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प्रदेश सरकार 

श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन नीतत,२०७५ 

कर्ाधली प्रदेश, नेपाल 

 

१) पषृ्ठभतूम 

 

पेशा र रोजगारीबाट नै समाजमा आयको ववतरर् हनुे भएकाले आयमूलक रोजगारीका अवसरहरुको 
तसजधना गनुध गररबी तनवारर्को प्रमखु माध्यम हो । उत्पादकत्व वृवर्द्बाट लगानीमा वृवर्द् हनु गर्ध 
गरु्स्तरीय रोजगारीका अवसरहरु तसजधना हनुे भएकाले रोजगारदाता र श्रतमकबीच एक आपसमा सद्भाव, 
ववश्वास र लाभमा आधाररत समुधरु श्रम सम्वन्धको स्थापना हनु ुजरुरी हनु्छ । नेपालको संववधानको 
धारा ३३ ले प्रत्येक नागररकलार्ध रोजगारीको हकका साथै रोजगारी छनौट गनध पाउने हक प्रदान गरेको 
छ । त्यसैगरी संववधानको धारा ३४ ले श्रतमकको पररभाषा सवहत प्रत्येक श्रतमकलार्ध उचचत श्रम 
अभ्यासको हक ददएको छ । साथै सोही धाराले प्रत्येक श्रतमकलार्ध उचचत पाररश्रतमक सवुवधा र 
योगदानमा आधाररत सामाचजक सरुक्षाका साथै कानून बमोचजम टे्रड यतुनयन खोल्ने, सहभागी हनुे तथा 
सामूवहक सौदावाजी गनध पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । समुधरु औद्योतगक श्रम सम्वन्ध सम्बन्धी 
ववगतका राविय प्रयासहरुका कारर् दिपक्षीय तथा तिपक्षीय सम्वाद र संस्कृततको ववकास हुुँदै गएको छ 
भने यसका लातग संरचनागत व्यवस्थाहरु पतन भएका छन ् । यसै गरी बालश्रम तथा अनौपचाररक 
के्षिको श्रमका सम्वन्धमा समेत सचेतना ववृर्द् हनु थालेको छ । 

 

मलुकुको जनसंख्या वृदिका साथ साथै वषेनी कररव ५ लाखका दरले बजारमा थप श्रम शचि आउन े
गरेको छ । यो श्रम शचिका लातग पयाधप्त उत्पादनशील तथा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरु तसजधना 
हनु नसकेकाले श्रम आप्रवासनको प्रवचृि बविरहेको छ । तलुनात्मक श्रम लाभको तसर्द्ान्त अनसुार कम 
ववकचशत र नेपाल जस्तो अततकम ववकचशत देशको श्रम बजारमा वैदेचशक रोजगारको आकषधर् बढ्दै 
गएको छ । ववगत केही वषध देचख वैदेचशक रोजगारका नयाुँ गन्तव्य मलुकुहरु देखापरेका छन । 
यसबाट वैदेचशक रोजगार तत्कालको लातग बेरोजगारीको ववकल्पका रुपमा देखा परेको छ । अझ 
कर्ाधली प्रदेशको हकमा भनु्न पदाध रोजगारमूलक औद्योतगक प्रततष्ठानहरुको अभाव, मौसमी कृवष पेशामा 
आधाररत आतथधक अवस्था, अतत ववकट भ-ुधरातल र ववपन्नताका कारर् ठूलो श्रमशचि भारतीय बजार 
(कालापहाड) मा रोजगारीका लातग जान े गरेका छन ।नेपालीका लातग भारतको रोजगारी अमयाधददत, 
अव्यवचस्थत र अस्थायी प्रकृततको छ । यस प्रदेशबाट भारत बाहेकको वैदेचशक रोजगारीमा उल्लेखतनय 
पहुुँच छैन । आतथधक वषध २०७३/७४ मा यस प्रदेशबाट श्रम स्वीकृती तलनकेो संख्या जम्मा ६७ 
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जना(५९ जना परुुष, ८ जना मवहला) तथए (स्रोतः गभधनेन्स फ्यातसतलवट, २०१८) । तसथध प्रदेशतभि 
समुधरु श्रम सम्वन्धको अभ्यासिारा लगानी मैिी औद्योतगक वातावरर् ववकास गरी रोजगारीका अवसरहरु 
तसजधना गनुध तथा आवश्यकता अनसुार दक्ष र सीपयिु जनशचि उत्पादन गरी माग र ववतरर्मा सन्तलुन 
कायम गनुध यस प्रदेशको आवश्यकता रहेको छ । 

 

२) हालको अवस्था 
कर्ाधली प्रदेशको जनसंख्या २०६८ सालको जनगर्ना अनसुार १५,७०४१८ रहेको छ जसमध्ये 
५२.४९ प्रततशत बालबातलका रहेका छन भनआेतथधकरुपले सविय जनसंख्या ४१.४ प्रततशत रहेका 
छन ् (स्रोतः सामाचजक तथ्याकं २०७५, केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) ।हाल यो जनसंख्या १७ लाख 
पगेुको प्रके्षपर् छ । तथ्यांक अनसुार कर्ाधली प्रदेशको गररबीको रेखामनुी रहेकोजनसंख्या ३९.८ 
प्रततशत र आतथधकरुपले अतत पछातड परेका जनसंख्या ४४.२ प्रततशत छ भन ेबहआुयातमक गररबी 
५१.२ प्रततशत रहेको छ । यो नेपालको औसत बहआुयातमक गररबी २८.६ प्रततशतको तलुनामा 
ज्यादै उच्च हो । यो सूचकले चशक्षा, स्वास्थ्य, आतथधक क्षमता, खानेपानी, आवास, सरसफार्ध, ववद्यतु 
जस्ता आधारभतू सवुवधाहरुको उपलब्धता र पहुुँचको दृविकोर्बाट ज्यादै न्यून रहेको देखाउछ । 
कृवषतफध  हेदाध प्रदेशको जतमन मध्ये खेती योग्य जतमन १८ प्रततशतमाि रहेको छ भने सो को ७५.५ 
प्रततशत जतमनमा माि खेती गररएको देचखन्छ।त्यसमा पतन जम्मा २३ प्रततशतमा मािै तसुँचार्ध 
सवुवधा पगेुको छ ।यसले गदाध देशको कुल ग्राहधस्थ उत्पादन मध्य कृवष उत्पादनको वहस्सा(३०%) 
मा यस प्रदेशको योगदान सबै भन्दा न्यून(४%)  रहेको छ । नेपालको कूल साक्षरता प्रततशत 
६५.९  रहेकोमा कर्ाधली प्रदेशको साक्षरता ५३ प्रततशत  रहेको छ (स्रोतः आतथधक सवेक्षर् 
२०७४/७५) । नेपालको मानव ववकास सचुाङ्क 0.५४८ रहेकोमा यस प्रदेशको मानव ववकास 
सचुाङ्क 0.426 रहेको छ । 

 

राविय आतथधक गर्ना, २०७५ अनसुार देशभर रहेका जम्मा प्रततष्ठानहरु (आतथधक एकार्धहरु) 
९,२२,४४५ मध्ये यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४२,८१७(४.६%) रहेको छ । ती मध्ये पतन 
अतधकांश साना तथा घरेल ुप्रकृती रहेका छन ्। प्रदेशको जनसंख्यासुँग तलुना गदाध यो संख्या प्रतत 
एक हजार जनसंख्याको लातग कररव २४ वटा प्रततष्ठान पदधछन ्। यी प्रततष्ठानहरुले प्रदेशमा कररव 
१,३२,४२५ जनालार्ध रोजगारी प्रदान गरेको छ जनु सविय जनसंख्याको सारै सानो वहस्सा हो । 
बाुँकी जनसंख्या मध्ये केही मौसमी अनौपचाररक काममा संलग्न छन ् भने ठूलो वहस्सा भारतका 
ववतभन्न शहरहरुमा रोजगारीका लातग जान ु पने बाध्यता रहेको छ । व्यवसावयक ववकास र 
स्वरोजगार प्रवधधन गनध वविीय सेवामा पहुुँचको ठूलो भतूमका रहेको हनु्छ । यस्तो सेवा प्रदान गने 
बैंक तथा वविीय संस्था यस प्रदेशमा सबै भन्दा कम जम्मा तीन प्रततशत माि रहेका छन।् त्यो पतन 
अतधकांश चजल्लाका सदरमकुाममा केचन्रत रहेका छन ्। 
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तथापी कर्ाधली प्रदेश आफैमा सम्भावनाको खानी हो । प्रदेशतभि उपलब्ध जलश्रोत, जतडबवुट, जंगल 
तथा पयधटकीय स्थलहरुमा सरकारी तथा तनजी के्षिको लगानी बिाउन सके पयाधप्त मािामा आन्तररक 
रोजगार प्रवर्द्धन हनु सक्ने देचखन्छ । व्यवसावयक तथा सीप ववकास तातलमका लातग संरचनागत 
व्यवस्थाहरु तथा सीप र चशक्षाबीच तालमेल हनु नसक्दा श्रमबजारको माग अनसुारको अनकुुल श्रम 
शचि आपूततध हनु सवकरहेको छैन । यी कुराहरुको व्यवस्था तमलाउन सके प्रदेशमा कृवष, पयधटन र 
जलस्रोत क्षेिमा पयाधप्त रोजगार सजृना गनध सवकने अवस्था देचखन्छ । श्रम बजारका लातग अनकूुल 
जनशचि आपूततध गने वातावरर् तयार गनध, उत्पादकत्व वृवर्द् तथा लगानी प्रवर्द्धनका लातग औद्योतगक 
प्रततष्ठान र श्रतमक बीच असल श्रम सम्वन्ध स्थापना गनध र वैदेचशक रोजगारमा संलग्न नेपाली 
श्रतमकहरुको सीपलार्ध व्यवस्थापन गनध नेपाल सरकारले राविय रोजगार नीतत २०७१, वैदेचशक 
रोजगार नीतत २०६८, श्रम तथा रोजगार नीतत २०६२, योगदानमा आधाररत सामाचजक सरुक्षा ऐन 
२०७४ ल्यार्ध सोही अनकुुल ऐन, तनयमावली, योजना र कायधिम तजुधमा गरी कायाधन्वयनमा ल्याएको 
छ । नेपालको संववधान अनसुार मलुकु तीन तहको संघीय संरचनामा गएको छ । कर्ाधली प्रदेश 
सरकारले प्रदेश तभि लगानीमैिी वातावरर् तयार गरी रोजगार प्रवर्द्धन गनध, अनौपचाररक क्षेि 
समेतको तनयमन गनध, असल श्रम सम्वन्धको ववकास गनध, श्रमको सम्मान गने सुँस्कृततको ववकास 
गनध र वैदेचशक रोजगारमा गएका कामदारको सेवा, सरुक्षा र वहत प्रवधधन गनधका लातग यो नीतत 
ल्यार्एको छ । 

 

३) ववद्यमान समस्या तथा चनुौती 
 व्यावसावयक तथा सीप ववकास तातलमका लातग संरचनागत व्यवस्थाहरु तथा सीप र 

चशक्षाबीच तालमेल हनु नसक्दा श्रमबजारको माग अनसुारको अनकुुल श्रम शचि आपूततध हनु 
सवकरहेको अवस्था छैन । 

 पतछल्लो समय श्रम बजार एवं प्रववतधको के्षिमा ततव्र पररवतधन भर्धरहेको छ । सो 
अनकुुलका श्रमशचि उत्पादन तथा भर्ध रहेका श्रमशचिको क्षमता ववकास हनु सकेको 
छैन। 

 श्रम बजारमा सचुना प्रर्ालीको अभाव रहेको छ । तसथध श्रम बजारको व्यवस्थापन र 
तनयमन चनुौततपूर्ध बनेको छ । 

 श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन, सहजीकरर् र तनयमनका लातग प्रदेशमा श्रम प्रशासन सम्वन्धी 
तनकाय/ संरचनाको अभाव रहेको छ । 

 प्रदेशको भौगोतलक अवस्था, सडक,ववद्यतु, दक्ष जनशचि जस्ता आवश्यक पूवाधधारहरुको 
अभावका कारर् औद्योतगक लगानी बिार्ध रोजगारी तसजधना गने कायध चनुौतीपूर्ध छ । 
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 अपयाधप्त सीप, तलुनात्मक लाभ र दीगो रोजगारीको अभावका कारर् यवुाहरु ववदेश (भारत 
तथा अन्य मलुकु) जाने गरेकाले गाुँउघरमा श्रम गने उमेरका यवुाहरुको अभाव हुुँदै गएकोले 
कृवष उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

 प्रदेशको आन्तररक रोजगारीको माध्यम कृवष हो तर यहा कूल भभूागको जम्मा १८ प्रततशत 
वहस्सा मािै खेतीयोग्य जतमन छ । तसथध उच्च पहाडी तथा वहमालय के्षिमा कृवषयोग्य 
जतमन तसतमत रहेको चस्थतीमा आन्तररक रोजगारी सजृना गनुध चनुौतीपूर्ध रहेको छ । 

 अतधकांश मवहला घरायसी र अनौपचारीक क्षेिमा कायधरत छन जसलार्ध उत्पादन मूलक 
काममा रुपान्तरर् गनध र सो को तनयमन गनध चनुौततपरु्ध रहेको छ । 

 चीनको ततब्बती वजारमा सीमावततध के्षिबाट केही संख्यामा श्रतमकहरु गैरकानूनी िंगले जान े
गरेका छन । त्यस्ता श्रतमकहरुको तनयमन गने तनकाय र तथ्याक राख्न ेव्यवस्था छैन । 

 प्रदेश तभिै आकषधक रोजगारीका अवसर तसजधना गरी यवुा जनशचिलार्ध स्थानीय स्तर मै 
वटकाउने कायध चनुौततपरु्ध रहेको छ । 

 यस प्रदेशका उच्च पहाडी तथा वहमाली भेगका यवुाहरु न्यून ज्यालामा भारतका ववतभन्न 
शहरका बगैचा, पूवाधधार तनमाधर्, जतडबवुट बेचतबखन, चौवकदारी आदी कायधमा संलग्न भै 
जीवन तनवाधह गनुधपने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यस्ता रोजगारी तनयतमत नभर्ध मौसमी 
प्रकृततका रहेका छन ्। खलुा तसमानाका कारर् रोजगारीका लातग भारत जाने श्रतमकहरुको 
अतभलेख  व्यवस्थापन गनध चनुौततपूर्ध रहेकोछ । 

 भारत लगायत तेश्रो मलुकुमा रोजगारीका लातग यवुाहरु पलायन हुुँदा पाररवारीक ववखण्डन 
लगायतका सामाचजक लागत त बढ्दो छ नै, आकषधक वैदेचशक रोजगारीका नाममा ठगी र 
मानव बेचतबखन पतन मौलार्रहेको छ । 

 वैदेचशक रोजगारीका लातग ववदेश गएका श्रतमकहरुको सामाचजक सरुक्षा र पनुःएवककरर् 
कायधका लातग प्रदेश तभि नीततगत र संरचनागत व्यवस्थाको अभाव छ ।  

 मानव बेचतबखनका घटनाहरु ददनप्रततददन बविरहेका छन ् । ववशषे गरी भारतमा मवहला 
तथा बालबातलकाहरु यौनजन्य व्यवसाय तथा सकध समा जोचखमपूर्ध काम गरररहेको पार्न्छ । 

 उपयिु पनुस्थापनाको कायध हनु नसक्दा बालश्रम तथा वाध्यकारी श्रम उन्मलुन गनध र 
प्रदेश तभि अनौपचाररक के्षिको श्रम र रोजगारीको लेखाजोखा हनु नसकेकोले यसको 
व्यवस्थापकीय कायध चनुौतीपूर्ध रहेको छ । 

 

४) नीततको आवश्यकता 
श्रम तथा रोजगारका के्षिमा मातथ उल्लेचखत समस्या तथा चनुौततहरुलार्ध यथोचचत सम्वोधनका लातग 
प्रदेशमा रोजगार सजृना गनध, श्रतमकको माग र आपूततध तबच सामाञ्जस्यता कायम गनध र श्रम प्रततको 
सम्मान जगाउन आवश्यक भएको छ । यसै गरी रोजगार तसजधना गने कायध अन्तर सम्वचन्धत ववषय 
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पतन हो । यो कुनै एक तनकायको माि चजम्मेवारी नभएको हुुँदा सवै सरोकारवाला तनकाय बीच 
समन्वय कायम गरी रोजगारी प्रवर्द्धन हनुे कायधका लातग नीततगत दायरामा समेट्न, नेपालको 
संववधानले नागररकलार्ध प्रदि गरेको रोजगारी तथा श्रम सम्वन्धी हकको सम्वधधन गनध र समरृ्द् 
कर्ाधली तनमाधर्का लातग रोजगारमूलक लगानीका के्षिहरु पवहचान गरी त्यस तफध  जनशचि 
पररचालन गनध प्रस्ततु नीतत ल्याउन ुआवश्यक भएको छ । 

 

५) दरुदृवि (Vision) 
प्रदेश तभि श्रम गने उमेरका श्रम शचि (जनशचि) लार्ध प्रदेश, राविय तथा अन्तराविय श्रम 
बजारमा प्रततष्पधाध गनध सक्न ेबनाउन ुतथा असल श्रम सम्वन्धिारा लगानीमैिी वातावरर्को ववकास 
गरी सक्षम श्रम बजारको प्रवर्द्धन गदै प्रदेशलार्ध सम्वृर्द् बनाउन ु श्रम तथा रोजगार नीततको 
दीघधकालीन सोच (vision) रहेको छ। 

 

६) लक्ष्य (Mission) 
प्रदेश तभिका सम्वर्द् सवै के्षि र तनकायहरुसुँग समन्वय कायम गरी मयाधददत, सरुचक्षत र 
उत्पादनशील श्रम सम्बन्ध तथा रोजगार प्रवर्द्धनका लातग चजम्मेवार बनार्ध श्रमको सम्मान गने 
सुँस्कृततको ववकास गनेयस नीततको लक्ष्य रहेको छ । 

 

७) उिशे्य ( Objectives) 
 प्रदेशतभिका सवै नागररकका लातग उत्पादनशील, मयाधददत र सरुचक्षत रोजगारीका अवसर 

सजृना गने । 

 प्रदेशतभि तथा राविय र अन्तराविय श्रम बजारका माग अनसुार दक्ष, सीपयिु र प्रततष्पधी 
जनशिीको ववकास गरी स्वदेश तथा ववदेशमा उनीहरुको रोजगारीलार्ध सरुचक्षत, व्यवचस्थत र 
मयाधददत बनाउने । 

 असल श्रम सम्वन्धको ववकास गरी रोजगारमूलक लगानीलार्ध प्रवर्द्धन गने । 

 रोजगार प्रवर्द्धनसुँग सम्वचन्धत के्षिगत नीतत र वियाशील संरचना/ तनकायहरुबीच समन्वय र 
सामञ्जस्यता कायम गरी रोजगारी तसजधना तफध  एवककृत रुपमा केचन्रत गराउने । 

८) नीततः 
१) प्रदेशतभि र राविय तथा अन्तराविय श्रम बजारमा तलुनात्मक लाभ हनुे रोजगारका अवसरहरुको 

पवहचान र प्रवर्द्धन गने । 

२) श्रम बजारको माग अनसुार दक्ष र सीपयिु जनशचि ववकास गरी रोजगार एवं स्वरोजगारका 
सम्भावनाहरु ववृर्द् गने । 
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३) प्रदेशमा ववद्यमान अनौपचाररक के्षिको रोजगारीलार्ध औपचाररक के्षिको रोजगारीमा िमशः 
रुपान्तरर् गने । 

४) बालश्रम, बाधा श्रम तथा बाध्याकारी श्रम अभ्यासलार्ध उन्मूलन गदै रोजगारीमा मवहला तथा 
तसमान्तकृत वगधको समान पहुुँच बिार्ने । 

५) रोजगारमूलक लगानीको प्रवर्द्धनका लातग समुधरु श्रम सम्वन्धको ववकास गनध आवश्यक काननुी 
एवम ्संरचनागत व्यवस्था तमलाउन े। 

६) वैदेचशक रोजगार व्यवस्थापनलार्ध सधुार गदै वैदेचशक रोजगारीलार्ध सरुचक्षत, व्यवचस्थत, मयाधददत 
र लाभयिु बनाउने । 

७) वैदेचशक रोजगारबाट तसकेको सीप तथा ज्ञानलार्ध स्वदेशमै प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगार 
तसजधना गने वातावरर् बनाउने । 

 

९) रर्नीततहरुः 
नीतत (१) प्रदेशतभि र राविय तथा अन्तराविय श्रम बजारमा प्रततफलमूलक रोजगारका अवसरहरुको 
पवहचान र प्रवर्द्धन गने । 

१) प्रदेश तभि उपलब्ध रोजगारका अवसर तथा सम्भावनाहरुको खोजी तथा अध्ययन गने र सो 
बमोचजम आवश्यकता पवहचान गरी रर्नीततक कायध योजना बनार्ध रोजगार प्रवर्द्धनको कायधलार्ध 
व्यापक बनार्धनछे । 

२) भारत, चीन लगायत अन्य अन्तराविय श्रम बजारका सम्भाव्यताहरुको अध्ययन गने र सो अनकूुल 
दक्ष र प्रततष्पधी जनशचि तयार गरी रोजगारीबाट प्राप्त हनुे लाभलार्ध उत्पादनमूलक के्षिमा प्रयोग 
गनध प्ररेरत गररनेछ । 

३) आकषधक श्रम बजारको खोजी र प्रवर्द्धनमा सावधजतनक तनजी तथा साझेदार संस्थाहरुको भतूमकालार्ध 
प्रभावकारी बनार्धन ेछ । 

४) स्थानीय श्रोत, सीप र श्रममा आधाररत उद्योगलार्ध प्रोत्साहन गनध तथा उद्योग स्थापना र संचालन 
सम्वन्धी व्यवस्थापकीय प्रकृयालार्ध सहज र सरल बनाउन आवश्यक व्यवस्था तमलार्ने छ । 

५) प्रदेश तभि रोजगार प्रदान गने उद्योग व्यवसायलार्ध रोजगारीका आधारमा काननु बमोचजम 
आवश्यक सवुवधा र सहतुलयत प्रदान गररनेछ । 

६) प्रदेशतभि सडक, यातायात, जलववद्यतु, पयधटन लगायतका के्षिसुँग सम्वचन्धत साना, मध्यम र ठूला 
आयोजनाहरुको ववकास र संचालन गदाध प्रदेश तभिका श्रमशचिको उपयोगलार्ध प्राथतमकता 
ददर्नेछ । यसको लातग स्थानीयस्तरमा तनमाधर् कायधदल गठन गरी श्रमशचिलार् सगदठत गररन े
छ । 

७) प्रदेशतभि उपलब्ध रोजगार बारे प्रचार प्रसार गरी रोजगारदाता र श्रतमकलार्ध रोजगार सेवाबारे 
जानकारी प्रदान गनध रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगार ववतनयम सेवाको व्यवस्था गररनेछ । 
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८) प्रदेशमा श्रतमकका माग र आपूततधलार्ध व्यवचस्थत र पहुुँचयोग्य बनाउन एक आधतुनक रोजगार 
सूचना प्रर्ालीको ववकास गरी कायाधन्वयन गररनेछ । 

९) प्रदेशतभि रोजगार तसजधनासुँग सम्बचन्धत तनकाय, संस्था, आयोजना, पररयोजना बीच समन्वय कायम 
गरी रोजगार प्रवर्द्धनको कायधलार्ध तीव्रता ददन प्रादेचशक स्तरमा रोजगार प्रवर्द्धन सम्वन्धी संरचना 
बनार्ने छ । 

१०) बेरोजगारहरुको लगत तलर् वषध भरी नै बेरोजगार रहेका स्थानीय व्यचिहरुलार्ध कचम्तमा १०० 
ददन रोजगारीको सतुनचितता गररने कर्ाधली रोजगार योजना सञ्चालन गररनछे । नेपाल सरकारको 
प्रधानमचन्ि रोजगार योजनामा दोहोरो नपने गरी कर्ाधली रोजगार योजना सञ्चालन गनध स्थानीय तहलार्ध 
आवश्यक सहयोग  गररनेछ । 

नीतत (२) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः बजारको माग अनसुार दक्ष र सीपयिु जनशचि ववकास गरी रोजगार 
एवं स्वरोजगारका सम्भावनाहरु ववृर्द् गने । 

 

१) प्रदेशतभि उपलब्ध जनशचि, सीपयिु जनशचि उत्पादन गने तनकाय र श्रम बजारका लातग 
आवश्यक पने दक्ष जनशचिबारे ववस्ततृ अध्ययन गरार्ध प्रदेशका लातग आवश्यक मानव संसाधन 
योजना तयार गररनछे । 

२) मध्यम र उच्च स्तरका जनशचि तयार गनध स्थानीय तहसुँग समन्वय गरेर व्यवसावयक चशक्षालार्ध 
प्राववतधक र व्यावसावयक बनाउदै लग्नकुा साथै वन, कृवष, चचवकत्सा, ववज्ञान, र्चन्जतनयररङ्ग, सूचना 
तथा प्रववतध र व्यवस्थापन जस्ता ववषयहरुमा उच्च चशक्षा प्रदान गनध सवै चजल्लामा िमशः उच्च 
चशक्षालय स्थापना एवम ववस्तार गररनेछ । 

३) प्रदेशका यवुाहरुलार्ध बजारको माग अनसुार व्यवसावयकरुपमा दक्ष र सीपयिु बनाउन प्रदेशमा 
एक मानव ससाधन ववकास केन्र स्थापना गररनेछ । 

४) आतथधकरुपले ववपन्न यवुा तथा मवहला, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समदुाय, वपछतडएको वगध/ 
समदुायलार्ध तनःशलु्क आवासीय उद्यमशीलता तथा रोजगारमूलक तातलम प्रदान गररनेछ । 

५) प्रदेशतभि दक्ष र सीपयिु जनशचि तयार पाने तथा सम्वर्द् तनकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम 
गनध  प्राववतधक तथा व्यावसावयक तातलम केन्रको स्थापना गररनेछ । साथै उच्च पहाडी तथा 
वहमाली भेगलार्ध आवश्यक पने उच्च स्तरको जनशचि तयार गनध तथा अनसुन्धान गनध एक 
पवधतीय ववज्ञान तथा प्रववतध ववश्वववद्यालय स्थापना गररनेछ । 

६) रोजगारी र व्यावसावयक चशक्षा तथा तातलमबीचको अन्योन्याचश्रत सम्वन्धलार्ध उजागर गनध 
यवुाहरुलार्ध उद्यमशीलताप्रतत आकवषधत गनध र श्रम र श्रतमकप्रतत सम्मान गनध ववववध सचेतना 
कायधिमहरु अतभयानका रुपमा संचालन गररनेछ । 
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७) उच्च तहको प्राववतधक चशक्षामा वपछतडएका, आतथधक रुपले ववपन्न, तसमान्तकृत वगध र समदुायको 
सहभातगता वृवर्द् गनध छािवृचि, शैचक्षक कजाध तथा अन्य सवुवधा र सहायता प्रदान गररनेछ । 

८) प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चातलत रोजगार सूचना केन्रहरुबाट सूचना सङ्कलन गरी प्रदेशस्तरको 
रोजगार सूचना पोटधल तयार गररनेछ । 

९)  स्थातनय स्तरमा रोजगार तसजधना गनध सक्ने उद्योग व्यवसायलार्ध स्तर वृिी गनधका लातग आवश्यक 
सहयोग गररनेछ । 

१०) उच्च मूल्य प्रारङगीक खेती (High value organic farming), औषधीजन्य जडीबटुी तथा पयाध-
पयधटन (Eco-tourism) माफध त हररत रोजगारी (GreenJob) तसजधना गररनेछ । त्यसका लातग 
हररत लगानी (Green Investment) का लातग स्थानीय, राविय तथा अन्तराविय लगानीकताधहरु 
जटुार्नछे । 

नीतत (३) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः प्रदेशमा ववद्यमान अनौपचाररक के्षिको रोजगारीलार्ध औपचाररक के्षिको 
रोजगारीमा िमश रुपान्तरर् गररन े। 

१) अनौपचाररक तररकाबाट प्राप्त सीप र दक्षतालार्ध औपचाररक उद्योग व्यवसायमा रुपान्तरर् गनध, 
अनौपचाररक चशक्षा, उद्यमचशलता, सीप र क्षमता ववकास तथा पनुधताजगी तातलम प्रदान गररनेछ । 

२) लोपोन्मखु, तसमान्तकृत र वपछतडएको समदुायले आजधन गरेको परम्परागत सीप र पेशालार्ध 
सहकारीमा आवर्द् गरार्ध व्यावसायमखुी बनाउन ेकायधिमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

३) अनौपचाररक तथा परम्परागत श्रम, सीप र ज्ञानमा आधाररत पेशा व्यावसायको स्थापना, परामशध, 
सूचना, व्यवस्थापन, वविीय सेवामा पहुुँच पयुाधउन ववशषे व्यवस्था गररने छ । 

४) अनौपचाररक पेशामा संलग्न समदुायको लातग सामाचजक सरुक्षा कायधिम संचालन गरी उनीहरुको 
पेशा र व्यावसायलार्ध सामाचजक सरुक्षासुँग आवर्द् गररनछे । 

५) उपभोिा सतमततबाट गरार्ने ववकास तनमाधर्का कायधमा स्थानीय बेरोजगार व्यचिहरुलार्ध पवहलो 
प्राथतमकता ददर् रोजगारीमा संलग्न गरार्ने छ। 

६) अनौपचाररक क्षिेमा कायधरत श्रतमकहरुलार्ध श्रतमक सहकारीमा आवध्द गरी संस्थागत गररने छ । 

नीतत (४) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः बालश्रम, बाधा श्रम तथा बाध्यकारी श्रम अभ्यासलार्ध उन्मूलन गदै 
रोजगारीमा मवहला, सीमान्तकृत वगधको समान पहुुँच बिार्न े। 

१) प्रदेश तभि बालश्रमको अवस्थाबारे अध्ययन एवम ्पवहचान गरी बालश्रम उन्मूलनका लातग काननु 
बनार्ध बालबातलकालार्ध श्रतमकका रुपमा काम लगाउने उपर कारवाही गने व्यवस्था तमलार्धनछे । 

२) हाल प्रदेशतभि श्रतमकका रुपमा काममा लगार्धएका बालबातलकाहरुको पवहचान गरी ततनीहरुको 
उर्द्ार, व्यवस्थापन र पनुःस्थापनाको कायध गररनेछ । 
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३) रोजगारीमा मवहला तथा परुुष एवम अन्य कुनै वगीय ववभेद नगरी काननु बमोचजम समान कामका 
लातग समान ज्याला ददने व्यवस्था तमलार्धनेछ । 

४) प्रदेशतभि वादद, हतलया जस्ता कुरीततका रुपमा चतलआएका बाध्यकारी श्रमलार्ध उन्मूलन गनध 
काननुी दायरामा ल्यार्ने छ साथै यस सम्बन्धी ववववध कायधिम ल्यार्ध अतभयानका रुपमा सञ्चालन 
गररनेछ । 

५) आतथधकरुपले ववपन्न, दतलत, पीतडत मवहला, सीमान्तकृत तथा बाध्यकारी श्रममा पाररएका वगध र 
समदुायहरुको लातग सीप तथा क्षमता ववृर्द् कायधिमहरु संचालन गनुधका साथै कानून बमोचजम 
रोजगारीमा आरक्षर्को व्यवस्था गररनेछ । 

६) श्रम बजार तथा रोजगारीको क्षेिमा समान पहुुँच हनुे र लैवङ्गक मैिी तथा समावेशी हनुे सतुनचितता 
गररनेछ। 

७) कायधस्थलमा हनुे लैवङ्गक वहंसा तथा जाततय ववभेदलार्ध दण्डको दायरामा ल्यार्ने छ । 

८) प्रतेक नागररकलार् जनुसकै पेशा तथा रोजगार गनध पाउने हकको संरक्षर् हनुे व्यवस्था गररने छ । 

नीतत (५) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः रोजगारमूलक लगानीको प्रवर्द्धनको लातग समुधरु श्रम सम्वन्धको ववकास 
गनध आवश्यक कानूनी एवम संरचनागत व्यवस्था र सधुार गने । 

१) असल श्रम सम्वन्ध स्थावना गनध तथा पेशा, काम र श्रम प्रतत सम्मान गने सुँस्कृततको ववकास गनध 
सवै सरकारी तनकाय तथा तनजी एवं सावधजतनक संस्थाहरुलार्ध मवहनामा दरु् ददन श्रम स्वयंमसेवा 
अतभयान कायाधन्वयन गररनेछ । 

२) उद्योग प्रततष्ठान, व्यवसाय, आयोजना पररयोजनाहरुमा श्रतमकहरुको प्रततष्ठा स्थावपत गनध राविय तथा 
अन्तराविय अभ्यासहरुलार्ध समेत मध्यनजर गरी मयाधददत श्रम (Decent Work) मापदण्डहरु 
तनधाधरर् गरी लागू गररनेछ । 

३) श्रमको लाभमा न्यावयक पहुुँच पयुाधउनका लातग नेपाल सरकारले तोकेको श्रतमकको न्यूनतम ज्याला 
तथा पाररश्रतमक पाउन ेसतुनचितता गररनेछ । 

४) समुधरु औद्योतगक सम्वन्धको ववकासका लातग प्रदेश सरकार, रोजगारदाता र श्रमीकबीचको 
सहकायधलार्ध तनरन्तरता ददर्नेछ । 

५) श्रतमकहरुको वहत प्रवर्द्धन, गनुासो व्यवस्थापन,औद्योतगक प्रततष्ठानहरुको तनयतमत अनगुमन, मूल्याङ्कन 
र तनरीक्षर् गनध, तिपक्षीय र दिपक्षीय परामशध तथा वाताधका लातग सहजीकरर् गनध नपेाल सरकारको 
समन्वयमा प्रदेश स्तरीय श्रम कायाधलयको स्थापना गररनछे । 

६) कायधस्थलमा हनु े जोचखमलार्ध न्यूनीकरर् गनध व्यवसायजन्य सरुक्षा र स्वास्थ्यको प्रवर्द्धनका लातग 
अध्ययन गररनेछ । साथै व्यवसायजन्य सरुक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी कायधववतध र मापदण्ड बनार्ध  
कायाधन्वयन गररनेछ । 



10 
 

७) नेपाल सरकारसुँग समन्वय गरी अशि, अपांगता भएका, कडा रोग लागेका, अतत ववपन्न श्रतमक र 
ततनका पररवारका लातग सामाचजक सरुक्षा कायधिम ल्यार्ध कायाधन्वयन गररनेछ । 

८) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गररएका योगदानमा आधाररत सामाचजक सरुक्षा योजना र स्वास्थ्य बीमा 
कायधिममा सबै श्रतमक तथा स्वरोजगार संलग्न हनु े वातावरर् तयार गनध आवश्यक व्यवस्था 
तमलार्धनेछ । 

९) नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गने कायधलार्ध प्रदेश 
तहबाट आवश्यक सहयोग जटुार्ध स्थानीय स्तरमा रोजगार प्रवर्द्धन हनुे कायध गररनछे। 

१०) भमूीवहन वकसानहरुका लातग तनजी, सावधजतनक तथा वन के्षिमा समेत कृवष तथा वनजन्य (Agro-

(forestry) उच्च मूल्य वस्त ुउत्पादनका लातग करार खेती (Lease Farming),  सहकारी खेती तथा 
सामवुहक खेती प्रर्ालीको व्यवस्था तमलार्ने छ । 

 

नीतत (६) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः वैदेचशक रोजगार व्यवस्थापनलार्ध सधुार गदै वैदेचशक रोजगारलार्ध सरुचक्षत, 
व्यवचस्थत, मयाधददत र लाभयिु बनाउन े। 

१) प्रदेशबाट भारत लगायत ववतभन्न मलुकुमा वैदेचशक रोजगारीका लातग जाने नागररकहरुको अतभलेख  
व्यवस्थापन गररनछे । 

२) वैदेचशक रोजगारीका लातग आवश्यक पने सीपको ववकास गने र सचेतना जगाउने सम्वन्धी 
कायधिमहरु तजुधमा गरी कायाधन्वयन गररनेछ । 

३) वैदेचशक रोजगारीका नाममा हनुे ठगी तथा मानव बेचतबखनलार्ध न्यूनीकरर् गनध प्रदेश स्तरमा 
गनुासो सनेु्न एकार्धको व्यवस्था गरी पीडकलार्ध कानूनी कारवाही गने व्यवस्था तमलार्धने छ । 

४) वैदेचशक रोजगारीमा जान ुअचघ जानै्न पने लाभ, लागत, जोचखम र सचेतना जस्ता ववषयमा प्रत्येक 
स्थानीय तहसुँग समन्वय गरी तनयतमत रुपमा अतभमखुीकरर् गने व्यवस्था तमलार्न ेछ । 

५) प्रदेशबाट वैदेचशक रोजगारमा जान चाहन ेर पनुः जान चाहने कामदारका लातग श्रम स्वीकृतत प्रदेश 
स्तरबाटै प्रदान गने व्यवस्थाका लातग नेपाल सरकारसुँग समन्वय गररनेछ । 

६) प्रदेशबाट रोजगार प्रवर्द्धन बोडधसुँग समन्वय गरी वैदेचशक रोजगारमा गर्ध समस्यामा परेका 
कामदारको उिार, मतृक कामदारका हकवालालार्ध आतथधक सहायता, अशि अपांगलार्ध उपचार 
खचध र पनुःस्थापना जस्ता सेवाहरु प्रदेश स्तरबाटै प्रदान गने व्यवस्था तमलार्ने छ । 

नीतत (७) सुँग सम्वचन्धत रर्नीततः वैदेचशक रोजगारबाट तसकेको सीप तथा ज्ञानलार्ध स्वदेशमै प्रयोग गरी 
रोजगार तसजधना गने वातावरर् बनाउन ववशषे कायधिम सञ्चालन गररन े। 

१) वैदेचशक रोजगारीबाट फकेका श्रतमकको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुले तसकेको ज्ञान र सीपलार्ध 
के्षिगत वहसावमा वतगधकरर् गररनेछ । 
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२) वैदेचशक रोजगारीबाट तसकेको ज्ञान र सीपलार्ध सीप पररक्षर् गरार्ध प्रदेशतभिै त्यस्ता व्यवसाय गनध 
आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गररने छ । 

३) वैदेचशक रोजगारीबाट फकेका बेरोजगार यवुाको ज्ञान र सीपलार्ध उपयोग गनध उद्यमचशलता ववकास 
गने चजल्लागत रुपमा ववतभन्नकायधिमहरु सञ्चालन गररनछे । 

४) वैदेचशक रोजगारीबाट फकेका श्रतमकको ज्ञान र सीपलार्ध प्रयोग गरी देशमै वटकार्ध राख्न पनुःस्थापना 
र पनुधःएवककरर् कायधिमहरु सञ्चालन गररनछे । 

५) भारतमा आधाररत असरुचक्षत तथा अतनयतमत रोजगारीमा भर पनुध पने प्रवृिीलार्ध हटाउन स्थानीय 
तहमै रोजगारी सजृना हनुे कायधिम सञ्चालन गररने । 

६) वैदेचशक रोजगारीबाट फकेका तथा स्थानीय तहमा उद्यम गनध चाहने यवुाहरुलार्ध वविीय सेवामा 
पहुुँच पयुाधउन वविीय संस्थाहरुको ववस्तारमा प्रोत्साहन गररनेछ । सामदुावयक बैवङ्कग प्रर्ाली 
(Community Banking Approach) लार्ध प्रदेशको सबै स्थानहरुमा प्रवर्द्धन गनध ववशषे व्यवस्था 
गररनेछ । 

 

१०) नीतत कायाधन्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः 

१. रोजगार तसजधना, श्रम व्यवस्थापन तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन अन्तर सम्वचन्धत ववषय  हनु । प्रस्ततु 
श्रम तथा रोजगार नीततको कायाधन्वयन गनुध सम्वचन्धत मन्िालय र अन्तगधतका तनकायहरु, स्थानीय 
तह, तनजी क्षिेका सरोकारवाला तथा ववतभन्न संघसंस्थाहरुको चजम्मेवारी रहनेछ ।  
 

२. स्थानीय स्तरमा सानाततना पूवाधधार तनमाधर् तथा अन्य ववतभन्न रोजगारमूलक कायधमा सघार्ध रोजगार 
प्रवर्द्धनमा सहयोग पयुाधउन स्वंयसेवक पररचालन कायधिम सञ्चालन गररनछे । 

३. नीतत कायाधन्वयनको कायधयोजना अनगुमन, मूल्याकंन, परामशध, तनदेशन र समन्वयका लातग 
प्रदेशस्तरमा तपसील बमोचजमको श्रम तथा रोजगार नीतत तनदेशन, अनगुमन तथा मूल्यांकन सतमतत 
रहेनछ । 

क) सामाचजक ववकास मन्िालयका मन्िी                       - संयोजक 

ख) प्रदेश योजना आयोगका सवचन्धत सदस्य                             - सदस्य 

ग) प्रदेश मन्िालयका सचचवहरु                                      - सदस्य 

घ) प्रदेश उद्योग वाचर्ज्य महासंघका प्रमखु                             - सदस्य 

ङ) प्रदेशस्तरका टे्रड यतुनयनका प्रतततनतध दरु्ध जना                       - सदस्य 

च) प्रदेशस्तरका प्राववतधक तथा व्यावसावयक तातलम प्रदायक संस्थाका प्रमखुहरु मध्येबाट प्रदेश 
सरकारले मनोतनत गरेका एक जना                    - सदस्य 
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छ) स्थानीय तहका प्रतततनतध मध्ये सामाचजक ववकास मन्िालयले मनोतनत गरेका एक जना 
मवहला र एक जना दतलत गरी दरु्ध जना                              - सदस्य 

ज) सामाचजक ववकास मन्िालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमखु   - सदस्य सचचव 

 

४. नीतत कायाधन्वयनको लातग नेपाल सरकारसुँग समन्वय गरी प्रदेश स्तरीय कानून तजुधमा गरी लागू 
गररनेछ । 

५. नीतत कायाधन्वयन, अनगुमन तथा मलु्याङ्कनमा स्थानीय तहको सहभातगतालार्ध सतुनचित गररनेछ । 

६. नीतत कायाधन्वयनका लातग नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट, तनचज 
के्षि र ववकास साझेदारबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हनुे रकम प्रयोग गररनेछ । 

७. प्रदेश सरकारले प्रदेश तभि रोजगार प्रवर्द्धन तथा श्रतमक र रोजगारदाताको बहृिर वहतलार्ध दृविगत 
गरी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन नीतत प्रथम पटक तजुधमा गरेको छ । यसको कायाधन्वयनको 
तनयतमत अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरी प्रत्येक पाुँच वषधमा पनुरावलोकन गरी समय सापेक्ष सधुार 
गदै लतगन ेछ । 


