानहरुलाई प्रो्साहन र सहर्ोग आिचर्क 



कार्यक्रमका 
अगंहरु 

प्रमुख क्रक्रर्ाकलापहरु 

पदाछ । र्स कार्ाक्रम मार्ा त रोजगारी लसजानामा तनजी क्षेत्रहरुको भूलमकालाई 

ध्र्ानमा राख्दै रोजगारी मागको प्रक्षेपण, तनजी क्षेत्रको विकासका लार्ग 

श्रलमकहरुलाई ताललमको व्र्िस्था, समन्िर् र सहभार्गता र तनजी क्षेत्रका 
उद्र्मीहरुलाई प्रो्साहन गररनेछ । 

सावयजतनक 

तनमायण कार्यहरु 

अन्तरााक्ष्ट्रर् तथा नेपालकै अनुभिहरुलाई समेत आधार मान्दा सािाजतनक 

तनमााण कार्ाहरुले प्र्र्क्ष रोजगारी लसजानामा मह्िपूणा भूलमका खोलेको पाइन्छ 

। 
र्स कार्ाक्रमले सािाजतनक तनमााण कार्ामा रोजगारीको सुतनक्चचतता गना 
संस्थागत क्षमता अलभबदृ्र्ध गने, सूचनाहरुको सम्प्रेर्ण गने, र्ोजना तजुामा र 

कार्ाान्िर्नमा सहकार्ा गने, विलभन्न तनकार्हरुबाट संचाललत कार्ाक्रमहरुको 
संर्ोजनगने, रोजगारीमा लक्षक्षत िगाहरुको सुतनक्चचतता गने र थप श्रोतहरुको 
पररचालनमा सहर्ोग गना आिचर्क सहर्ोग उपलव्ध गराउने कार्ा गनेछ । 

नीत ग  तनणयर् र 

कार्ायन्त्वर्न 

रोजगारीको हकको कार्ाान्िर्न र आन्तररक रोजगारी लसजानाका लार्ग आिचर्क 

नीततगत तनणार्हरु गरी कार्ाान्िर्न गरेर थप आन्तरीक रोजगारी लसजाना गना 
कार्ाक्रमले आिचर्क व्र्िस्था गनेछ । 

 


