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लेखकको बारमेा

दिनेश गौतम
दिनेश गौतम हाल ऋतत फाउन्सेनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको 
रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्यजननक नीततको तरषरमा लामो अनुभर 
संगाल्ुभएका गौतमले व्यरस्ापन तरषरमा स्ातकोत्तर अध्यरन 
गनु्यभएको छ भने तरकास अर्यशास्त्रमा स्ातकोत्तर गरररहनुभएको 
छ । उहाँ करा्यली प्रिेशमा सार्यजननक सेरा र सार्यजननक सेरा 
प्रराहमा जबाफिेदहता खोजजरहकेो रुराहरूको समूह तन्ेरी 
चासो सुखखेतको अध्यक्ष पनन हुनहुन्छ भने ऋतत फाउन्सेनद्ारा 
रारषषि क रूपमा करा्यली प्रिेशको राजिानी सुखखेतको रीरेन्द्रनगरमा 
आरोजना हुने करा्यली उत्सर कुडा करा्यलीकाको कार्यकारी 
ननिखेशक पनन हुनुहुन्छ । सारै उहाँ सुखखेतबाट प्रकाशशत हुने तन्ेरी 
भ्ाइस माधसकको प्रकाशक तरा सम्ािक हुनुहुन्छ । उहाँका 
आिा िज्यन अनुसन्ानात्मक पुस्तकहरु प्रकाशन भएका छन् भने 
पाँच सर भन्ा बढी आलेखहरू पदरिकामा प्रकाशन भएका छन् । 

लक्ष्मीप्रसाि पौडेल 
लक्षी प्रसाि पौडले ऋतत फाउन्सेनको अनुसन्ान व्यरस्ापक 
हुनुहुन्छ । अनुसन्ान र व्यरस्ापनको क्षेरिमा उहाँले ३ रष्य भन्ा 
बढी समरिेखख काम गरररहनुभएको छ । तरतभन् पदरिकामा 
संराििाताको रूपमा काम गरेको अनुभर संगाल्ुभएका पौडले 
तन्ेरी चासो सुखखेतको सजचर पनन हुनुहुन्छ । हाल उहाँले व्यरस्ापन 
तरषरमा स्ातक गरररहनुभएको छ । उहाँ ऋतत फाउन्सेनद्ारा 
रारषषि क रूपमा करा्यली प्रिेशको राजिानी सुखखेतको रीरेन्द्रनगरमा 



आरोजना हुने करा्यली उत्सर कुडा करा्यलीकाको आन्तररक 
अतभलेखीकरर तरा सञ्ार तरभाग प्रमुख पनन हुनुहुन्छ। आधरषि क, 
सामाजजक, समसामररक लगारतका तरषरमा उहाँले रार्रिर तरा 
प्रिेशस्तरका परिपदरिकामा अनुसन्ान तरा तरचारमुलक लेख 
लेखिै आउनुभएको छ ।



कृतज्ञता ज्ञापन

हामीले स्वरोजगार कोष र रसको उपािरतासम्बन्मा रस 
अनुसन्ान परि तरार पान्य सहरोग गन्य‘हुने सम्ूर्य व्यक्ति एरं 
संस्ाप्रतत कृतज्ञ छौँ । रो अनुसन्ान परि काठमाडौँस्स्त 
धरंकटांक समृद्ी फाउन्सेनको सहरोगमा तरार पाररएको हो ।

 रस अनुसन्ान परि तरार पानखे क्रममा हामीलाई सल्ाह सुझार 
दिनुहुने, ननरन्तर उत्पेररा दिइराख्ुहुने समृद्ी फाउन्सेनका आकाश 
श्ेष्ठप्रतत तरशेष आभार व्यति गि्यछौँ । त्यस्तै रो अनुसन्ान परिको 
दडजाइन र भाषामा सहरोग गनु्यहुने समृद्ी फाउन्सेनकै रोशन 
बस्ेत र तरद्ा महज्यन पनन िन्यरािको पारि हुनुहुन्छ ।

रसै गरी रस अनुसन्ान परि तरार गनखे क्रममा आरश्यक पनखे 
सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिने, श्ोतहरू जुटाउन सहरोग गररदिनुहुने 
र हाम्ा प्रश्नको उत्तर दिनुहुने सम्ूर्य सरकारी तरा गैरसरकारी 
संस्ा र त्यसका प्रततननिीहरुलाई पनन हामी िन्यराि दिन चाहन्छौँ 
। सुरुरातिेखख नै हामीलाई रस अनुसन्ान परिको काममा सहरोग 
गनु्यहुने ऋतत फाउन्सेनका सम्ूर्य सहकममीहरूलाई िन्यराि । 

फाउन्सेनका संरोजक एरं सिस्यहरू कमलराज लम्ाल, 
रेशमरहािरु तरष्ट, खगेन्द्र पुरी र श्यामप्रसाि भण्ारीका सारसारै 
फाउन्सेनमा कार्यरत जानकी आचार्य र अननता केधसको ननरन्तरको 
सहरोगले मारि रो अनुसन्ान तरार गन्य सदकएको हो । तसर्य 
उहाँहरूलाई पनन िेरै िेरै िन्यराि । 



अन्त्यमा, हामीलाई रस अनुसन्ानपरि तरार गनखे क्रममा आरश्यक 
जानकारीहरू सदहतका आलेख तरार गनु्यभएको सम्ूर्य लेखक एरं 
सोिकता्यहरू िन्यरािको पारि हुनुहुन्छ । 

दिनेश गौतम 
लक्ष्मीप्रसाि पौडेल
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ऋवत फाउणे्शनको बारमेा

ऋतत फाउण्शेन कम्नी ऐन, २०६३ बमोजजम संस्ातपत मुनाफा 
तरतररनगनखे कम्नी हो । स्ापनाकालिेखख रसले आफ्ो 
उद्शे्यअनुसार करा्यलीक्षेरिको आधरषि क उन्तत र प्रगततका लातग 
काम गिदै आएको छ । तरशेषतः बहसको राताररर बनाई समग्र 
तरकासमा रोगिान गनखे रसको उद्शे्य रहकेोछ ।

फाउण्शेनले करा्यली उत्सर, करा्यली कचहरी, लेट्स स्पिक, 
सराल उद्मीकोजस्ता सार्यजननक रहसका ननरतमत कार्यक्रमका 
सारै करा्यली प्रिेशकोसमृधद्का लातग आरश्यक नीततगत 
व्यरस्ाहरुको अध्यरन, अनुसन्ान तरापैररी गिदै आइरहको छ । 
रसल ेराक स्वतन्तता र आधरषि क अधिकारको पक्षमारकालत गछ्य ।
तरकासका लातग तरचार भन्े मान्यता बोकेको फाउण्शेनले गन्थन, 
मन्थन र जचन्तनलाई प्रश्र दिन्छ ।

ऋतत फाउण्शेन
रीरेन्द्रनगर, सुखखेत
फोनः ०८३५२१५६४
इमेलः info@hriti.org
रेबसाइटः www.hriti.org
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१. पृष्ठभूवम

नेपालको संतरिानको िारा ३३ मा प्रत्येक नागररकको रोजगारीको 
हकलाई मौललक हकको रूपमा व्यरस्ा गररएको छ। संतरिानकै 
िारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्मा राज्यका नीतत के हुने भन्े 
तरषरलाई पिष्ट पारेको छ (नेपालको संतरिान, २०७२) । श्म 
शक्तिलाई िक्ष र व्यारसाररक बनाउने, स्विेशमा नै रोजगारीको 
अतभरृधद् गनखे, रैिेशशक रोजगारीबाट आज्यन भएको पुँजी, सीप, 
प्रतरधि र अनुभरलाई स्विेशतभरिै उत्ािन क्षेरिमा लगाउन प्रोत्साहन 
गनखे तरषर िारा ५१ मा उल्ेख छ। त्यस्तै, असहार अरस्ामा 
रहकेा एकल मदहलालाई सीप, क्षमता र रोग्यताका आिारमा 
रोजगारीमा प्रारतमकता दिँिै जीतरकोपाज्यनका लातग समुजचत 
व्यरस्ा गिदै जाने राज्यका नीततहरू हुने उल्ेख छ।  ‘रार्रिर रोजगार 
नीतत–२०७१’ ले भनेको छ– ‘सबैले काम गन्य पाउने अरस्ाको 
सुननशचितता गिदै िेशको मुख्य सामाजजक आधरषि क शक्तिको रूपमा 
रहकेो श्म शक्तिलाई िक्ष र व्यारसाररक बनाउने र स्विेशमा नै 
रोजगारीको अतभरृधद् गररनेछ’(रार्रिर रोजगार नीतत–२०७१) । 
री नै मापिण्मा टेकेर २०७५ साल फागुन १ गते प्रिानमन्ती 
रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषरा गरररो।प्रिानमन्ती रोजगार 
कार्यक्रमले मुलुकतभरिै उत्ािनशील रोजगारीका अरसरहरूमा रृधद् 
गरी न्यूनतम रोजगारीको सुननशचितता गनखे लक्ष्य राखेको छ। आगामी 
पाँच रष्यतभरि बाध्यात्मक रैिेशशक रोजगारलाई ननरुत्सादहत गनखे 
नीततअनुरूप आन्तररक रोजगारीको िाररा फरादकलो बनाउँिै लाने 
श्म, रोजगार तरा सामाजजक सुरक्षा मन्तालरल ेउल्खे गरेको छ । 
रोजगार प्राप्त गन्य नसक्े परररारलाई सामाजजक संरक्षर प्रिान 
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गनखे पनन बताइएको छ।

िेश सङ्ीरतामा गएसँगै रस्ता तरतभन् नीततहरू प्रिेश तरा स्ानीर 
तहमै ननमा्यर हुन रालेका छन् । केन्द्रको प्रिानमन्ती रोजगार 
कार्यक्रमको धसको गिदै करा्यली प्रिेश सरकारले मुख्यमन्ती रोजगार 
कार्यक्रम सञ्ालन गरररहकेो छ । केन्द्र सरकारको प्रिानमन्ती 
रोजगार कार्यक्रमको धसको गिदै गररबी हटाउन भन्ै करा्यली प्रिेश 
सरकारले मुख्यमन्ती रोजगार कार्यक्रमको अरिाररा आधरषि क रष्य 
२०७६।७७ िेखख अधघ सारयो । कार्यक्रमका लातग मलन्तपररषद्ाट 
कार्यतरधिसमेत पाररत भरो । कार्यतरधिमा स्ानीर तहले माग 
गरेका तरकास रोजना र त्यहाँ रहकेा बेरोजगारको तथ्ाङ्कका 
आिारमा कार्यक्रम अधघ बढाइने उल्ेख छ  (काखन्तपुर िैननक, 
२०७६) ।

पूँजी , सीप एरं लगानीका स्ोतको अभार भएका बेरोजगार 
जनशक्तिलाई सीप धसकाई उद्मशीलताको तरकास, उत्ािनमा 
रृद्ी गरी आत्मननभ्यर अर्यतन्त  ननमा्यरमा रोगिान  दिनको लातग 
श्मप्रतत सम्मान गनखे जनशक्ति ननमा्यर तरना धितो सहुललरत िरमा 
कजा्य प्रराह गरी स्विेशमै स्वरोजगार बनाउन ‘सुिरूपशचिम प्रिेश 
स्वरोजगार तरकास कोष सम्बन्मा व्यरस्ा गन्य बनेको तरिेरक, 
२०७५’सुिरूपशचिम प्रिेश सरकारले ल्ाएको छ । ल्ाइएको 
तरिेरकको प्रस्तारनामा उल्ेख गररएको छ (सुिरूपशचिम प्रिेश 
स्वरोजगार तरकास कोष सम्बन्मा व्यरस्ा गन्य बनेको तरिेरक, 
२०७५) ।

नेपालमा रसअधघ पनन स्वरोजगारका लातग रुप्रै प्ररासहरू भए पनन 
ठोस उपलस्ब्ध अझैसम्म िेखखएको छैन । करा्यली रोजगार कार्यक्रम, 
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रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम, प्रमारपरि धितो कजा्य कार्यक्रम, रा्रिपतत 
रुरा मदहला कार्यक्रम, रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार कोष, 
गररबसँग तरश्ेश्र आिी सरकारले रसअधघ ल्ाएर ठोस पररराम 
दिन नसकेका नीततहरू हुन् । त्यसै गरी ग्रामीर सामुिाररक 
पूरा्यिार तरकास कार्यक्रम, तराई क्षेरि तरकास कार्यक्रमले पनन 
जुन उद्शे्यले नीतत ल्ाइएको धररो त्योअनुसारको पररराम 
दिन सकेका छैनन् । िईु रष्य अधघबाट कारा्यन्वरनमा आएको 
प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रमले पनन अझैसम्म नागररकहरूमा 
आरआज्यनको लातग भूतमका खेल् सकेका छैनन् । राज्यले नीतत 
बनाउँिा त्यसको िीघ्यकालीन प्रभारबारे अध्यरन नगिा्य तरतभन् 
परररामहरू आइपछ्यन् । राज्यले नागररकलाई दिघ्यकालमा फाइिा 
पुग्े खालका नीतत ल्ाउन आरश्यक छ । 
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२. नेपालमा युिा तथा रोजगार्मीको अिस्ा

नेपालमा रुराको जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रततशत 
अरा्यत् १ करोड ७ लाख रहकेो छ । 

ताललका नं. १
नेपालमा युवा तथा रोजगार्मीको अवस्ा

जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ 
प्रततशत अरा्यत् १ करोड ७ लाख

रुरा तरकास सूचकाङ्कमा नेपाल 
तरश्मा

७७ औँ नम्बरमा

रुरा पूर्य बेरोजगार १९.२
कृरषमा रुराहरूको संलग्ता ५०.२ प्रततशत
प्रततरष्य रोजगारीका 
लातगतरिेशशनेरुरा

५,३८,०००

रोजगारीका लातग तरिेशशने 
अिक्ष रुरा

७४ प्रततशत (जम्मा तरिेशीने 
सङ्ख्याको)

रोजगारीका लातग रबिेधसने 
अि्यिक्ष रुरा

२४ प्रततशत

रोजगारीका लातग रबिेधसने िक्ष 
रुरा

२ प्रततशत

रार्रिर  अर्यतन्तमा रेतमटेन्सका 
रोगिान

२९ प्रततशत

श्ोतः शशक्षापरि, २०७७
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रुरा तरकास सूचकाङ्कमा नेपाल तरश्मा ७७ औँ  नम्बरमा रहकेो 
छ । १९.२ प्रततशत रुरा पूर्य बेरोजगार रहकेा छन् । कृरषमा 
रुराहरूको संलग्ता ५०.२ प्रततशत रहकेो र २६.१ प्रततशत रुराहरू 
स्ातक भएर पनन बेरोजगार बस्ु परेको अरस्ा तरद्मान छ । 
आज बेरोजगारीको कारर रुराहरू प्रततरष्य ५,३८,००० रोजगारीका 
लातग तरिेशशने गरेका र री मध्ये ७४ प्रततशत अिक्ष, २४ प्रततशत 
अि्यिक्ष र केरल २ प्रततशत मारि िक्ष जनशक्तिको रूपमा रहकेा 
छन् । भख्यरै श्म रोजगार तरा सामाजजक सुरक्षा मन्तालरबाट जारी 
तथ्ाङ्क बमोजजम तरिेशशने रुराको सङ्ख्यामा केही कमी आएको 
र रो सङ्ख्या रारषषि क ३ लाख २३ हजार मारि रहकेो िेखखएको 
छ । रुरा तरकास उद्मशीलता र स्वरोजगारका लातग सरकारी 
गैरसरकारी तरा ननजी स्तरबाट भए गरेका प्ररासका कारर रो 
तरिेशशने रुराको सङ्ख्यामा कमी आएको हो भन्े बुझाइ रहकेो 
छ ।  रैिेशशक रोजगारीमा गएका रुराहरूले तरिेशमा काम गरी 
कमाएको रकम रेतमटेन्सको रूपमा नेपाल तभदरिने गि्यछ जसको 
रार्रिर  अर्यतन्तमा २९ प्रततशत रोगिान रहकेो छ । 

ताललका नं. २
नेपालमा रोजगार्मीको अवस्ा

अनौपचाररक क्षेरिमा कार्यरत श्मशक्ति ८४.६ प्रततशत
औपचाररक क्षेरिमा कार्यरत श्मशक्ति      १५.४ प्रततशत
१५ रष्य रा सोभन्ा बढी उमेर समूहका बेरोजगार 
संख्या

९ लाख ८ हजार

श्ोतः केलन्द्रर तथ्ांक तरभाग २०७७
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श्म, रोजगार तरा सामाजजक सुरक्षा मन्तालरले मङ्धसर ११ गते 
सार्यजननक गरेको प्रततरेिनमा तरगत ५ मदहनामा ६ लाख ८२ हजार 
९ सर ८२ रुराले बेरोजगार रहकेो जनाउँिै नाम िता्य गराएका छन् । 
रसै गरी रो अरधिमा प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रम माफ्य त ८ सर 
६२ जनाले रोजगारी पाएको उल्ेख छ । रसरी नै रो अरधिमा 
१ लाख ४२ हजार ८ सर ७ नेपाली स्विेश फदकषि एका छन् भने सो 
अरधिमा तरिेश जान नराँ श्म स्वीकृतत ललनेको सङ्ख्या २ हजार 
३१६, रबिामा आएर पुनः श्म स्वीकृतत ललएका रुराको सङ्ख्या 
१६ हजार ५ सर ८ रहकेो छ (श्ोतः श्म, रोजगार तरा सामाजजक 
सुरक्षा मन्तालर) ।
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३. स्वरोजगार्मीको लावग नेपालमा हालसम्म 
भएका प्रयासहरू

३.१ गैरसरकार्मी दनकायबाट सञ्ाललत प्रयासहरू

नेपालमा तरगत िेखी स्वरोजगारको लातग तरतभन् कोष र 
कार्यक्रमहरू सञ्ालन हँुिै आएका छन् । सरकारी स्तरबाट जतत 
प्ास भएका छन् सोही मारिामा तरतभन् रार्रिर तरा अन्तरा्यर्रिर 
गैरसरकारी संस्ा एरम् िातृ ननकारबाट स्वरोजगार कार्यक्रमहरू 
सञ्ालन भएका छन् । रोजगार कोष  सन् २०१४ िेखख २०२० सम्म 
सञ्ालन भएको धररो । जसको बजेटरारषषि क ३० लाख अमेररकी 
डलर रहकेो धररो । कोषको िातृ ननकार स्स्वजरल्ान् रहकेो 
धररो ।

त्यसै गरी दकशोरारस्ा साक्षरता तरा जजरनउपरोगी धसप कार्यक्रम 
सन् २०१७ िेखख २०२२ सम्मका लातग नेपालमा सञ्ाललत रहकेो 
छ । रारषषि क १.११ करोड अमेररकी डलर रहकेो उति कार्यक्रमको 
िातृ ननकाररुनेस्ो रहकेो छ । रुराका लातग स्वास्थ्य कार्यक्रम 
सन् २०१५ िेखख २०२० सम्मका लातग रारषषि क १०.७ करोड रुपैराँ 
बजेटसदहत एडरा आइएनजीओ अस्टे्ललराबाट सञ्ाललत रहकेो 
धररो ।

त्यसै गरी रुराको सामाजजक पुरस्ापना कार्यक्रम सन् २०१६ िेखख 
२०२१सम्म रारषषि क ४.४७ करोड रुपैराँ बजेटमा चाइल्ड प्रोटेक्सन 
सतभषि सेस इन्टरनेसनलद्ारा सञ्ाललत छ ।
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सदक्रर नागररकद्ारा रुरा प्रेररा कार्यक्रम सन् २०१७ िेखख 
२०२९ सम्मका लातग रारषषि क ९.९३ करोड रुपैराँबजेटसदहत 
रोललट इन्टनेसनल, अमेररकाद्ारा सञ्ाललत रहकेो छ । रुरा 
रोजगार परररोजनासन् २०१७ िेखख २०२१ रारषषि क ३.८९ करोड 
रुपैराँबजेटसदहत स्स्वस फाउन्सेन फर टेक्दकल कोअपरेसन, 
स्स्वजरल्ाण्द्ारा सञ्ाललत छ । रुरा तरकास परररोजनासन् 
२०१४ िेखख २०१९ सम्म रारषषि क १.१२ करोड रुपैराँ बजेट छ । 
जसको िातृ ननकार रल्ड एम्बेसी अफ मुस्ीम रुर, साउिी 
अरेरबरा हो । 

ताललका नं. ३
स्वरोजगार्मीको लागग नेपालमा हालसम्म गैरसरकार्मी दनकायबाट 

सञ्ाललतप्रयासहरू

क्र. 
सं.

कोष तथा 
काय्भक्रमको 

गववरण
अवधि वजेट िाता

१ रोजगार कोष सन् २०१४ 
िेखख २०२०

रारषषि क 
३० लाख 
अमेरीदक 
डलर

स्स्वजरल्ान्

२ सन् २०१७ 
िेखख २०२२

रारषषि क 
१.११ करोड 
अमेरीकी 
डलर

रुनेस्ो
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३ दकशोरारस्ा 
साक्षरता तरा 
जजरनउपरोगी 
धसप

सन् २०१५ 
िेखख २०२०

रारषषि क 
१०.७ करोड 
रुपैराँ

एडरा 
आइएनजीओ 
अ्रिलेलरा

४ रुराका लातग 
स्वास्थ्य

सन् २०१६ 
िेखख २०२१

रारषषि क 
४.४७ करोड 
रुपैंराँ

चाइल्ड प्रोटेक्सन 
सतभषि सेस 
इन्टरनेसनल

५ रुराको 
सामाजजक 
पुनस्ा्यपना

सन् २०१७ 
िेखख २०२९

रारषषि क 
९.९३ करोड 
रुपैराँ

रोललट 
इन्टनेसनल, 
अमेररका

६ सदक्रर 
नागररकद्ारा 
रुरा प्रेररा

सन् २०१७ 
िेखख २०२१

रारषषि क 
३.८९ करोड 
रुपैराँ

स्स्वस फाउन्सेन 
फर टेक्दकल 
कोअपरेसन, 
स्स्वजरल्ाण्

७ रुरा रोजगार 
परररोजना

सन् २०१४ 
िेखख २०१९

रारषषि क 
१.१२ करोड 
रुपैराँ

रल्ड एम्बेसी अफ 
मुस्ीम रुर, 
साउिी अरेरबरा

श्ोतः नेपाल म्ागेजजन, २०७५

३.२ सरकार्मी दनकायबाट सञ्ाललतप्रयासहरू

गैरसरकारी एरम् अन्तरा्यर्रिर िातृ ननकारबाट नेपालमा जतत 
स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्ालन भएका छन् त्यही मारिामा सरकारी 
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तररबाट पनन तरतभन् कार्यक्रमहरू र कोषहरू सञ्ालन भएका 
छन् । करा्यली प्रिेशका जुम्ा, हुम्ा, मुगु, डोल्ा र काललकोट 
अरा्यत् सारबक करा्यली अञ्लको भौगोललक तरकटता एरं 
आधरषि क पछौटेपनका कारर अधिकांश परररारका व्यक्तिहरूको 
परम्रागत पेसा, व्यरसार रा रोजगारीबाट प्राप्त आम्ानीले 
जीरन ननरा्यह गन्य कठठनाइ र रोजगारीका परा्यप्त अरसरको कमी 
रहकेो तथ्लाई दृरष्टगत गरी करा्यलीका नागररकलाई रोजगारीका 
अरसर उपलब्ध गराउने उद्शे्यले नेपाल सरकारले आधरषि क रष्य 
२०६३/०६४ को बजेट तरा कार्यक्रम्मा करा्यली क्षेरि तरकास 
कार्यक्रम सम्बन्ी तरशेष व्यरस्ा (बजेट रतिव्यको बुँिा नं ८४ 
िेखख ९० सम्म) गरयो । जसमा करा्यली क्षेरिमा सञ्ाललत कुनै न 
कुनै आरोजना तरा तरकास ननमा्यरका काममा रोजगारी पाउन 
नसकेका रा ननजी क्षेरिमा रोजगार रा स्वः व्यरसार गरी आरआज्यन 
गनखे अरस्ा नभएका परररारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्शे्यले 
करा्यली अञ्लमा “एक परररार एक रोजगार”अतभरान प्ररोगको 
रूपमा सञ्ालन गनखे घोषरा गररएको धररो । जसमाफ्य त करा्यली 
रोजगार कार्यक्रम सञ्ालन भरो । 

त्यसै गरी रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम, (National Volunteer 
Program) नेपाल सरकार, रार्रिर रोजना आरोग (NPC), 
रार्रिर तरकास स्वरंसेरक सेरा (NDVS) र दहमालरन जलरारु 
पहल (HCI) को संरुति कार्यक्रम हो। रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम 
२५ अरप्रल २०१५ अरा्यत् २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा गएको 
तरनाशकारी भूकम्पधछ स्ातपत भएको हो। रार्रिर स्वरंसेरा 
कार्यक्रम नेपाली नागररकहरुलाई िेशका लातग स्वरम्ेरा गन्य, 
उनीहरूलाई नामांकन, उन्ुखीकरर प्रिान गन्य, र राहत, पुनःस्ापना 
र पुनननषि मा्यर प्ररासमा तैनार गनखे उद्शे्यले स्ापना गररएको धररो। 
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रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रमले स्वरंसेरकहरुलाई रस सम्बन्मा 
प्रोजेक्टहरुको तरकास गन्य तीब्रता प्रिान गनखे, र रस्ता परररोजनाहरु 
कारा्यन्वरन गन्य संसािन जुटाउन नरीन सािनहरूको प्ररोग गनखे 
उद्शे्यले स्ापना गररएको धररो।

ग्रामीर सामुिाररक पूरा्यिार तरकास कार्यक्रम, ग्रामीर 
सामुिाररक पूरा्यिार ननमा्यर (RCIW) कार्यक्रम स्ानीर 
तरकास मन्तालरले २०५३/०५४मा नेपालका २० खाद्ान् अभार 
जजल्ाहरुमा लागू गरेको धररो।डब्लूएफपीले खाना सहरोग 
प्रिान गर ्रो र जीटीजेडले कार्यक्रमलाई प्रातरधिक सहरोग प्रिान 
गर ्रो।कार्यक्रमको उद्शे्यहरू ग्रामीर जनताको लातग खानाको 
पहँुच सुिार गनु्य, ग्रामीर समुिारको पूरा्यिार सुिार गनु्य र स्ानीर 
जनताको आफ्ै कार्यक्रमहरू कारा्यन्वरन गनखे क्षमता अतभरृधद् गनु्य 
रहकेा धरए।

अर्यमन्ती रुरराज खततरडाले आधरषि क रष्य २०७५/७६ को 
बजेटमाफ्य त बेरोजगारलाई रबना धितो ऋर दिने कार्यक्रम घोषरा 
गनु्यभरो । सरकारले आधरषि क रष्य २०७५/७६ को बजेटमा शैलक्षक 
प्रमारपरि धितोमा राखेर कजा्य ललन सदकने लोकरप्रर कार्यक्रम 
समारेश गरेको धररो ।  

समाजमा तरद्मान सबै प्रकारका तरभेि, कुरीतत र शोषरको 
अन्त्यका लातग सामाजजक रूपान्तररको अतभरान सञ्ालन गिदै 
उद्मशीलता तरकासको माध्यमबाट मदहलाहरूको आधरषि क 
सशतिीकरर र दिगो तरकासको लक्ष्य हाधसल गनखे उद्शे्यले 
अन्तरा्यर्रिर मदहला दिरस, माच्य ८ (२०७३ फागुन २४) को 
अरसरमा  रा्रिपतत तरद्ािेरी भण्ारीबाट रा्रिपतत मदहला उत्ान  
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कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको धररो । 

कार्यक्रमका  उद्शे्यहरू  जीतरकोपाज्यन सुिार, तरत्तीर पहँुच तरा 
उद्मशीलताको माध्यमबाट मदहलाहरूको आधरषि क सशतिीकरर 
गिदै दिगो तरकासको लक्ष्य हाधसल गन्य सहरोग पुर ्राउनु, लैतङ्गक 
तरभेि, दहंसा र सबै प्रकारका कुरीतत अन्त्यका लातग सामाजजक 
रूपान्तररको अतभरान सञ्ालन गनु्य  दहंसा पीदडत तरा 
प्रभातरतहरूका लातग राहत उद्ार र पुनस्ा्यपना  सेरा उपलब्ध 
गराउनु र िगु्यम क्षेरिका ज्यान जोखखममा परेका गभ्यरती तरा सुते्री 
मदहलाहरूलाई हराई उद्ार सेरा सञ्ालन गरी मातृ मृत्युिरमा 
उल्ेख्य रूपमा कमी ल्ाउनु रहकेो धररो। मदहलाहरूको हक 
अधिकार सुननशचित गिदै रा्रि ननमा्यरको प्रत्येक तहमा समान 
सहभातगताको व्यरस्ा गन्य, सबै प्रकारका दहंसा, शोषर र 
तरभेिको अन्त्य गरी मदहला सशतिीकरर कार्यक्रमलाई अधघ 
बढाउन रा्रिपतत मदहला उत्ान कार्यक्रम सञ्ालनमा ल्ाइएको 
धररो ।

रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार कोष रुराहरूलाई स्विेशमै 
आरआज्यनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्शे्यसदहत २०६५ 
सालमा कोषको स्ापना भएको धररो । २०६५ सालमा तत्ालीन 
अर्यमन्ती बाबुराम भट्टराईले पाँच लाख रुरालाई स्वरोजगार बनाउने 
लक्ष्य राखेर  ल्ाइएको कार्यक्रम हो । नागररकहरूमा आधरषि क, 
सामाजजक स्ोतसािन र सुतरिामा गररबको पहँुच बढाउने मनसार 
राखेर ‘गररबसँग तरश्ेश्र’कार्यक्रम सञ्ालनमा ल्ाइएको धररो। 
त्यतत बेला कृष्णप्रसाि भट्टराई प्रिानमन्ती धरए। अर्यमन्ती धरए, 
महशे आचार्य। गररबीको जीरनस्तर उकास्े सपना िेखेका रबपी 
कोइरालाको नाममा केही कार्यक्रम सञ्ालन गनखे रोजना बनारो, 
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सरकारले। त्यसबारे मन्तीपररषद्ा छलफल पनन भरो। त्यसपधछ 
२०५६ साल पुसमा ‘गररबसँग तरश्ेश्र’कार्यक्रम सञ्ालन भरो। 
सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रम’सुरु 
गरयो । ५ रष्यमा ७ लाख रुरालाई रोजगारी दिने आकाङ्क्षासदहत 
रस रष्य मारिै ३ अब्य ५ करोड रुपैराँ तरननरोजन गरयो ।

ताललका नं. ४
स्वरोजगार्मीको लागग नेपालमा हालसम्म सरकार्मी दनकायबाट 

सञ्ाललत प्रयासहरू

क्र. 
सं.

कोष तथा 
कार्यक्रमको 
वििरण

अिधि/
सञ्ालन 
वमवत

कार्यक्षेत्र/मुख्य गवतबिधि

१
करा्यली 
रोजगार 
कार्यक्रम

आधरषि क रष्य 
२०६३/०६४

सारबक करा्यली अञ्लको जुम्ा, 
हुम्ा, मुगु, डोल्ा र काललकोट 
भौगोललक तरकटता एरं आधरषि क 
पछौटेपनका कारर अधिकांश 
परररारका व्यक्तिहरूको परम्रागत 
पेसा, व्यरसार रा रोजगारीबाट 
प्राप्त आम्ानीले जीरन ननरा्यह 
गन्य कठठनाइ र रोजगारीका 
परा्यप्त अरसरको कमी रहकेो 
तथ्लाई दृरष्टगत गरी करा्यलीका 
नागररकलाई रोजगारीका अरसर 
उपलब्ध गराउने उद्शे्य“एक 
परररार एक रोजगार” अतभरान 
प्ररोगको रूपमा सञ्ालन गनखे 
घोषरा गररएको धररो । 
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२
रार्रिर 
स्वरंसेरा 
कार्यक्रम 

२०७२ 
बैशाख 
१२ गते 
नेपालमा 
गएको 
तरनाशकारी 
भूकम्पधछ 
स्ातपत

रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम, 
(National Volunteer 
Program) नेपाल सरकार, 
रार्रिर रोजना आरोग (NPC), 
रार्रिर तरकास स्वरंसेरक 
सेरा (NDVS) र दहमालरन 
जलरारु पहल (HCI) को 
संरुति कार्यक्रम हो। रार्रिर 
स्वरंसेरा कार्यक्रम २५ अरप्रल 
२०१५ अरा्यत् २०७२ बैशाख १२ 
गते नेपालमा गएको तरनाशकारी 
भूकम्पधछ स्ातपत भएको 
हो। रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम 
नेपाली नागररकहरुलाई िेशका 
लातग स्वरम्ेरा गन्य, उनीहरूलाई 
नामांकन, उन्ुखीकरर प्रिान गन्य, 
र राहत, पुनःस्ापना र पुनननषि मा्यर 
प्ररासमा तैनार गनखे उद्शे्यले 
स्ापना गररएको धररो।

३
प्रमारपरि 
धितो कजा्य 
कार्यक्रम

आधरषि क रष्य 
२०७५/७६

सरकारले आधरषि क रष्य २०७५/७६ 
को बजेटमा शैलक्षक प्रमारपरि 
धितोमा राखेर कजा्य ललन सदकने 
लोकरप्रर कार्यक्रम समारेश गरेको 
धररो ।  
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४

रा्रिपतत 
मदहला 
उत्ान  
कार्यक्रम

२०७३ 
फागुन २४

मदहलाहरूको हक अधिकार 
सुननशचित गिदै रा्रि ननमा्यरको 
प्रत्येक तहमा समान सहभातगताको 
व्यरस्ा गन्य, सबै प्रकारका 
दहंसा, शोषर र तरभेिको अन्त्य 
गरी मदहला सशतिीकरर 
कार्यक्रमलाई अधघ बढाउन 
रा्रिपतत मदहला उत्ान कार्यक्रम 
सञ्ालनमा ल्ाइएको धररो ।

५

रुरा तरा 
साना 
व्यरसारी 
स्वरोजगार 
कोष

२०६५ साल

२०६५ सालमा तत्ालीन अर्यमन्ती 
बाबुराम भट्टराईले पाँच लाख 
रुरालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य 
राखेर  ल्ाइएको कार्यक्रम हो ।

६
गररबसँग 
तरश्ेश्र 

२०५६ साल

नागररकहरूमा आधरषि क, सामाजजक 
स्ोतसािन र सुतरिामा गररबको 
पहँुच बढाउने मनसार राखेर 
‘गररबसँग तरश्ेश्र’ कार्यक्रम 
सञ्ालनमा ल्ाइएको धररो।
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७

ग्रामीर 
सामुिाररक 
पूरा्यिार 
तरकास 
कार्यक्रम 

आधरषि क रष्य 
२०५३/०५४

ग्रामीर सामुिाररक पूरा्यिार 
तरकास कार्यक्रमनेपालका २० 
खाद्ान् अभार जजल्ाहरुमा 
लागू धररो। डब्लूएफपीले खाना 
सहरोग प्रिान गर ्रो र जीटीजेडले 
कार्यक्रमलाई प्रातरधिक सहरोग 
प्रिान गर ्रो। कार्यक्रमको 
उद्शे्यहरू ग्रामीर जनताको 
लातग खानाको पहँुच सुिार गनु्य, 
ग्रामीर समुिारको पूरा्यिार सुिार 
गनु्य र स्ानीर जनताको आफ्ै 
कार्यक्रमहरू कारा्यन्वरन गनखे क्षमता 
अतभरृधद् गनु्य रहकेा धरए।  

८
प्रिानमन्ती 
रोजगार 
कार्यक्रम

फागुन १, 
२०७५

५ रष्यमा ७ लाख रुरालाई 
रोजगारी दिने आकाङ्क्षासदहत रस 
रष्य मारिै ३ अब्य ५ करोड रुपैराँ 
तरननरोजन गरयो ।

श्ोतः नेपाल म्ागेजजन, २०७५
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४. नेपालमा स्वरोजगार र रोजगार सम्बन््मी 
असफल अभ्ासहरू

४.१ कराणाल्मी रोजगार कायणाक्रम 

करा्यली प्रिेशका जुम्ा, हुम्ा, मुगु, डोल्ा काललकोट अरा्यत 
सारबक करा्यली अञ्लको भौगोललक तरकटता एरं आधरषि क 
पछौटेपनका कारर अधिकांश परररारका व्यक्तिहरूको परम्रागत 
पेसा, व्यरसार रा रोजगारीबाट प्राप्त आम्ानीले जीरन ननरा्यह गन्य 
कठठनाइ र रोजगारीका परा्यप्त अरसरको कमी रहकेो तथ्लाई 
दृरष्टगत गरी करा्यलीका नागररकलाई रोजगारीका अरसर उपलब्ध 
गराउने उद्शे्यले नेपाल सरकारले आधरषि करष्य २०६३/०६४ को 
बजेट तरा कार्यक्रममा करा्यली क्षेरि तरकास कार्यक्रम सम्बन्ी 
तरशेष व्यरस्ा (बजेट रतिव्यको बुँिा नं ८४ िेखख ९०सम्म) गरयो ।
जसमा करा्यली क्षेरिमा सञ्ाललत कुनै न कुनै आरोजना तरा 
तरकास ननमा्यरका काममा रोजगारी पाउन नसकेका रा ननजी 
क्षेरिमा रोजगार रा स्वःव्यरसार गरी आरआज्यन गनखे अरस्ा 
नभएका परररारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्शे्यले करा्यली 
अञ्लमा “एक परररार एक रोजगार” अतभरान प्ररोगको रूपमा 
सञ्ालन गनखे घोषरा गररएको धररो । जसमाफ्य त करा्यली रोजगार 
कार्यक्रम सञ्ालन भरो ।  

राज्यको तरकासको मूलप्रराहीकररमा भौगोललक तरकटता एरं 
सेरा–सुतरिा र पूरा्यिार तरकासको अभारका काररले िगु्यम एरं 
तरकट अरस्ामा रहकेो करा्यली अञ्लमा बसोबास गनखे नागररकले 
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परा्यप्त रोजगारी पाउन नसकेका सारै शैलक्षक, आधरषि क, सामाजजक 
र अन्य क्षेरिमा समेनटन नसकेको महसुस गरी जनआन्ोलनको 
भारनालाई किर गिदै करा्यली अञ्लमा बसोबास गनखे नागररकलाई 
रोजगारी उपलब्ध गराई जीरन–रापनमा सहज गराउने उद्शे्यले रो 
कार्यक्रम सञ्ालन गररएको धररो । 

करा्यली अञ्लमा बसोबास गनखे घर–परररारहरूले त्यस क्षेरिमा 
सञ्ालन भएका कुनै न कुनै आरोजना तरा तरकास ननमा्यरको 
कार्यमा समेत रोजगारी पाउन नसकेका रा ननजी क्षेरिमा रोजगार 
रा स्वःव्यरसार गरी आरआज्यन गनखे अरस्ामा नभएका घर 
परररारका कम्ीमा एक सिस्यलाई रारषषि क एक सर दिन रा 
रु.पाँच हजारबराबरको रोजगारी दिई गररबी न्यूनीकररमा सहरोग 
पुरा्यउनु रस कार्यक्रमको मुख्य उद्शे्य रही आ.ब. २०६३/०६४ मा 
रु. १८ करोड बजेट तरननरोजन भएको धररो ( करा्यली रोजगार 
कार्यक्रम सञ्ालन् कार्यतरधि, २०६४) । 

करा्यली रोजगार कार्यक्रम सञ्ाललत कार्यतरधि, २०६४ मा 
उल्ेखखत १०० दिन रोजगार दिने उल्ेख छ । रो कार्यक्रमको नाम 
सुरुमा “एक परररार एक रोजगार” भएकै कारर करा्यली अञ्लका 
बाधसन्ामा भ्रम पैिा हुन गई हामीमा आएको रकम बाँदडचुँडी खान 
पाउनुपछ्य भन्े गलत बुझाई रह्ो । जसले गिा्य कार्यक्रम सञ्ालन 
भएको िोस्ो रष्यमा नै कार्यक्रमको नाम संशोिन गरी करा्यली 
रोजगार कार्यक्रम नाम राखखरो (हाम्ो अनलाइन, २०७३) ।  

२०६४ बाट करा्यलीका जुम्ा, मुगु, काललकोट, डोल्ा र हुम्ाका 
आधरषि क तरा तरपन् परररारका सिस्यलाई उत्ािन रृधद् तरा 
आरआज्यन कार्यक्रम, सीप तरकास तरा स्वरोजगार धसज्यना 
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गनखे, सामुिाररक पूरा्यिार तरकास, सामाजजक तरकास र ११ दिन 
बराबरको मौसमी रोजगारी धसज्यना गनखे भननएको धररो । तर रोजना 
आरोगको मूल्ाङ्कनमा कार्यक्रम उद्शे्य बादहर गएको भेनटरो । 

कततसम्म भने कररब ६९ हजार घरपरररार रहकेो करा्यलीमा रो 
कार्यक्रमले १ लाखभन्ा बढी घरपरररारका सिस्यलाई रोजगारी 
दिएकोसम्म तथ्ाङ्क तरार गरयो । करा्यलीका ती ५ जजल्ामा 
कररब ५० प्रततशत गररब परररार धरए । ती ५०प्रततशत अरा्यत 
कररब ३५ हजार घर परररारका सिस्यका लातग सञ्ालन हुनुपनखे 
धररो । तर करा्यलीका सबै परररारका लातग कार्यक्रम सञ्ालन 
गरररो र त्यसको सीिा तथ्ांक चादहँ १ लाख परररार नाघ्े गरी 
आरो । बिमासीको रो हिसम्मको कार्यक्रम सञ्ालन हँुिापनन 
सरकारले पुन्यमुल्ांकन गन्य उजचत ठानेन । दफनल्ान् सरकारको 
२५ करोड ९६लाख१०हजार रुपैराँ सहरोगमा तत्ालीन स्ानीर 
तरकास मन्तालरले कार्यक्रम सञ्ालन गरेको धररो (नेपाल 
म्ागेजजन, २०७५) । 

करा्यली रोजगार कार्यक्रमलाई ‘दडएफआइडी’ले समेत सहरोग 
गरेको धररो । ‘करा्यली रोजगार कार्यक्रम’ले उत्ािन रृधद् तरा 
आरआज्यन कार्यक्रम, सीप तरकास तरा स्वरोजगार सृजना गनखे 
तरतभन् कार्यक्रम सञ्ालन गरयो । सामुिाररक पूरा्यिार तरकास 
कार्यक्रम, सामाजजक तरकास कार्यक्रम र ११ दिन बराबरको मौसमी 
रोजगार सृजना गनखे जस्ता दक्रराकलाप अधघ बढाइएको धररो । 
कार्यक्रम सफल बनाउन तरतभन् समरमा बजेट पनन छुट््टराइरो । 
िाताहरुबाट पनन पैसा नआएको हनै । २०७४/७५ सम्म पनन सङ्ीर 
मातमला तरा स्ानीर तरकास मन्तालरल ेबजेट तरननरोजन गरयो  । 
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रस कार्यक्रमलाई व्यरस्स्त रूपमा सञ्ालन गनखे भन्ै ‘करा्यली 
रोजगार कार्यक्रम ननिखेशशका– २०७१’ नै तरार पाररएको धररो ।
ननिखेशशकामा तरपन् तरा बेरोजगार परररारको सामाजजक 
सशतिीकरर, आिारभूत पूरा्यिारमा पहँुच र आरआज्यनका 
माध्यमबाट जीरनस्तरमा सुिार गरी सामाजजक संरक्षर प्ररद््यन गनखे 
बताइएको धररो (करा्यली रोजगार कार्यक्रम ननिखेशशका– २०७१) । 

अदहले ‘करा्यली रोजगार कार्यक्रम’ बन् भइसकेको छ । बसखेनन 
बजेट छुटाइँिै आएपनन त्यसले उजचत प्रततफल पाउन नसकेको 
आरोप कार्यक्रमले खेप्ो । आधरषि क अपारिशशषि ता भएको, बजेट 
खच्य हुन नसकेको जस्ता काररले कार्यक्रमबाट उजचत प्रततफल 
पाउन नसदकएको बताइरो । कसैकसैले त रसलाई कार्यकता्य 
पाल्े मेलोको रूपमा पनन ललए । रोजगार कार्यक्रमका प्रातरधिक 
र कम्यचारीले कतमसन मागेको पनन सञ्ार माध्यममा आरो । 
सिरमुकाममा बस्े केही टाठा–बाठा, शशलक्षत तरा राजनीततक 
िल समधरषि त व्यक्तिहरूले मारि सरकारी सुतरिाको उपभोग गनखे, 
िरूिराजका माने्छ राज्यको पहँुचमा आउनै नसकेको कार्यक्रममा 
जोदडएका कम्यचारीहरूकै भनाई धररो । आफूखुसी कम्यचारी 
भतमी गरेको पनन बताइरो ।  रोजनाहरू पनन के आिारमा छाननए 
भन्े प्रस्ट धरएन । रसको फलतः पहँुचराला माने्छको हातमा 
सेरासुतरिा पुग्यो भने तपछदडएका माने्छको अरस्ा उकालो 
लागेन ।  

त्यततबेला एक सर दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको 
रोजना धररो । त्यसैले एक परररार, एक रोजगार अतभरान अन्तग्यत 
कार्यक्रम अधघ बढकेो धररो । पढलेेखेका माने्छहरू कम धरए, 
उनीहरूलाई काम दिँिा जीरन ननरा्यह गन्य सकछन् भन्े अनुमान 
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गरेर कार्यक्रम अधघ बढाइएको धररो । तर,  त्यसका लातग परा्यप्त 
अभ्ास भएको धरएन । न बेरोजगारी पररचर परि बाँदडएको धररो 
न गरना गररएको धररो । कार्यक्रम अन्तग्यत बजेट गाउँमा पुगेपधछ 
सबै दकधसमका माने्छ अतभरानसँग जोदडन आइपुगे । पहँुच हुने 
माने्छ आधरषि क रूपमा लाभान्न्वत भए । पहँुच नहुने माने्छ छुटे । 
सफल नहुनु मारि हनै, परररार तरखण्न गरेको आरोप पनन रोजगार 
कार्यक्रमले खेप्ो । तमलेर बसेका परररारलाई फुटाएको आरोप 
पनन रो कार्यक्रमलाई लाग्े गरेको छ । िाईभाइमा फुट ल्ाएको 
भन्ै कार्यक्रमको तररोि भएको घटना पनन नौलो हनै । रोजगारकै 
कारर परररारमा फुट आएको धररो । बेग्ै परररार भएपधछ त 
जातगर पाइने भइरो । पदहला सँगै बसेकाहरू, हामी छुनट्टरौँ भन्ै 
जातगर माग् आउँर े। पसैा पाउने आसमा परररार न ैतरखण्न भरो ।
कततले चादहँ तरखण्न भएको नाटक गरेर पनन पैसा कुम्ल्ाए । 
कार्यक्रम सुरु गिा्य ननरा्यह भत्ता दिनेबारे पनन छलफल भएको धररो ।
तर, पैसामारि दिँिा फलिारी हँुिैन भन्े लागेर रोजगार दिने सहमतत 
भएको धररो ।  

कार्यक्रम जुन मनसार राखेर स्ापना गररएको धररो त्यसमा 
सफल हुन नसकेको भैरर ररसालले समेत स्वीकारेका छन् । ‘त्यहाँ 
बिमासी गररदिए । जसको रोजगारी छ, जो अड्ामा काम गछ्य, 
उसले पनन बेरोजगार भनेर पैसा ललरो ।’ पधछ पधछ त कामलाई 
भन्ा माने्छ हरेेर पैसा दिन राललएको बताउँछन्, उनी । ननरतमत 
तलब आउनेले पनन बेरोजगार भन्ै पैसा ललएको रुप्रै उिाहरर िेखे 
ररसालले (नागररकन्युज२०७५) । 
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४.२ गररबसँग विश्ेश्र 

नेपाली समाजको तरद्मान समस्या हो– गररबी ।  तरपन् जनताको 
आधरषि क, सामाजजक स्तर उकास्ु अदहले पनन चुनौतीकै तरषर हो ।
रही चुनौतीलाई मध्यनजर गिदै आधरषि क, सामाजजक स्ोतसािन र 
सुतरिामा गररबको पहँुच बढाउने मनसार राखेर ‘गररबसँग तरश्ेश्र’ 
कार्यक्रम सञ्ालनमा ल्ाइएको धररो ।  त्यतत बेला कृष्णप्रसाि 
भट्टराई प्रिानमन्ती धरए । अर्यमन्ती धरए, महशे आचार्य ।  
गररबीको जीरनस्तर उकास्े सपना िेखेका रबपी कोइरालाको 
नाममा केही कार्यक्रम सञ्ालन गनखे रोजना बनारो, सरकारले ।  
त्यसबारे मन्तीपररषद्ा छलफल पनन भरो ।  त्यसपधछ २०५६ साल 
पुसमा ‘गररबसँग तरश्ेश्र’ कार्यक्रम सञ्ालन भरो । कार्यक्रमले 
आधरषि क रूपमा अतत तरपन् परररारलाई तरकास प्रदक्ररामा संलग् 
हुने अरसर सृजना गन्य खोजेको धररो । जसले गिा्य गररबको 
आत्मतरश्ास बढ्नुको सारै तरकास प्रदक्रराको तजु्यमा, कारा्यन्वरन 
र सञ्ालनमा सदक्रर सहभातगता हुने आशा गररएको धररो । गररब 
जनतालाई िेशको तरकास प्रदक्ररामा संलग् गराउने कार्यक्रमको 
उद्शे्य धररो ।  कार्यक्रमको ननिखेशशकाअनुसार तत्ालीन गातरसले 
जजल्ाभररका उपेलक्षत, उत्ीदडत, गररब, तरपन्, सीमान्तकृत 
माने्छलाई छान्थो । समाजमा अपहलेलत रग्य जसको शशक्षा, 
स्वास्थ्य, कृरषमा कम पहँुच हुन्थो, उनीहरू पनन गररबीको रेखामुनन 
रहकेो माननन्थो । 

गररब छान् मुख्यतः चार रटा मापिण् राखखएको धररो– भूतम, 
पुँजी, ताललम र रोजगारी । गररब छाननसकेपधछ उनीहरूलाई 
सशतिीकरर गनखे प्रदक्ररामा तीन रटा पक्षलाई ध्यान दिइएको 
धररो । पदहलो, गररबको सङ्गठन ननमा्यर गनखे । िोस्ो, बचतको 
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बानी बसाल्े । तेस्ो, सीपमूलक बनाउने । काँग्रेस सरकारले 
ल्ाएको भन्ै रसलाई अदहले पनन काँग्रेसी कार्यक्रमको रूपमा 
ललने गररन्छ । कार्यक्रम सुरु हँुिै गिा्य पनन रसलाई काँग्रेसले 
भोटका लातग सञ्ालन गरेको भन्े आरोप नलागेको हनै ।  कततपर 
त रसलाई कागँ्रसेी नेताहरूल ेनै असहरोग गरेको आरोप लगाउँछन ्। 

कार्यक्रमलाई ननरन्तरता दिन गाउँ गाउँ पुगेर गररबको समूह ननमा्यर 
गरररो । समूहलाई सञ्ालन गन्य सामाजजक पररचालक पनन ननरुति 
भए । उनीहरूले समूहको बैठक बोलाउनेिेखख ताललमसमेत दिन्थे । 
कार्यक्रमले ललक्षत समूहबाट माग भई आएका स–साना ग्रामीर 
पूरा्यिार कार्यक्रम खानेपानी, दडप टुबरेलका सारै रोजगारमूलक 
ताललम, धसँचाइ, कुरा मम्यत, गोरेटो बाटो एरं अन्य आर आज्यनका 
दक्रराकलाप सञ्ालन गरेको धररो । २०५८ सालसम्म कार्यक्रम 
राम्ैसँग चल्ो । २ सर ५ रटा ननरा्यचन क्षेरिबाट सुरु भएको 
कार्यक्रम ४ सर २१ रटा गातरससम्म फैललसकेको धररो ।  
समूहलाई सञ्ालन गन्यका लातग सबै ४ सर २१ जना सामाजजक 
पररचालकहरू पनन खनटइसकेका धरए । 

२०५८ सालपधछ नेपाली राजनीततमा उतारचढार आरो । राजा 
ज्ञानेन्द्रले सम्ूर्य शक्ति आफूमा केलन्द्रत गन्य खोजे ।  राजनीततक 
िलहरुकमजोर भए । रो सँगै ‘गररबसँग तरश्ेश्र’ कार्यक्रम पनन 
ओरालो लाग् राल्ो । त्यसपधछ गाउँहरूमा कार्यक्रम सञ्ालन 
गन्य गाह्ो भरो । जुन रफ्ारमा आफ्ो कार्यक्रम गरररहकेो धररो 
त्यसमा ब्रेक लाग्यो । सुस्तरी–सुस्तरी रो कार्यक्रम ०६१/६२ 
सालसम्म त नटक्ो तर त्यसपधछ भने अगादड बढाउनै नसक्े 
अरस्ा आरो । कार्यक्रमका लातग छुटाइँिै आएको बजेट पनन 
आउन छाड्ो (नागररकन्युज, २०७५) । 
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४.३ राष्ट्रिय स्वयंसेिा कायणाक्रम

त्यस्तै, अकयो असफल र प्रभारहीन कार्यक्रम हो, रार्रिर स्वरंसेरा 
कार्यक्रम । रोजना आरोग अन्तग्यत सञ्ालन हुने कार्यक्रमले 
एकटकमा १ हजार ५ सर रुरालाई पररचालन गन्य सकथ्ो । 
प्रभारहीन कार्यक्रमलाई आरोगले अदहले रुरा स्वरोजगार कोषमा 
पठाएको छ (नेपाल म्ागेजजन, २०७५) । रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम, 
(National Volunteer Program) नेपाल सरकार, रार्रिर 
रोजना आरोग (NPC), रार्रिर तरकास स्वरंसेरक सेरा (NDVS) 
र दहमालरन जलरारु पहल (HCI) को संरुति कार्यक्रम हो ।  
रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम २५ अरप्रल २०१५ अरा्यत् २०७२ बैशाख 
१२ गते नेपालमा गएको तरनाशकारी भूकम्पधछ स्ातपत भएको 
हो । रार्रिर स्वरंसेरा कार्यक्रम नेपाली नागररकहरुलाई िेशका 
लातग स्वरम्ेरा गन्य, उनीहरूलाई नामांकन, उन्ुखीकरर प्रिान 
गन्य, र राहत, पुनःस्ापना र पुनननषि मा्यर प्ररासमा तैनार गनखे उद्शे्यले 
स्ापना गररएको धररो । 

४.४ युिा तथा साना व्यिसाय्मी स्वरोजगार कोष 

रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार कोष रुराहरूलाई स्विेशमै 
आरआज्यनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्शे्यसदहत ०६५ 
सालमा कोषको स्ापना भएको धररो । २०६५ सालमा तत्ालीन 
अर्यमन्ती बाबुराम भट्टराईले पाँच लाख रुरालाई स्वरोजगार बनाउने 
लक्ष्य राखेर  ल्ाइएको कार्यक्रम असफल भएको छ । कोषबाट 
ऋर ललएर ननरतमत व्याज भुतिानी गिदै आएका ऋरीलाई 
सरकारले ६० प्रततशतसम्म व्याज अनुिान दिँिै आएको धररो ।  
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रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार कोषले १८ रष्य माधरका 
र ५० रष्य भन्ा मुननका रुराहरूका लातग कजा्य सुतरिा उपलब्ध 
गराउँथ्ो । कोषबाट कजा्य ललन च्ाहाने बैङ्क, तरत्त रा सहकारी 
संस्ाहरूले प्रतत संस्ा ५० लाख रुपैराँ पाउने रत्यमान व्यरस्ा छ  ।
जस अनुसार प्रततव्यक्ति िईु लाख रुपैराँसम्म कजा्य पाइन्छ ।  
रसका लातग कुनै पनन धितो राख्ुपिदैन (बैंदकङ खबर, २०७५) ।
रुरालाई ऋर दिन आरश्यक चाँजोपाँजो तमलाइदिन रुरा तरा 
साना व्यरसार स्वरोजगार कोष बनाइरो । सुरुमा बैङ्क तरा 
तरत्तीर संस्ाले कोषमाफ्य त पैसा लगानी गरे पनन अदहले भने कोष 
बजेटतरहीन बनेको छ । बसखेनन ५० हजार रुरालाई स्वरोजगार 
बनाउने भननए पनन १० रष्यमा मुस्स्लले ४० हजार रुराले मारि 
ऋर पाए । तीमध्ये िेरैजसो स्वरोजगार भने भएका छैनन् ।  
कततपर पाटमीका कार्यकता्यले नै ऋर पाएका छन् । कोषमा पैसा 
सरकारले पठाउने होइन । कोषले तरतभन् स्वरोजगार कोषका 
लातग पैसा जुटाउँछ । त्यसरी जम्मा भएको पैसा सम्बस्न्त बैङ्कबाट 
ऋरीहरूलाई उपलब्ध गराउँछ । तर अदहले ऋर माग्े रुरालाई 
दिने पैसा कोषको खातामा मौज्ात छैन (सेतोपाटी, २०७५) ।
 
स्वरोजगार कोषबाट ऋर  ललन सुरुमा  ५ लाख रुराले ननरेिन 
दिएका धरए । कोषले िईु लाख पैसा र ताललमको व्यरस्ा 
तमलाइदिन्थो । नेपाल उद्ोग रालरज्य महासङ्का जजल्ा 
शाखाले तरतभन् शीष्यकमा ताललम चलाए । ३ लाख रुराले 
ताललम ललएको महासङ्को तथ्ाङ्क छ । ताललम नललएका 
रुराको नाम पनन सूचीमा समारेश गररएको आरोप लागेपधछ 
ताललम व्यरस्ा नै खारेज गरररो । िेरैजसो बैङ्कले रबना धितो 
कजा्य दिन मानेनन् । रबना धितो १२ प्रततशत ब्ाजमा ऋर दिन 
बैङ्क तरार भएनन् । बैङ्कले नपत्याएपधछ कोष सजचरालरले अकयो 
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उपार ननकाल्ो सहकारीमाफ्य त कजा्य दिने । तरतभन् जजल्ाका 
२४८ सहकारीले कजा्य दिए । तरकास बैङ्कले नटेरेपधछ कृरष तरकास 
बैङ्क तरा रार्रिर रालरज्य बैङ्कबाट पनन कोषले कजा्य दिने मेसो 
तमलारो । ऋर दिएका बैङ्क तरा सहकारीले पैसा उठाउन सकेका 
छैनन् । िलका कार्यकता्यले नक्कली कागजात िेखाएर कोषबाट 
ऋर ललए पनन व्यरसार गरेनन् र समरमै ब्ाज तरा कजा्य ततरेनन् 
(सेतोपाटी, २०७५) । 

रुरा स्वरोजगार कोषको ऋर नततनखे जनप्रततननधि र सञ्ालक 
कालोसूचीमा परे । कोषले ओखलढुङ्गा जजल्ामा अधिकांश 
सहकारीमाफ्य त लगानी गरेको कजा्य दफता्य नगनखेलाई कालोसूचीमा 
राखेर सरकारी सेरा सुतरिा रोक्का गन्य स्ानीर सरकार र जजल्ा 
प्रशासन कारा्यलरलाई पररपरि गरयो । त्यस्ता सहकारीमाफ्य त 
लगानी गररएको ८१ लाखभन्ा बढी कजा्य असुली नभएपधछ कोषले 
असुलीको प्रदक्ररा राल्ो । पहँुचका आिारमा कजा्य ललएर अटेर 
गनखे जनप्रततननधि र सञ्ालकलाई कालोसूचीमा राखखएको कोषले 
जनाएको छ । ऋरीले अटेर गिा्य ओखलढुङ्गाका चार सहकारीका 
सञ्ालक, लेखा तरा ऋर सतमततका ५८ जना कालोसूचीमा 
परे । कालोसूचीमा पनखेमा गाउँपाललकाका उपप्रमुख, रडाध्यक्ष 
िेखी सञ्ालकसम्म धरए । उनीहरूको घरजग्ा रोक्का र जजल्ा 
प्रशासन, जजल्ा समन्वर सतमतत र गाउँपाललकाबाट दिइने 
सेरासमेत रोदकरो । कोषले ६ रष्य लगानी गरेको कररब ८१ लाख 
कजा्य उठेको छैन । रुरालाई सहुललरत ब्ाजिरमा लगानी गन्य 
सहकारीले ललएको सस्तो िरको कजा्यको साँरा, ब्ाज र हजा्यसदहत 
८१ लाख ७५ हजार ३ सर ९० कोषलाई ततन्य बाँकी िेखखरो । रसरी 
कजा्य ललएर नततनखे सहकारीमा नागररक बचत तरा ऋर सहकारी 
संस्ा ललतमटेड रसमा, मानेभञ्ज्याङ बचत तरा ऋर सहकारी 
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संस्ा, ककनी गौरी रन कृरष सहकारी संस्ा रबन् ुर बल्ु कृरष 
सहकारी संस्ाले स्वरोजगार कोषबाट ललएको कजा्य ततन्य बाँकी 
छ । री चार सहकारी संस्ाले २०६९ सालिेखख कजा्यको साँरा र 
ब्ाज बुझाएका छैनन् । 

रुरालाई स्वरोजगार बनाउन राज्यले दिएको रकम ललएर 
सञ्ालकले आफन्त, नजजकका व्यक्ति र आफू सम्बद् पाटमीका 
नेतालाई लगानी गरी कजा्य दफता्य नगिा्य कोषको रकम िरुुपरोग 
भएको हो (अन्पुर्यपोष्ट, २०७५) ।

कार्यक्रमको उद्शे्य सीप र जाँगर भएका तर पैसा नभएका रुरालाई 
रोजगारीको अरसर धसज्यना गनु्य धररो । तर, कार्यक्रम सञ्ालनको 
तरीका र त्यसको प्रततफल उद्शे्यभन्ा फरक भएको खोज 
परिकाररता केन्द्रको नरलपरासी र पाल्ामा गररएको अध्यरनको 
ररपोट्यमा पाइरो । 

स्वरोजगार कोषबाट कजा्य ललन नपाउने हँुिा हँुिै पनन कजा्य ललएका 
स्ानीर सहकारी संस्ाले दकतखे ऋरी खडा गरेको धररो । सरकारी 
कम्यचारीका परररार र स्वरं आफ्ा कम्यचारीका नाममा ऋर 
लगानी गरेको िेखाइएको छ, जुन स्वरोजगार कोषको मापिण् 
तरपरीत छ ।
 
बुटरलमा केन्द्रीर कारा्यलर रहकेो एक बैङ्कले स्वरोजगार कोषबाट 
कजा्य ललएर नरलपरासी र रुपन्ेहीका रुरामा लगानी गरयो । तर, 
बैङ्क बेरोजगार रुरालाई स्वरोजगार बनाउनततर लागेन बरु तरतभन् 
संस्ाका सञ्ालक र प्रोप्राइटरलाई रो सुतरिा उपलब्ध गरारो ।  
सहुललरत कजा्य ललनेमा अध्यापक र कम्यचारी पनन धरए ।  
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नरलपरासीमा मारिै कोषको १८ सहकारी र िईु बैङ्कमाफ्य त२०७२ 
फागुनसम्म कररब रु १० करोड लगानी धररो । तरपन् र 
बेरोजगारलाई अरसर दिन गठन भएको स्वरोजगार कोषबाट ऋर 
पाउनेहरू सबैजसो हुनेखाने र पहँुचराला धरए । उनीहरूले रो कजा्य 
ललनुको एक मारि उद्शे्य सस्तो ब्ाज हो । तर, रसको सोझो 
असर चादहँ ती रुरालाई परेको छ, जससँग केही गनखे जाँगर छ तर 
पैसा छैन । उनीहरूलाई सस्तो ब्ाजमा कजा्य दिएर उद्मशील 
बनाउन सरकारले रो कार्यक्रम ल्ाएको हो  (खोज परिकाररता 
केन्द्र २०७३) ।

कोषले सहकारी र बैङ्कमाफ्य त ‘बेरोजगार रुराललक्षत’ कजा्य प्रराह 
गिदै आएको बताइए पनन कोषले कजा्य प्रराह गरेका कततपर बैङ्क 
र सहकारीले भने बेरोजगार रुराभन्ा पनन सहकारीका सञ्ालक 
र प्रोप्राइटरका लातग ऋर लगानी गरेको भेनटएको छ । सतक्य ता 
केन्द्रले गरेको छानरबन अनुसार कोषलाई जानकारी हँुिाहँुिै पनन 
‘गलत उद्शे्य’ भएका सहकारी र बैङ्कहरूलाई कजा्य प्रराह गररएको 
भेनटएको छ । सहकारी र बैङ्कमाफ्य त हुने गरेको ऋर लगानीमा पनन 
िेरै ठाउँमा कोषको ननरमारली र मापिण् तमजचएको पाइएको छ 
(लोकान्तर डटकम २०७५) ।

तत्ालीन अर्यमन्ती बाबुराम भट्टराईको अरिाररामा सुरु भएको 
रो कार्यक्रम खासमा केही रष्य पाटमीका कार्यकता्य पाल्का लातग 
सहज भइदिरो । रो तरषर रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार 
कोष सजचरालरको भतरष्यसङ जोदडएर उठेको छ । आधरषि क 
अननरतमतताका कारर ननरन्तर तररािमा पिदै आएको रो कोष अब 
केही समरमै नरहने सम्भारना बढकेो छ । सरकारले कोषसदहत 
गररबी ननरारर कोष र रस्तै एकै प्रकृततका केही संस्ा मज्यरमा 
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लैजान लागेको छ । मज्यरमा लतगएका ती संस्ाहरूको संरुति 
नाम रोजगार प्राधिकरर राख् खोजजएको छ । तर, अदहलेसम्म 
सबै मुद्ा टुङ्गो लागेको छैन । गररबी ननरारर कोष सरकारले बन् 
गनखे ननर्यर गररसकेको छ ।
 
आन्तररक समस्याले रललएका साना व्यरसारी तरा रुरा स्वरोजगार 
कोषलाई अदहले प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रमको छाराँमा परेको 
छ । कोष स्ापनाको १० रष्यमा उद्शे्य तरपरीत मारि चलेन, 
आधरषि क अराजकताको नमुना पनन बन्यो । त्यततले नपुगेर िलका 
कार्यकता्यको भतमी केन्द्र बनेको कोषमा कजा्य ललने र नततनखे पनन 
पाटमीका कार्यकता्य नै भए । बेरोजगार रुरालाई स्वरोजगारका लातग 
रुरा तरा साना व्यरसारी स्वरोजगार कोषमाफ्य त अतभमुखीकरर, 
व्यारसाररक तरा सीपमूलक ताललमसमेत दिई २ लाख रुपैराँ 
कजा्य उपलब्ध गराउन आकष्यक नारासदहत आए पनन रास्ततरक 
बेरोजगारसम्म भने पुगेको छैन । सहकारीमाफ्य त लगानी गरेको 
कोषको कररब ८ अब्य कजा्य प्रराहमै समस्या छ । रार्रिर सतक्य ता 
केन्द्रले २३ फागुन ०७४ मा कोषमाधर छानरबन गन्य कमलप्रसाि 
अधिकारीको नेतृत्वमा सतमतत गठन गर ्रो । केन्द्रले कास्ी, 
िादिङ, सुनसरी र िनुषामा स्लगत ननरीक्षरपधछ अननरतमतताको 
फेहररस्त उतार ्रो । १ माघ ०७३ को कोष सञ्ालक सतमतत बैठकले 
ऋरीसँग १० प्रततशतभन्ा बढी ब्ाज ललन नपाउने ननर्यर गरेको 
धररो ।  तर जजल्ाका सहकारीले १० प्रततशतभन्ा बढी ब्ाजमा 
कजा्य लगाएको भेनटँिा पनन कोषले कारबाही गरेको िेखखएन 
(नेपाल म्ागेजजन, २०७५) । स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी 
गररएको कररब १७ करोड रुपैराँ ऋर डुब्े जोखखम बढकेो कोषले 
बताउँिै आएको छ । स्वरोजगार बनाउका प्रराह गररएको ऋर 
चुतिा नहँुिा सो रकम डुब्े जोखखम रहकेो हो ।  



www.hriti.org |30 | www.hriti.org

g]kfndf :j/f]huf/ sf]ifsf] Joj:yf / o;sf] pkfb]otf

४.५ प्रमारपत्र धितो कजाणा कायणाक्रम

अर्यमन्ती रुरराज खततरडाले आधरषि क रष्य २०७५/७६ को 
बजेटमाफ्य त बेरोजगारलाई रबना धितो ऋर दिने कार्यक्रम घोषरा 
गरे । स्वरोजगार कार्यक्रम नेपालमा बजेटमाफ्य त आउँिै र हराउँिै 
गनखे तरषर हो । सरकारले आधरषि क रष्य २०७५/७६ को बजेटमा 
शैलक्षक प्रमारपरि धितोमा राखेर कजा्य ललन सदकने लोकरप्रर 
कार्यक्रम समारेश गरेको धररो । तर, रो कार्यक्रम एक रष्यतभरिै 
असफलता उन्ुख िेखखएको छ । शशलक्षत रुरा स्वरोजगार कजा्य 
प्रततव्यक्ति ७ लाख रुपैराँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ रग्यका 
तरतभन् रालरज्य बैङ्कहरूले रस्तो कजा्य दिन्छन् । अर्य मन्तालरले 
बनाएको कार्यतरिी अनुसार सरकारले शैलक्षक कजा्यजस्तै तरतभन् 
७ शीष्यकमा सहुललरत कजा्य उपलब्ध गराउँछ । तर, ती सबै 
कजा्यमा खासै जनआकष्यर िेखखएको छैन । 

सबैभन्ा बढी व्यारसाररक कृरष तरा पशुपन्छी कजा्य शीष्यकमा 
५ करोड रुपैराँसम्म पाइने व्यरस्ा छ । रस्तो कजा्यको भुतिानी 
अरधि बढीमा ५ रष्य हुन्छ । १० लाख रुपैराँभन्ा बढीको 
ऋरमा व्यारसाररक परररोजना नै धितोको रूपमा रहन्छ । रो 
कार्यतरधिले तरिेशबाट फदकषि एका रुराहरूलाई, मदहलालाई र 
शशलक्षत बेरोजगारहरूलाई पनन स्वरोजगार बनाउन सहुललरत कजा्य 
दिने व्यरस्ा गरेको छ  ।  लोकरप्रर कार्यक्रम भएका कारर सुरुमा 
ननकै प्रशंसा पाए पनन कारा्यन्वरनको अरस्ा भने ननराशाजनक छ 
(अनलाइनखबर, २०७६) । 

सरकारले रुरालाई स्वरोजगार बनाउन ल्ाएको ‘सहुललरतपूर्य 
कजा्यका लातग ब्ाज अनुिानसम्बन्ी एकीकृत कार्यतरधि 
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२०७५’ बैङ्कले कारा्यन्वरन गन्य मानेका छैनन् । कार्यतरधिअनुसार 
सहुललरतपूर्य कजा्य प्रराहका लातग बैङ्कको लगानी र व्यरसारीको 
रबमा गरे पनन बैङ्कले लगानी गन्य नमानेका हुन् । िेशका बेरोजगार 
रुरालाई स्वरोजगार बनाउन अर्य मन्तालरले उति कार्यतरधि 
ल्ाएको हो । कार्यतरधिअनुसार बैङ्कले रुरालाई सहुललरतपूर्य 
रूपमा २०७५ कारत्तक २० गतेिेखख नै ऋर उपलब्ध गराउनुपनखे 
रहकेो धररो । बैङ्कले लगानीको सुरक्षा नभएको भन्ै ऋर दिन 
मानेका छैनन् । सरकारको बेरोजगार चार लाख रुरालाई रारषषि क 
रूपमा उति कार्यतरधिअनुसार कजा्य प्रराह गरेर स्वरोजगार बनाउने 
रोजना रहकेो छ । उति रोजना रार्रिर रुरा पररषिल्े सहजीकरर 
गरेर कार्यतरधि गत असोजमा पाररत गररएको धररो । कार्यतरधिमा 
बैङ्क तरा तरत्तीर संस्ाले सहुललरत िरमा बेरोजगार रुरालाई 
पाँच प्रततशतको िरले १० लाखसम्म रबना धितो र १० लाखभन्ा 
बढी ऋर प्रराह गिा्य अननरार्य धितो राख्ुपनखे उल्ेख छ । उति 
कार्यतरधिअनुसार बैङ्कले व्यारसाररक कृरष तरा पशुपक्षी कजा्य रु 
पाँच करोड, शशलक्षत रुरा स्वरोजगार कजा्य सात लाख, तरिेशबाट 
फदकषि एका रुरा परररोजना कजा्य १० लाख, मदहला उद्मी १५ 
लाख, िललत समुिार व्यरसार कजा्य १० लाख, उच्च र प्रातरधिक 
तरा व्यरसारी शशक्षा कजा्य पाँच लाख र भूकम्पीदडतको ननजी 
आरास ननमा्यर कजा्य तीन लाख उपलब्ध गराउने उल्ेख गररएको 
छ । बैङ्कको लगानी डुबे सो कार्यतरधिमा नेपाल रा्रि बैङ्कको ननरपेक्ष 
तरा कजा्य सुरक्षर कोषबाट ७५ प्रततशत सोि भना्य गन्य पाउने 
व्यरस्ा रहकेो छ (िेशसञ्ार, २०७५) ।
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४.६ प्रिानमन्त्मी रोजगार कायणाक्रम

सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रम’ सुरु 
गरयो । ५ रष्यमा ७ लाख रुरालाई रोजगारी दिने आकाङ्क्षासदहत 
रस रष्य मारिै ३ अब्य ५ करोड रुपैराँ तरननरोजन गरयो । नेपालमा 
काम नपाएर बेरोजगार भएका भन्ा पनन काम नगरेर बेरोजगार हुने 
सङ्ख्या बढी छ । अदहले कररब १ करोड ९७ लाख श्म शक्तिमध्ये 
ननस््रिर कररब ३८ लाख २२ हजार छ । अझ ५० प्रततशत श्म 
शक्ति अनौपचाररक क्षेरिमा सदक्रर रहकेाले बेरोजगारको सङ्ख्या 
रदकन गन्य समस्या छ । 

कार्यक्रम सञ्ालनका लातग पदहलो जनटलता बेरोजगार पदहचानमा 
छ । रष्यमा कररब ५ लाख १२ हजार रुरारुरती श्म बजारमा 
आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारको आधिकाररक सङ्ख्या रोजना 
आरोग र अर्य मन्तालर कतै पनन छैन । अझ नेपालमा ५० प्रततशत 
माननसले अनौपचाररक क्षेरिमा काम गछ्यन् ।
  
िोस्ो जनटलता अनुगमनमा हुनेछ । रोजगारी रा ननरा्यह भत्ता पाउन 
फारम भनखे व्यक्ति बेरोजगार हो भन्े पुरष्टका लातग अनुगमनमा 
समस्या हुने िेखखन्छ । त्योभन्ा जनटल पक्ष भनेको उिारोमा काम 
लगाउने हुन सकछ । काम लगाउने तर रकम दढला दिने समस्या 
हुन्छ, भारतमा पनन रोजगार कार्यक्रममा ७५ प्रततशत काम उिारोमा 
हुन्छ । नेपालमा सीप नभएको जनशक्ति बढी छ । राजनीततक 
कार्यक्रम भएकाले तरगतको अनुभरमा रोजगार कार्यक्रम रास्ततरक 
बेरोजगारभन्ा पनन कार्यकता्य भतमी केन्द्र बन्े खतरा छ । रसको 
गततलो उिाहरर साना व्यरसारी तरा रुरा स्वरोजगार कोष 
िेखखन्छ (नेपाल म्ागेजजन, २०७५) । 
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सरकारको लोकरप्रर माननएको ‘प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रम’ले 
बेरोजगारी समस्या समािान गन्य सफल भएको िेखखँिैन । िेशतभरि 
तरतभन् कारर बेरोजगारी िर बढ्िै गए पनन सरकारले रोजगारका 
अरसर धसज्यना गन्य पहल गरेको पाइँिैन । प्रिानमन्ती रोजगार 
कार्यक्रमका लातग सरकारले आधरषि क रषदैतपचे् बजेट बढाउँिै 
गएको छ । तर, बजेटअनुसार बेरोजगारी समस्या समािान गन्यका 
लातग भूतमका ननरा्यह गरेको िेखखँिैन । प्रिानमन्ती रोजगार 
कार्यक्रमले रास्ततरक बेरोजगार नागररकलाई समेट्न नसकेको 
रोजगार तरज्ञहरूले औँल्ाउँिै आएका छन् । 

तरश् बैङ्कले प्रिानमन्ती रोजगार कार्यक्रमका लातग १३ अब्य रुपैराँको 
सहुललरत ऋर प्रिान गनखे भएपधछ उति ऋरअन्तग्यत सन् २०१९ 
िेखख सन् २०२४ सम्ममा सरकारले रुरा रोजगारीका लातग रूपान्तरर 
पहल रोजना कार्यक्रम सुरु गरेको हो । रो कार्यक्रमका लातग तरश् 
बैङ्कबाट ऋर ललनुपनखे जरुरी नभएको रोजगार तरज्ञले बताइरहकेा 
छन् (शशलापरि, २०७६) । 
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५. सुिरूपलचिम प्रिेशको स्वरोजगार कोष 
स्ापना गनने सम्बन्मा बनेको न्मीवत

सुिरूपशचिम प्रिेश सभाको बैठकमा स्वरोजगार कोष स्ापना गनखे 
सम्बन्मा व्यरस्ा गन्य बनेको तरिेरक २०७५ पेस भएको धररो ।  
पुजजन् एरम् लगानीको स्ोतको अभार भएका प्रिेशका बेरोजगार 
जनशक्तिलाई सीप धसकाई उद्मशीलताको तरकास, उत्ािनमा 
अतभरृधद्, रोजगारीका अरसरको सृजना गन्य एरम् रबना धितो 
सहुललरत िरमा कजा्य प्रराह गरी स्विेशमै स्वरोजगार बनाउन र 
सुिरूपशचिम प्रिेशमा गररबी ननरारर तरा आधरषि क समानता कारम 
गन्य राञ्छनीर भएकोले नेपालको संतरिानको िारा १९७ बमोजजम 
प्रिेश सभाले ऐन बनाएको तरिेरकको प्रस्तारनामा उल्ेख छ 
तरिेरकको पररचे्ि २ को िफा ५ मा कोषको उद्शे्य उल्ेख 
गररएको छ । रो कोषको केन्द्रीर कारा्यलर कैलालीमा रहने र 
आरश्यकताबमोजजम सुिरूपशचिमको जुनसुकै जजल्ामा पनन 
कारा्यलर खोल् सक्े भननएको छ । रो कोषको सञ्ालक 
सतमततको अध्यक्ष प्रिेशका अर्यमन्ती हुने भननएको छ । कोषको 
उद्शे्य र प्रकृतत रसभन्ा अगाडीका स्वरोजगार कोषको जस्तै छ । 
कोषका उदे्श्यहरु रसप्रकार छन्: 

क) व्यारसाररक खेती तरा पशुपक्षी पालन, कृरष, रनजन्य 
तरा खानीजन्य उद्ोग आदि तरषरमा ताललम प्रिान गनखे 
गराउने र ताललमप्राप्त उद्मीलाई ऋर उपलब्ध गराउने । 

ख) मोटरसाइकल, साइकल, ररक्सा, अटो ररक्सा, ठेलागाडी, 
मोबाइल आिी मम्यत लगारतका सेरामूलक स्वरोजगार 
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कार्यक्रमका लातग ऋर उपलब्ध गराउने । 

ग) इलेस््रिक, इलेकट्ोननक्स, फननषि चर ननमा्यर, फननषि धसंग , 
माब्यल, टारल रबछ्ाउने तरा प्स्विगं एरं साना तरा 
घरेलु व्यरसार र एरं पसलसञ्ालनलगारतका सेरामूलक 
स्वरोजगार कार्यक्रमका लातग ऋर उपलब्ध गराउने । 

घ) परम्रागत सीप र स्ानीर सािन श्ोतको प्ररोग गरी 
स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्ालन गन्यको लातग ऋर उपलब्ध 
गराउने । 

ङ) द्न्द्तपदडत, अपाङ्ग, घाइते व्यक्ति, बेपत्ता तरा शहीि 
परररार, एकल मदहला, उत्ीदडत जातत , जनजातत, िललत, 
लोपोन्ुख जातत र तपछदडएको क्षेरि तरा मदहलालाई 
प्रारतमकतामा राखी ऋर लगानी गनखे । 

च) स्वरोजगार हुन इचु्क बेरोजगारहरूलाई ताललम प्रिान गनखे । 

छ ) एक घर एक रोजगारी सम्बन्ी परररोजनामा लगानी गनखे । 

ज) कोषले सहकारी संस्ा रा कोषले तोकेका अन्य संस्ामाफ्य त 
स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गनखे सहरोगी संस्ाहरूको 
संरन्त ननमा्यर गनखे । 

झ) कोषको उदे्श्य प्राप्त गन्य सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र 
अन्तरा्यर्रिर संघसंस्ाहरुसँग सहकार्य गनखे । 

ञ) कोषले रोक तरा खुद्ा कजा्य लगानी गनखे । 

ट) आधरषि क तरा सामाजजक रूपले तपछदडएका र गरररबको 
रेखा मुनी रहकेा व्यक्ति परररार रा समुिारको पदहचान 
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गरी ततनीहरूको आधरषि क तरा सामाजजक स्तर अतभरृधद् गन्य 
ताललम सञ्ालन गनखे र सीप धसकाई स्वरोजगार बनाउन ऋर 
लगानी गनखे ।

ठ) कृरष, पशुपक्षी माछा पालन धसलाई बुनाई स्ानीर श्ोत 
जडीबुटी सङ्कलन तरा प्रशोिन पर्यटन व्यरसार र कच्चा 
पिार्यमा आिाररत घरेलु तरा सामना लघु उद्ोग जस्ता 
व्यरसार गन्य ऋर लगानी गनखे । 

ड) कोषले तोकेको अन्य कार्यक्रममा रोक तरा खुद्ा कजा्य 
लगानी गनखे । 

ढ)  कोषले रोक तरा खुद्ा कजा्य लगानन गिा्य तोदकए बमोजजको 
ब्ाजिर ननिा्यरर गनखे । 

र) कोषको उद्शे्य अनुसार काम गनखे व्यक्तिलाई सहुललरत 
व्याजिारमा सामूदहक जमानतमा रा सक्कल शैलक्षक 
प्रमारपरि धितो राखी तोदकएको रकमसम्म अरधि ऋर 
उपलब्ध गराउने । 

त) कोषको उद्शे्य कारा्यन्वरन गन्य आरश्यक ताललम सञ्ालन 
गनखे । 

र) कार्यक्रमहरूको प्ररद््यनका लातग आरश्यक अतभमुखीकरर 
कार्यक्रम सञ्ालन गन्य तरा स्वंरसेरकहरुको पररचालन एरं 
ननरुक्ति गनखे । 

ि) संस्ाको उदे्श्यसँग मेल खाने अन्य संघसंस्ासँग सहकार्य 
गनखे । 

ि) कोषले परररोजनाको आिारमा ऋर लगानी र ऋरको 
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रकम ननिा्यरर गनखे 

न) अन्य आरश्यक कार्य गनखे गराउने । 

रसरी रो २० रटा बुँिामा कोषको उद्शे्य राखखएको छ । कोषले 
तरिेशी सरकार रा िातृ ननकार, सङ्ीर सरकारबाट प्राप्त हुने 
अनुिानबाट प्रिेश सरकारले तरननरोजन गनखे गरी श्ोत व्यरस्ापन 
गनखे उल्ेख गरेको छ । तरिेरकमा िेरै िफाहरूमा तोदकए 
बमोजजम हुने लेखखएको छ जसले भतरष्यमा रो कोषको िरुुपरोग 
हुने सम्भारना िेखाउँछ । कोषले ललक्षत समूह पनन तोकेको  छ ।
रस्तो कोषबाट ऋर ललँिा ४ प्रततशतसम्म ब्ाज हुने उल्ेख 
गररएको छ र ब्ाजिरको तरषरमा भतरष्यमा पनन तोदकएबमोजजम 
हुने भननएको छ । (सुिरूपशचिम प्रिेशमा स्वरोजगार कोष स्ापना 
गनखे सम्बन्मा व्यरस्ा गन्य बनेको तरिेरक २०७५) ।
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६. रोजगार धसजणानामा अन्तराणाष्ट्रिय अभ्ास र 
धसकाई

६.१ भारत

सन् २००५ मा महात्मा गान्ी रार्रिर रोजगार ग्यारेन्टी ऐनमाफ्य त 
रोजगार कार्यक्रम अधघ बढकेो धररो । पधछ सन् २००८ बाट भारत 
सरकारले रसै कार्यक्रमलाई महात्मा गान्ी रोजगार सुननशचितता 
ऐनमा परररत गरेको धररो । भारतका ग्रामीर क्षेरि ललक्षत रो 
कार्यक्रमले बेरोजगारलाई एक सर दिनको रोजगारी दिने उद्शे्य 
राखखएको धररो । बेरोजगार रुराले रोजगारीका लातग आरेिन 
दिएको १५ दिनतभरि रोजगार दिने व्यरस्ा धररो ।

सकेसम्म रोजगारी दिने, रोजगार नभएको खण्मा बेरोजगारी भत्ता 
दिने रस कार्यक्रमको उद्शे्य धररो । रोजगार दिएपधछ बेरोजगार 
रुराको जीरनस्तरमा सुिार आउने भारत सरकारको अपेक्षा धररो । 
भारत सरकारले लाग ुगरेको रो कार्यक्रम पाँच चररमा परूा हुन्थो ।
कार्यक्रमका लातग आरश्यक बजेट केन्द्र सरकारले तरननरोजन 
गथ्यो । केन्द्र हँुिै स्ानीर तह, जजल्ा, नगरिेखख ग्राम पञ्ारतसम्म 
पुग्थ्ो । त्यसैले कार्यक्रम सफल बनाउन केन्द्र सरकार र ग्राम 
पञ्ारतको समन्वर हुन जरुरी धररो। तर, त्यो भएन । कार्यक्रम 
सफल सकेन । 

भ्रष्टाचारलगारत अन्य काररले महात्मा गान्ी रोजगार कार्यक्रम 
सफल नभएको भननन्छ । भारतमा असफल भइसकेको उस्तै 
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प्रकृततको कार्यक्रम नेपालमा अदहले लागु गररएको छ । सरकारले 
बेरोजगारी हटाएर नेपाली रुरालाई तरिेश जानुपनखे अरस्ा ल्ाउने 
बताएको छ ।

गररबको पदहचान कसरी गनखे, के रोजगारी दिने भन्े तरषर अझै 
पनन टुङ्गो लातगसकेको छैन । त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रम आए पनन 
रैिेशशक रोजगारीमा जानेहरूमा कमी नआएको समाचार बेलाबेला 
आइरहकैे छ (नागररक िैननक,२०७५) ।

६.२ दफनल्ान्ड

दफनल्ान् तरश्का सशति लोककल्ारकारी समाजरािी 
राज्यमध्ये एक हो । रहाँ राज्यले प्रभारकारी स्वरोजगार कार्यक्रम 
चलाउँछ । राज्यले आफ्ो रैलोमा सुको सुको गरी पैसा सङ्कलन 
गछ्य र आरश्यक लाभग्राहीलाई सेरा दिन्छ । सरकार लगानीको 
प्रततफल खोज्े ‘महाव्यरसारी’ हुने रा बाँड्न मारि बसेको 
उिार समाजसेरी हुने प्रस्ट हुनुपछ्य । लगानी गररसकेपधछ, कतत 
लगानीमा कतत प्रततफल आउँछ सरकारले हनेु्यपछ्य । प्रततफलको 
सुननशचितताका चुनौती र जोखखम कसरी कम गनखे ररनीतत बनाउनु 
पछ्य । 

दफननस सरकारले भने शशक्षा, स्वास्थ्य, रन र खेलकुि क्षेरिमा गरेको 
खच्यलाई लगानी मान्छ । दफनल्ान्मा सन् २०१०मा सरकारले 
हरेक बच्चालाई दिने माधसक भत्ता १०८ रुरो प्रततमदहनाबाट ९९ 
रुरोमा झानखे बहस हँुिै धररो । सन् २०१३/२०१४ ततरबाट घटारो 
पनन । त्यसरी पैसा घटाउनुको काररबारे दफननस अर्यमन्तीले कसरी 
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माधसक भत्ता १०८ बाट ९९ रुरोमा झारेर बचेको पैसाले केटाकेटीका 
लातग खेलकुि मिैानको तरकास गन्य सदकन्छ भने् तक्य  गरे । दकन 
खले मिैानको तरकास नानीहरूका लातग महत्त्वपरू्य छ भनरे अथ्ा्यए । 
उनले लेखमा खच्यको साटो लगानी शब्द प्ररोग गरे । स्वरोजगार 
कार्यक्रममा पनन दफनल्ान् सरकार ‘महाव्यरसारी’ कै रूपमा नै 
प्रस्तुत हुन्छ । सुरुमा आफूले लगानी गररदिने, अनन पधछ लगानीको 
प्रततफल ललने । दफननस सरकारले स्वीकृत गरेको व्यरसार 
सञ्ालन गिा्य लाग् ेजजन्सी सामानको भतुिानी सरकारले गररदिन्छ । 
तर सामान सरकारले भनेको पसल र उसले तोकेको गुरस्तरको नै 
हुनु पछ्य । रस्तै, कुनै व्यरसारीले अरूलाई जातगर दिने रोजगार 
धसज्यना गरेको छ भने त्यस्तो रोजगारीको एक रष्यसम्मको तलब 
सरकारले भछ्य । एक रष्यसम्म भ्ाट, सेरा शुल्कबाहके व्यरसारीले 
अरू कुनै पनन कर ततनु्य पिदैन (ततरारी, २०७५) ।

६.३ नेिरल्ाण्

नेिरल्ाण्को उिाहरर हनेखे हो भने सरकारसँग को रोजगार 
को बेरोजगार भन्े अद्ारधिक तथ्ाङ्क छ । सु्ल कलेजको 
पाठ्यक्रममा नै ‘अन्टरप्रेनरधसप’ भन्े कोस्य छ । कसैले व्यरसार 
गछु्य भन्यो भने सरकारले १ मदहने ताललम दिन्छ । व्यरसारको 
रोजनािेखख कर लगारतका कुरामा सरकारले परामश्य दिन्छ । 
कुनै व्यरसार गिा्य हुने जोखखमबारे पटक–पटक सरकारी माननसले 
सचेत गराउँछन् । त्यो जोखखम कसरी न्यून गछछौ भनेर सोधछन् । 
तीनिेखख छ मदहनासम्ममा जोखखम ललन तरार पानखे गरी ताललम 
दिन्छन् । री सबै चरर पार गरेपधछ व्यरसार गन्य चाहनेले ‘रबजनेस 
प्ान’ प्रस्तुत गछ्य । त्यो रोजनाको आिारमा सरकारले स्वीकृत 
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रा अस्वीकृत गछ्य । रबजनेस प्ान अस्वीकृत भरो भने सरकारले 
जोखखम मोलै्न । सरकारको ररनीततक क्षेरिमा सो व्यरसार पिदैन 
भने पनन सरकारले जोखखम मोलै्न । सरकारले दिने आधरषि क 
अनुिानको प्ाकेज पनन कम हुन्छ (ततरारी, २०७५) ।
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७. दनष्कषणा तथा सुझािहरू

क) स्वरोजगार कोष स्ापना गनखे सम्बन्मा बनेका नीतत तरा 
कार्यक्रमको कारा्यन्वरन पक्षले रसको सफलता र असफलता 
ननिा्यरर गछ्य । नेपालमा रसभन्ा अगाडीको बनेका रस्तै 
स्वरोजगार कोषमाफ्य त राज्यको श्ोत कसरी िरुुपरोग भएको 
छ भन्े दृष्टान्तले के िेखाउँछ भने रस्तो कोष िीघ्यकालीन 
रूपमा लाभिारी हँुिैन । 

ख) गररबको पदहचान कसरी गनखे, के रोजगारी दिने भन्े तरषर अझै 
पनन टुङ्गो लातगसकेको छैन । त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रम आए 
पनन रैिेशशक रोजगारीमा जानेहरूमा कमी नआएको समाचार 
बेलाबेला आइरहकैे छ । तसर्य गरररबको पदहचान सही 
ढङ्गबाट नभएसम्म रस्ता दकधसमका कार्यक्रमहरू रास्ततरक 
लाभान्न्वतलाई फाइिा पुगै्न । 

घ) सङ्ीर सरकारको प्रमुख कार्यक्रमकै रूपमा रहकेो प्रिानमन्ती 
रोजगार कार्यक्रमले त तरिेशी िातासँग अनुिान ललइरहकेो 
हुनाले स्वरोजगार सम्बन्ीत प्रिेश तरा स्ानीर तहका 
कार्यक्रममा श्ोतको समस्या पन्य सकछ । 

ङ) असफल अभ्ासको रूपमा स्ातपत भइसकेको रोजगारी 
कार्यक्रमको तरकल्को रूपमा उद्मशीलतालाई प्ररद््यन गनखे , 
बजार मा व्यरसारको आगमन र रदहषि गमनलाई सहज र सरल 
बनाउने, कर ततनखे झन्झटबाट उन्ुक्ति दिने दकधसमका नीततहरू 
ल्ाउन आरश्यक छ ।
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