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‘समदृ्ध’ शब्दलाई नेपाली बहृत शब्दकोशले राम्ररी बढेको, परू्ष रुपले बढेको, गवकगसत भएको, सगप्रएको 

भनी अर्थयाषएको छ। त्यस्तै, प्रदशे संगवधानतः गनगमषत, गनगित जनसंख्या, भिुोल र स्वायत्तता रहकेो 

राज्यको महत्वपरू्ष एकाई हो। अतः प्रदशेको राजनीगतक, मानवीय, आगथषक, सामागजक, सांस्कृगतक, 

पयाषवरर्ीय, अन्तर प्रदशे  र वैदशेीक सम्बन्ध जस्ता पक्षको गवकगसत रुप नै समदृ्ध प्रदशे वा प्रदशेको 

समगृद्धको पयाषय हो। प्रदशेका यस्ता गवगवध पक्ष सबैमा गनरन्तर रुपमा सकरात्मक पररवतषन आउन ुसमदृ्ध 

प्रदशेका लागि वाञ्छनीय ह न्छ।  

नेपालको सन्दभषमा रागरिय यवुा पररर्द ्ऐन, २०७२ तथा रागरिय यवुा नीगत, २०७२ ले १६ दगेख ४० 

वर्षलाई यवुा उमेर समहू गनधाषरर् िरेको छ। गकशोर र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समहूको यवुा कूल 

जनसङ््ख्याको सवाषगधक सगिय, उजाषवान ् र िगतशील समहू हो । यो उत्पादनशील शगि हो। यवुालाई 

योजक शगि अथाषत गवित र भगवरयको संयोजन िनन शगिको रुपमा गलईन्छ । यो समहू जनसङ््ख्याको 

सवाषगधक सगिय¸ उजाषवान र िगतगशल समहू पगन हो ।  प्रदशे गवकास र प्रिगतमा यवुाको योिदान प्रमखु 

ह ने कुरालाई नकानष सगकन्न।  त्यसैिरी, स्वरोजिार शब्दले स्वयं आफ्नो लागि रोजिारको सजृना िनुषलाई 

बझुाउुँछ। रारिको अमलू्य सम्पगत्त र राजनीगतक, आगथषक, सामागजक र सांस्कृगतक रुपान्तरर्का अग्रदतु 

तथा पररवतषनका संवाहक शगि यवुाले स्वयं आफ्नो लागि रोजिारको सजृना िरी सोलाई गनयगमत िनुष 

समगृद्धको सन्दभषमा साध्य ह ने अध्ययनहरुले दखेाउुँछन। 

नेपालको वतषमान संगवधानको प्रस्तावनामा अिागडका राज्यव्यवस्थाले सजृना िरेका सबै प्रकारका गवभेद 

र उत्पीडनको अन्त्य िद ै गवगवधतायिु गवशेर्ताको आत्मसात र गवगवधताबीचको एकता, सामागजक 

सांस्कृगतक ऐक्यबद्धताको संरक्षर् एवं प्रबधषन ईत्यादी िरी आगथषक समानता, समगृद्ध र सामागजक न्याय 

सगहतको समतामलूक समाजको गनमाषर् िनन संकल्प सगहत लोकतान्रीक मलू्य र मान्यतामा आधाररत 

समाजवादप्रगत प्रगतबद्ध रही समदृ्ध रारि गनमाषर् िनष यो संगवधान जारी िररएको भगनएको छ। 



िण्डकी प्रदशे नेपाल राज्यको करीब मध्य भािमा पछष। पगछल्लो जनिर्ना अनसुार दशेको कुल 

जनसंख्याको ९.०६ प्रगतशत जनसंख्या अथाषत झण्डै २५ लाख जनसंख्या रहकेो यो प्रदशेले गहमाल, 

पहाड र तराई िरी गतनै धरातलीय स्वरुपलाई समेटेको छ । यस प्रदशेमा उरर् मनसनुी दगेख टुन्रा 

हावापानी, अग्ला होचा गहमाली चचुरुा, डाुँडाकाुँडा, समथल मैदान, तालतलैया, उब्जनी क्षेर, संरगक्षत 

क्षेरहरु, वनजंिल, नदी, खोलानाला, धागमषक स्थल ईत्यादी प्रचरु रहकेो छ। अथाषत, यो प्रदशे प्राकृगतक, 

भौिोगलक, सामागजक, सांस्कृगतक, परुातागत्वक तथा जैगवक गवगवधताले सम्पन्न प्रदशे हो। यस प्रदशेको 

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आगथषक रुपमा सगिय रहकेो ह ुँदा समगृद्धको व्यापक 

सम्भावना बोकेको प्रदशेको रुपमा िण्डकी प्रदशे रहकेो छ। समदृ्ध प्रदशेका यस्ता गवगवध पक्ष सगहत 

यहाुँको मानवीय पक्षको गवकास, वातावरर्, गशक्षा, स्वास्र्थय, संस्कृगत, सामागजक सम्बन्ध, उत्पादन, 

गवतरर्, बजार, अन्तर प्रदेश र वैदेशीक सम्बन्ध आगद पक्षमा सकरात्मक सधुार ह ुँद ैजान ुपछष। यसका 

लागि यवुालाई सबल¸ प्रगतस्पधी र आत्मगनभषरता सगहत स्वरोजिार बनाउनकुो गवकल्प छैन। 

समदृ्ध प्रदशेका लागि यवुा स्वरोजिार मलू गवर्यमा गवचार प्रस्ततु िरररहुँदा आधारको रुपमा उल्लेगखत 

समदृ्ध शब्दको अथष, संवैधागनक व्यवस्था वमोगजम सघीय संरचनाको रुपमा रहकेो िण्डकी प्रदशे र १६ 

दगेख ४० वर्ष उमेर समहूको स्वयं रोजिारी सजृना लाई गलईएको छ। समदृ्ध िण्डकी प्रदशेका लागि यवुा 

स्वरोजिारका जगत सम्भावनाहरु छन, उगत्तकै चनुौतीहरु समेत छन भन्ने मलाई लाग्छ। 

 

समदृ्ध प्रदशेका लागि यवुा स्वरोजिारः सम्भावना 

संघीय शासन प्रर्ाली  

संघीय शासन प्रर्ालीको अभ्यासले गवकासमा यवुाहरुको साथषक सहभागिताको अवसर सजृना िरेको 

छ। मलूतः स्थानीय तहमा रहरे यवुाले गवकासको स्थानीयकरर्मा सघाएका छन ्। प्राप्त उपलगब्धलाई 

स्थानीय तहसम्म पयुाषउन यवुा विषले प्रभावकारी भगूमका गनवाषह िरेको छ । संघीय संरचना अनरुुप तीनै 

तहको सरकारका गवगशष्ट र एकीकृत कायषिम, बैङ््क तथा गवत्तीय संस्थाहरूको बढ्दो सञ्जालहरूबाट 

आगथषक साधन, स्रोतहरूमा पह ुँच, प्रगवगधमा भएको गवकासले प्रगवगधको हस्तान्तरर् र प्रयोि, 

रोजिारमलूक, व्यावसागयक तथा सीप गवकास गशक्षा र तागलमको वगृद्ध, वैदगेशक रोजिारीबाट प्राप्त 

सीप, अनभुव र पुुँजीको उत्पादनशील के्षरमा प्रयोि िद ैआन्तररक रोजिारीमा यवुाहरूलाई अग्रसर 

िराउन तीनै तहका सरकारले िरेको प्रयास यवुा स्वरोजिारीको बगलयो सम्भावनाको रुपमा रहकेो छ। 



प्रदशे गभरको श्रोत साधन, भिुोल, जनसंख्या र सोको गवतरर्को अनपुातमा यसप्रकार तीनै तहका 

सरकारले ल्याउने कायषिम स्वरोजिार प्रबधषन हते ु दह्रो सागवत ह ने कुरामा शंका छैन। समदृ्ध प्रदशेका 

लागि यवुा, यवुा सीप, दक्षता तथा स्वरोजिार गशर्षकमा िण्डकी प्रदशे सरकार, यवुा तथा खेलकुद 

मन्रालयको यस आ.व. २०७८।७९ मा प्रत्यक्ष रु. ५ करोड रुपै ुँयाभन्दा बढी खचष छुट्याउन ु यसको 

उदाहरर्को रुपमा गलन सगकन्छ। 

 

समदृ्ध प्रदशे सम्बद्ध अध्ययन र अनसुन्धान 

िण्डकी प्रदशे नीगत तथा योजना आयोिको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाको दीघषकालीन सोच ‘समदृ्ध प्रदशे 

र सखुी नािररक’ रहकेो छ। योजनाको दस्तावेजमा प्रदेश समगृद्धका लागि मखु्य संवाहकहरु भनी पयषटन, 

कृगर्, उजाष, उद्योि, भौगतक पवूाषधार, मानव संशाधन र सशुासन भनी पगहचान िररएको छ। साथै, 

समगृद्धका लागि पाुँच मखु्य सहयोिीको रुपमा प्राकृगतक सौन्दयष, जैगवक गवगवधता, सामागजक गवगवधता 

बीचको एकता, सांस्कृगतक सम्पन्नता, सहअगस्तत्व र पगहचान, जनसांगख्यक लाभ र प्राकृगतक 

सौन्दयषलाई गलईएको छ। काठमाडौ ुँ गवश्वगवद्यालयले िरेको अध्ययन अनसुार खानेपानी, गबजलुी, सडक, 

िरु्स्तरीय गशक्षा, आगथषक वगृद्धदरलिायत पक्षमा िण्डकी प्रदशे अिागड छ। अतः गवकासको लागि 

गथंक ट्यांकको रुपमा रहने यस्तो गनकायको वहृत अध्ययन तथा अनसुन्धानबाट हांगसल नगतजा र सोको 

व्यवहाररक अभ्यासका लागि तत ्तत ्के्षरमा यवुा स्वरोजिार सजृना तथा प्रबधषन िनष सम्भाव्य रहकेो छ। 

 

जनसांगख्यक लाभांश 

िण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५०.१ प्रगतशत) जनसंख्या आगथषक रुपमा सगिय 

रहकेो छ। कुल जनसंख्याको ठूलो गहस्सामा यवुा जनसंख्या रहन ुजनसांगख्यक लाभांशको अवस्था हो। 

यस्तो यवुा जनशगिलाई प्रदशेको समगृद्धको व्यापक सम्भावना रहकेा क्षेर जस्तै पयषटन, कृगर्, उजाष, 

उद्योि आगदमा प्रयोि िनुष यवुा स्वरोजिारको बगलयो सम्भावना ठहछष। प्रदशेको जनसंख्या सुँि स्रोत 

साधनको सामञ्जस्य र सोको गवतरर्को अवगस्थती समेतलाई अध्ययन िरी जनसांगख्यक लाभ रहकेो 

यवुा जनशगिलाई आवश्यकताका आधारमा उद्योि संचालन, पररयोजना गनमाषर्, कन्सल्टेन्सी सेवामा 

प्रयोि, लिानी साझेदारी आगद मार्ष त पररचालन िनन सम्भावना व्यापक रहकेो छ। 

 



पयषटन 

िण्डकी प्रदशे प्राकृगतक सौन्दयष, सांस्कृगतक तथा सहागसक पयषटनका गहसाबले अत्यन्त धनी छ । 

मौगलक कला,संस्कगत, प्राकृगतक एवम ् ऐगतहागसक सम्पदा र भौिोगलक तथा जैगवक गवगवधता यस 

प्रदशेका अमलू्य गनगध ह न ् । पयषटकीय दृगष्टकोर्ले अत्यन्त सनु्दर यहाुँका अमलू्य कला, संस्कृगत र 

प्राकृगतक, ऐगतहागसक सम्पदा र प्रचरूताका गहसाबले िण्डकी प्रदशे अग्रस्थानमा छ । पयषटन यस प्रदशेको 

तलुनात्मक लाभको के्षर हो। प्रदशेको राजधानी पोखरा पयषटन निरीको रुपमा कहगलएको छ। प्रदशेका 

सबै गजल्लामा पयषटनको व्यापक सम्भावना छ जसले स्वरोजिारी सजृना र सोको प्रबधषनमा उल्लेख्य 

सम्भावना बोकेको छ। गहमाल दखेी तराई सम्म रै्गलएको यस प्रदशेमा अग्ला गहमाल दखेी समथर र्ाुँट 

सम्म रै्गलएका खोला नाला, ताल तलैया, अग्ला चचुरुा, घना वनजङ््िल, वन्यजन्तकुो अदु्भत 

बासस्थान जस्ता मनोरम प्राकृगतक सनु्दरता छन। यहाुँ आन्तररक तथा बाह्य पयषटक उल्लेख्य मारामा 

गभत्र्याई उनीहरुको बसाई ुँ लम्ब्याउने दृगष्टले यस क्षेरमा यवुा स्वरोजिारको बगलयो सम्भावना रहन्छ। 

यवुालाई पयषटन व्यवशायमा आकगर्षत िरी पयषटकको माि अनरुुप बसाई ुँ व्यवस्थापन, खानेकुरा, सचूना, 

मनोरञ्जन ईत्यादीमा यवुा सहभागिता मार्ष त स्वरोजिारी सुँधैको सम्भावनाको रुपमा रहन्छ। 

 

लिानीमैरी वातावरर् 

काठमाडौ ुँ गवश्वगवद्यालयले िरेको एक अध्ययन अनसुार खानेपानी, गबजलुी, सडक, िरु्स्तरीय गशक्षा, 

आगथषक वगृद्धदरलिायत पक्षमा िण्डकी प्रदशे अिागड छ। यस प्रदेशका ७८ प्रगतशत घरधरुीका 

मागनससुँि बैंक खाता छ। इन्टरनेट प्रयोिकताष पगन यस प्रदशेमा अगधक छन।् सरुक्षाका दृगष्टले सात 

प्रदशेमध्ये िण्डकी सबैभन्दा सरुगक्षत छ। भौिोगलक गहसाबले दशेको लिभि बीच भािमा पनुष, लगुम्बनी 

र बाग्मती प्रदशे सुँि सीमाना रहन ु लिानी गभरने दृगष्टले सम्भाव्य प्रदशे हो। पयषटकीय क्षेरमा 

सगुवधासम्पन्न होटल, रेष्ट रेण्टहरु बन्न,ु पोखराको लेकसाईड दखेी सराङ्कोटसम्म जोड्ने केबलकार बन्न,ु 

सयूष नेपाल, गस.जी. उद्योि ग्राम जस्ता ठूला कम्पनी रहनलेु समेत यस प्रदशे लिानी मैरी ठहछष। यहाुँ 

उत्पादन ह ने वस्त ुतथा सेवाहरु भिुोलको गहसाबले समेत दशैेभर तथा गवदेशमा पयुाषउन सहज ह ने ह ुँदा 

व्यापक लिानी सजृना भई यवुा स्वरोजिार प्रबधषन सगुनगित छ। 

 

जलगवद्यतु 



िण्डकी प्रदशे जलगवद्यतुको प्रचरु सम्भावना भएको प्रदशे हो। यस प्रदशेमा ३० भन्दा बढी जलगवद्यतु 

आयोजनाहरु रहकेा छन। दशेकै धेरै क्षमतावान १ सय ४४ मेिावाटको कालीिण्डकी–ए जलगवद्यतु 

आयोजना, बढुीिण्डकी, मस्याषङ््दी, मादी, सेती, राधी जलगवद्यतु ् योजना जस्ता आयोजनाहरु यस 

प्रदशेमा रहकेा छन। धारीलो वेिमा वग्ने युँहाका नदीबाट जलगवद्यतु उत्पादनको वहृत सम्भावना रहकेो र 

सोका लागि प्रागवगधक सहायताको दृगष्टले यवुा स्वरोजिारी जस्तै ईगन्जगनयररङ् कन्सलटेन्सी, अन्य 

सहायताका दृगष्टले साझेदारीमलूक लिानी, गड.गप.आर तयारी, आगथषक लाभ- लाित अनमुान, 

पररयोजना गनमाषर् र गनरन्तरको ममषत संभार इत्यादी िनष यवुा स्वरोजिार सम्भाव्य रहकेो छ। 

 

सेवामलूक उद्योि 

िण्डकी प्रदशे गशक्षा, स्वास्र्थय, संचार र बैंगकङ््िको केन्रको रुपमा गवकास िनष सम्भाव्य छ। यहाुँको 

भिुोल र सोको रै्लावटले नगजकको बाग्मती प्रदशे र लगुम्बनी प्रदेश मार नभई अन्य प्रदशेसुँि समेत 

संजाल कायम िनष तलुनात्मक रुपमा सहज छ। ठूला ठूला गवश्वगवद्यालय, अस्पताल, नेटवकष  तथा 

प्रगवगधजन्य कम्पनी, बैंक तथा गवत्तीय संस्थाका मखु्य कायाषलय बनाई सेवाजन्य उत्पादन बढोत्तरी िनष 

भिुोल सुँिै सरुक्षा, यातायात संजाल आगद दृगष्टकोर्ले समेत यहाुँ धेरै सम्भावना रहकेो छ। उत्तर तर्ष को 

कोरला नाका, बािलङु् ह ुँदै ुँ जोगडने िलु्मी भेि, स्याङ््जा तर्ष बाट जोगडने पाल्पा, तनह ुँसुँिै जोगडने 

गचतवन र िोरखा गजल्लासुँि जोगडने उत्तर दगक्षर् रै्गलएको धागदङ् र दगक्षर् सीमाना भारत रहकेो यस 

प्रदशेमा सेवाजन्य उद्योिको गवकास र गवस्तारले यवुा स्वरोजिारी प्रबधषन िनन कुरामा शंका रहन्न। 

प्रदशेको राजधानी पोखरामा अन्तरागरिय गवमानस्थलको गनमाषर् कायष ७० प्रगतशत सम्पन्न ह नलेु समेत 

सेवामलूक के्षरमा यवुा स्वरोजिारीको सम्भावना उचो बनेको छ।  सेवामलूक के्षरमा यवुालाई आकगर्षत 

िनन, यवुा साझेदारीमा यस्ता उद्योिको स्थापना र संचालन िनन िदाष यस उद्योि र्स्टाई प्रदशे समदृ्ध ह न 

जान्छ। 

 

 

समदृ्ध प्रदशेका लागि यवुा स्वरोजिारः चनुौती 

सम्बद्ध नीगत र सोको कायाषन्वयन 



समदृ्ध प्रदशे र सोका लागि यवुा स्वरोजिार सम्बद्ध स्पष्ट नीगत गनमाषर् र सोको कायाषन्वयन कगठन 

चनुौतीको रुपमा रहकेो छ। राज्य संचालनको सन्दभषमा मतभेद उत्पन्न भई सजृना ह ने सरकारको अस्थायी 

चररर र सरकार पररवतषन सुँिै ह ने नीगतित पररवतषन र सोको कायाषन्वयनको शैलीमा समेत रे्रवदली ह ने 

सम्भावना रहन्छ। साथै, सगृजत अवसरलाई कसरी उपयोि िनन भन्ने नीगत, रर्नीगत र गवगध र प्रगिया 

अवलम्बन िनन कुरा चनुौतीको रुपमा रहकेो छ। यसले एकातर्ष  प्रादेगशक नीगत बमोगजम ठोस ठोस 

कायषिम तय िनष चनुौती सजृना ह न्छ भने अकाषतर्ष  संचालनमा रहकेा वह वर्ीय प्रकृगतका कायषिम एकै 

गदशामा संचागलत ह न नसक्ने ह न्छन। 

 

उदारीकरर्को प्रभाव 

गवश्वमञ्चमा उदारीकरर्ले अवसर हरुको प्रचरुता ल्याए पगन यसका चनुौती उगत्तकै रहकेा छन। 

उदारीकरर्ले गवश्वव्यापी रुपमा श्रम, पुुँजी तथा प्रगवधीको रै्लावटलाई मलजल पयुाषएको सन्दभषमा 

यसैको चनुौतीको रुपमा यवुा पलायन, पुुँजी पलायन, श्रम तथा सीपको पलायन सुँधै रहकेो छ। 

तलुनात्मक लाभ रहने सम्भावना भएका हाम्रा के्षर जस्तै पयषटनलाई नेपालको मौगलकतामा गवकास िनुष 

उदारीकरर् बाट सगृजत चनुौतीको रुपमा रहन्छ। उदाहरर्का लागि नेपालको रैथानेपनलाई पयषटन 

व्यवसायीहरूमाझ उत्पादनको रूपमा प्रस्ततु िनष सक्न ुर यसको गवस्तार िनुष अत्यावश्यक ह ुँदाह ुँद ैयसो 

िनुष चनुौतीको रुपमा रहन्छ। समदृ्ध प्रदशेका लागि यवुा स्वरोजिार पगहलो र अगन्तम शतष रहने अवस्थामा 

ठूलो संख्यामा यवुा समहू र उनीहरुसुँिै ह न सक्ने सीप, पुुँजी र प्रगवधीको पलायन ठूलो चनुौतीको रुपमा 

तैनाथ छ। 

 

परम्पराित सोच, मलू्य र मान्यता 

समाजमा गवद्यमान परम्पराित सोच, मलू्य र मान्यताका कारर् यवुाहरू र्रागकलो र सकारात्मक रूपले 

सोच्ने र सोहीअनसुार काम िनष सक्ने अवस्थामा छैनन ्। अन्धगवश्वास, रुगढवाद, छुवाछुत तथा गवभेद, 

दवु्र्यसन, गवगभन्न गकगसमका गहसंा र गवभेदकारी सोचको नकारात्मक प्रभाव ठूलो संख्याका यवुामा 

परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर यवुाको काम िनन क्षमता, लिाव, मेहनेत र ईमान्दारीमा पछष। यवुा 

स्वरोजिार मार्ष त समदृ्ध प्रदशे गनमाषर् िनष यसप्रकारका सोच, मलू्य र मान्यता सुँधै चनुौतीको रुपमा 

रहन्छन। 



 

कोगभड- १९ र समान गकगसमका महामारी 

कोगभड- १९ र समान गकगसमका महामारीका कारर् स्टाटष अप लिानीकताष ठूलो मारमा परेका छन। 

यसप्रकारको महामारीका कारर् यवुाहरु उद्यमी बन्नबाट पगछ हट्ने पररगस्थतीको गनमाषर् भएको छ। 

भएका लिानीहरु समेत गर्ताष भएका छन। यस्तो िम्भीर पररगस्थतीमा स्वरोजिारी सजृना ह नकुो सट्टा यवुा 

पलायन ह ने चनुौती सुँधै रहन्छ। कोगभड-१९ महामारी गनयन्रर् िनष अभ्यास िररएको बन्दाबन्दी िनन 

गवगधले बेरोजिारी दर बढ्ने, आन्तररक र वैदेगशक रोजिारी खगुम्चने, आगथषक वगृद्ध दर नकारात्मक ह न 

िई िररबी दर बढ्ने प्रवगृत्तका नकारात्मक सचूकहरूले यवुाहरूको चौतर्ी गवकासमा अवरोध सजृना 

िरररहकेो छ। यस्तो खालको पररगस्थतीको असर दीघषकालीन रहन्छ जसले वतषमान स्वरोजिारीमा वाधा 

पयुाषउने मार नभई भगवरयमा समेत नकरात्मक असर पयुाषउने गनगित ह न्छ। 

 

व्यवशायीकरर् 

जलगवद्यतु, पयषटन आगद के्षरमा स्वरोजिारको व्यापक सम्भावना ह ुँदाह ुँद ै यी क्षेरमा रहकेो 

व्यवशायीकरर्को अभावका कारर् प्राप्त अवसरको उल्लेख्य उपयोि नह ने चनुौती रगहरहन्छ। पयषटन 

के्षरको प्रबधषनमा समपरूक रहने कृगर् के्षरको यान्रीकरर् ह न नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा एकरुपता 

तथा पररर्ाम र िरु्स्तरमा सधुार आउन सक्दनै। जसका कारर् कगतपय अवस्थामा लाितको तुलनामा 

प्रगतर्ल कमी ह न जान्छ। यसले िदाष यस्ता के्षरमा यवुाहरुको आकर्षर् कम ह ने चनुौती गवद्यमान छ। 

व्यवशायीक वातावरर् र बजारीकरर्मा संस्थाित समन्वय र सहकायषको अभावले समेत स्वरोजिारमा 

वाधा पगु्न जान्छ। साथै, व्यवशायीकरर्को अभावमा गवचौलीया मौलाउने र साुँचो उत्पादकले न्यनू लाभ 

पाउने ह न जान्छ। 

 

सचूना 

सचूना शगि हो। समदृ्ध प्रदशेका लागि यवुा स्वरोजिार सम्बद्ध नीगत तजुषमा, कायषिम कायाषन्वयन, 

गनयगमत अनिुमन, मलू्यांकन तथा पषृ्ठपोर्र्को आधारगशलाको रुपमा सचूना रहन्छन। यद्यपी यस्तो 

सचूना संकलन तथा अद्यावगधक िनुष चनुौतीपरू्ष छ। सचूना सही सलामत नराख्ने हो भने सो तर्थयांक 

नभई गमर्थयांक ह न जान्छ। यथाथषमा, सचूना नह नभुन्दा िलत सचूना ह न ु झनै घातक ह न्छ। िण्डकी 



प्रदशेको सन्दभषमा यसप्रकारका सचूनाको संकलन, भण्डारर् तथा अद्यावगधक भएको कमै दगेखएको छ 

जनु प्रदशेको समगृद्ध र यवुा स्वरोजिारको िम्भीर चनुौती हो। 

 

िरु्स्तरीय गशक्षा 

समयसापेक्ष, रोजिारमलूक, सीपमलूक र प्रगवगधजन्य गशक्षाको न्यनू अवसर र पह ुँच यवुा स्वरोजिारीको 

अको चनुौती हो। माध्यगमक तहसम्मको गशक्षामा सावषजगनक गवद्यालयमा गवद्याथीको कमी ह न ुगशक्षाको 

िरु्स्तर खस्कनकुो प्रतीक मान्न सगकन्छ। आधारभतू र माध्यगमक तहमा गवद्याथीले जे गसक्दछ सोही 

उसको जीवन गनमाषर्को जि भएको कुरालाई नकानष सगकन्न। त्यसैिरी भखषरै स्थागपत िण्डकी 

गवश्वगवद्यालय परू्षत संचालनमा आईनसक्न,ु पोखरा गवश्वगवद्यालय साथै गरभवुन गवश्वगवद्यालय र अन्य 

गवश्वगवद्यालयका आंगिक क्याम्पस हरु उल्लेख्य मारामा प्रदशेभर ह ुँदाह ुँद ैक्याम्पसमा मौलाएको िलत 

राजनीगतको गसकार गशक्षा के्षर रहकेो छ। जसले िदाष िरु्स्तरीय गशक्षा र सोको रै्लावट खड्केको छ। 

साथै, हाम्रो गशक्षा प्रर्ाली परम्पराित छ, कम िरु्स्तरीय छ जसले यवुा स्वरोजिारीमा न्यनूतम टेवा 

िरेको छ। 

 

अन्त्यमा, 

यवुाशगि हाम्रो प्रदेशका अमलू्य गनगध ह न। प्रदशेमा गवद्यमान जनसाङ््ख्यीक लाभको उच्चतम प्रयोि 

िरी समदृ्ध प्रदशे बनाउन यवुा स्वरोजिारी साधन नभई साध्यको रुपमा रहन्छ। िण्डकी प्रदशे सरकारको 

दीघषकालीन सोच, प्रदशे नीगत तथा योजना आयोिको चाल ुआवगधक योजना, िण्डकी गवश्वगवद्यालय, 

सम्बगन्धत यवुा तथा खेलकुद मन्रालय, गशक्षा, संस्कृगत, गवज्ञान, प्रगवगध तथा सामागजक गवकास 

मन्रालय जस्ता नीगतित प्रभाव राख्ने गनकाय र अन्तरितका कायाषलय, सीप गवकास तागलम केन्र, 

प्रगशक्षर् प्रगतष्ठान, प्रागवधीक गशक्षालय जस्ता सरोकारवाला एकै गदशामा लागि  समदृ्ध प्रदशेका लागि 

यवुाहरूको सहभागिता अगभबदृ्धी िद ै यवुाको सवाषङ््िीर् गवकास र सशिीकरर् िरी यवुा शगिलाई 

प्रदशेको समगृद्धका सम्भावना भएका के्षरमा स्वरोजिार गसजषना िरी सररक िराउन ुपदषछ । यसका लागि 

गजम्मेवारपरू्ष ढंिले सरकारका तहबीचको साझेदारी, गनजी के्षरको सहभागिता, यवुाकै सहभागितामा 

नीगत कायषिम तजुषमा र सम्बद्ध सचूना तर्थयांकको प्रभावकारी व्यवस्थापन जरुर आवश्यकता ह न। 

 


