
जबसम्म विकासको मूल प्रिाहमा यिुालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सवकिँ दैन, तबसम्म मलुकु समवृिको ददशामा अघि बढ्न 
सक्दैन" 

 

सामान्य अर्थमा भन्नु पदाथ व्यघिलाई उमेरका आधारमा गररने पवहचान िा बाल्यािस्र्ा पार गररसकेका र प्रौढािस्र्ामा 
पगुगनसकेका समूहका व्यघिलाई यिुा भगनन्छ। यिुा त्यो उमेर समूह हो जसमा राष्ट्रको भविष्य, ितथमानका साझेदार तर्ा 
समवृिको अग्रसंिाहक बन्ने सामर्थयथ लकेुको हनु्छ। रावष्ट्रय यिुा नीगत, २०७२ का अनसुार," यिुा भन्नाले १६ देघि ४० 
िर्थसम्मका नागररकलाई जनाउने छ।" भनी पररभावर्त गरेको छ। ऐ. नीगतको पषृ्ठभगूममा यिुा शघि राष्ट्रको अमूल्य 
सम्पघि हो। यिुा राजनीगतक, आगर्थक, सामाघजक र सांस्कगतक रुपान्तरणका अग्रदूत तर्ा पररितथनका संिाहक शघि 
हनु।् साहस, गसजथनशीलता, गसक्ने क्षमता एिम ्उच्च आत्मविश्वासका कारण यो िगथ राष्ट्रको प्रमिु धरोहरका रुपमा रहेको 
हनु्छ, जसलाई राष्ट्र गनमाथणको प्रमिु स्रोतसमेत मागनन्छ। नेपालमा १६ देघि ४० िर्थ उमेर समूहको जनसंख्या कुल 
जनसंख्याकाेे ४०.३ प्रगतशत रहेको छ। गणुात्मक र संख्यात्मक दृविले यिुा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले यिुाको सिाथविण 
विकास गरी उनीहरुको क्षमतालाई रावष्ट्रय विकासको मूलधारमा ल्याउन ुजरुरी छ भनी एक अनचु्छेदमा व्याख्या गरेको 
छ।  

यिुा स्िरोजगार भनेको आफ्नो लागग आफ्नो रोजगारी आफैले गसजथना गने र स्ितन्र पेशा सञ्चालन गने हो। जनुसकैु 
देश, प्रदेश, घजल्लाका लागग आफ्नो यिुाहरु स्िरोजगार हनु ुएकदमै ठूलो कुरा हो वकनकी यिुा भनेका आफ्नो जनुसकैु 
कुराहरूमा आफूलाई गभजाएर देशमा विकासको ददयो बाल्ने लक्ष्य गलएर वहिँडेका, देशका एकदम पररपक्क, सक्षम व्यघि 
हनु।् यस्ता व्यघिहरु आफै स्िरोजगार भए भने देशको महुार फेररन धेरै समय लाग्दैन। 

भगनन्छ गन "कुनै पगन िर बगलयो हनुको लागग त्यसको जग बगलयो हनुपुछथ" त्यस्तै झै कुनै पगन देश विकगसत र बगलयो 
हनुको लागग त्यस देशका यिुा सक्षम, स्िरोजगार हनुपुदथछ। नेपाल अल्पविकगसत देशको सूचीमा रहेको छ । 
अल्पविकगसत देशको सूचीबाट सन ्२०२२ सम्ममा विकासशील देशको सूचीमा पगु्नका लागग संिर्थरत छ । यो उद्देश्य 
प्रागिकै लागग पन्रौं योजनाले समिृ नेपाल र सिुी नेपालीको पररकल्पना गरेको छ । यसका लागग मूलतः िस्तगुत 
पररघस्र्गतको संश्लरे्ण गरेर लोकताघन्रक पररगधगभर रहेर नै यो लक्ष्य प्राि गनथ सवकन्छ । समवृिका लागग मूलतः मानि 
पुिँजीको गनमाथण तर्ा सम्भािनाको पूणथ उपयोग गने, उच्च ददगो उत्पादन तर्ा उत्पादकत्ि बढाउने, उच्च समतामूलक 
रावष्ट्रय आय बढाउन,े सिथसलुभ तर्ा आधगुनक पूिाथधार र सिन अन्तरआबिताको माध्यमबाट नै नेपाललाई समवृि 
तलु्याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागग कृवर् क्षेरको िृविदर ५.६ प्रगतशत हनुपुने हनु्छ भने लगानी रु. ८३ हजार ७ सय 
३० करोडको आिश्यकता पछथ । अको क्षेर भनेको उद्योग नै हो । यसको िृविदर १७.१ हनुे, त्यसका लागग रु. ३ 
लाि ५८ हजार ३ सय ४७ करोडको लगानी चावहन्छ । सोही अिगधमा सेिा क्षेरको िृविदर ९.९ हनुे र त्यसको 
लागग लगानी रु. ५ लाि ३५ हजार ६ सय ९७ करोड आिश्यकता हनु्छ । यो लगानीका लागग सरकार एक्लैले 
नसक्ने भएकाले सरकारी क्षेरको लगानी ३८ प्रगतशत, गनजी क्षेरको ५८ र सहकारीको ४ प्रगतशत हनुपुनेछ । यो कायथ 
आफैं मा महŒिकांक्षी भए तापगन असम्भि भने छैन । तर, यसका लागग प्रगगतउन्मिु, उद्योगमैरी, फरावकलो मध्यमिगीय 
आय भएको शान्त र सरुघक्षत समाजको पररकल्पना गनुथपछथ । अवहले संिीयतालाई कायाथन्ियन लान नीगतगत तर्ा 
संरचनागत आधारको तयारीमा व्यस्त नेपालमा स्र्ानीय तह र प्रादेघशक संरचनालाई पगन सस्र्ागत गनुथपनेछ । वहजोका 
ददनमा एउटा मार शघि केन्र गसंहदरिार गर्यो भने आज ७ सय ५३ िटा शघिको केन्र हुिँदा विकृगत मौलाइरहेको छ 
। देशमा सशुासनको अिस्र्ा आशातीत रूपमा कायम गनथ सवकएको छैन भने गनरपेक्ष गररबीको संख्या िटेको देघिए 
तापगन आयको वितरणमा समस्या छ । यस्तो अिस्र्ामा दईु अंकको आगर्थक िृविबाट मार देशले समवृि हागसल गनथ 
सम्भि छ । यो कायथ आफंेैमा सहज कायथ भने होइन, चनुौतीका चाङ प्रशस्त छन ्। 

समवृिका लागग सम्भािनाको क्षेरको पवहचान गरेर त्यसको बवुिमिापूणथ उपयोगको आिश्यकता पछथ । सम्भािनाका 
क्षेरहरूमध्ये जनसांघख्यक लाभको अिस्र्ा एक हो । जनसंख्या विकासका लागग साधन र साध्य दिैु हो । जनसंख्याको 
आकार, बनोट तर्ा पररचालनबाट नै देशको आगर्थक समवृि हागसल गनथ सवकन्छ । अध्ययनले जनु देशमा यिुा 
जनशघिको संख्या बढी हनु्छ त्यस देशको अर्थतन्रले फड्को माछथ भनी देिाएको छ । यदद यो अध्ययन नेपालका 
लागग पगन लागू हनुे हो भने नेपालले गलएको समवृिको लक्ष्य प्रागि गनथ कदठन छैन । यहािँको जनसंख्या सन ्१९११ मा 
५६ लाि ३८ हजार ७ सय ४९ रहेकामा सन ्२०११ मा आइपगु्दा बढेर २ करोड ६४ लाि ९४ हजार ५ सय ४ 
पगेुको छ । सन ्१९८१ मा नेपालको जनसंख्या िृविदर २.६४ रहेकामा सन ्२०११ मा आइपगु्दा िटेर १.३५ 
प्रगतशत रहन गएको छ । नेपालमा सहरी जनसंख्या वि.सं. २०२८ मा ४ प्रगतशत, २०३८ मा ६.४ प्रगतशत, २०४८ 



मा ९.१ प्रगतशत, २०५८ मा १४.२ प्रगतशत र २०६८ मा यो संख्या बढेर १७.२ प्रगतशत पगेुकामा हालै िोर्णा 
भएको २ सय १७ नगरपागलकाको समेत गरी सहरी जनसंख्या कररब ४२ प्रगतशत पगु्न गएको अनमुान छ, यसको सही 
व्यिस्र्ापनबाट मार समवृि हागसल गनथ सवकन्छ । 

विश्व भमूण्डलीकरणपश्चात ्िैदेघशक रोजगार र िैदेघशक लगानी भौगोगलक गसमागभर मार सीगमत अब रहेन । विश्वका 
विगभन्न देशमा िैदेघशक रोजगारीका क्रममा २१ करोड ५० लाि मागनस आफ्नो देशबावहर रहेका छन ्भने नेपालबाट 
बावहररने जनसंख्या हेदाथ वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नगतजा प्रगतिेदनअनसुार कुल ७ लाि ६२ हजार १ सय८१ 
मागनसहरू देशबाट बावहररएका गर्ए भने वि.सं. २०६८ सम्म आउिँदा सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १९ लाि २१ 
हजार ४ सय ९४ पगेुको देघिन्छ । तीमध्ये १६ लाि ८४ हजार २९ (८७.६४ प्रगतशत) परुुर् र २ लाि ३७ हजार 
४ सय (१२.३६ प्रगतशत) मवहलाको संख्या रहेको छ । देशबाट बावहररने अगधकांश मागनस (१०–५९ िर्थ) उमेर 
समूहका भएकाले आगर्थक रूपले सवक्रय जनशघिको ठूलो वहस्सा बावहररएको देघिन्छ । यसरी िैदेघशक रोजगारीमा 
जानेहरूबाट आि ०७४÷७५ मा नेपालगभर ७ अबथ ५५ करोड रेगमट्यान्स आएको यो अंक कुल गाहथस्र्थय उत्पादनको 
२५ प्रगतशत हनु आउिँछ । त्यसको उत्पादनमूलक क्षेरमा भने केिल १.१ प्रगतशत मार लगानी छ भने २४ प्रगतशत 
िाद्यान्नमा, २५.३ ऋण गतनथ, घशक्षा तर्ा उपचारमा ९.७ र सम्पगत िररदमा ३ प्रगतशत िचथ हनुे गरेको छ । आगर्थक 
वहसाबले सवक्रय जनशघिका कररब ५७ प्रगतशत रहेकोेे भए तापगन यसको उपयोगमा भने नेपाल चकेुको छ । तर, 

५० औ ंलाि यिुा जनशघिलाई स्िदेशमै रोजगारी गसजथना गनथ र वटकाउनका लागग पगन यिुा जागरण अगभयान सञ्चालन 
गरी समनु्नततफथ  डो¥याउन आिश्यक छ । हामीले हाम्रो जनसांघख्यक बनोट राम्ररी बझेुर देशको अर्थतन्रको विकासमा 
यसको भरपरु उपयोग गने नीगतको कायाथन्ियन गररनपुछथ । 

नेपालको अर्थतन्र अर्थशास्त्रको स्र्ावपत गसिान्तलाई पगन फेल ििुाउने गरी अघि बढेको छ । ‘नेपाली अर्थतन्रमा 
गइरहेका ५ कम्पन र यस्तो हनु सक्छ असर र बच्ने उपाय’ भन्ने शीर्थकमा डा. स्िघणथम िाग्ले लेख्छन ्। नेपालको 
अर्थतन्रको संरचाना र बनोटलाई नघजकबाट हेदाथ एकदम अगनयगमत र असंगदठत नै छ । मान्छेहरू कृवर् पेसाबाट 
बावहररएका कारण कुल गाहथस्र्थय उत्पादनमा कृवर् क्षेरको योगदान २७ प्रगतशत मार सीगमत हनु पगेुको छ । तर, यस 
क्षेरबाट बावहररएको जनशघि औद्योगगक उत्पादन तफथ  गएको देघिन्न, यदद गएको भए औद्योगगक विकासमा बढोिरी नै 
हनुपुने गर्यो तर भएन भन्ने उनको तकथ  छ । उनको तकथ मा संशय गने ठाउिँ भेवटन्न । देशबाट ठूलो संख्यामा जनसघि 
बावहररए र केही मान्छे सेिामूलक क्षेरमा प्रिेश गरे । यसको कारण पगन देशमा औद्योगगक क्षेरले आशातीत रूपमा 
फड्को मानथ सकेन । सेिाक्षेर भनेको अर्थतन्र पररपक्ि भएपगछ, प्रगतव्यघि आय उच्च भएपगछ सेिाक्षेरको वहस्सा 
अर्थतन्रमा बढ्दै जान्छ । हाम्रोमा कृवर्बाट मान्छे बावहर आए तर उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तार भएको 
छैन । उद्योग बढ्नकुो साटो िटेर उत्पादनको अिस्र्ा जम्मा ६ प्रगतशतमा िघुम्चएको अिस्र्ा छ, यो अिस्र्ालाई घचनथ 
नसकेसम्म समवृि हागसल गनथ सवकिँ दैन भन्ने छ । तसर्थ पगन कृवर्लाई सम्मागनत पेसाका रूपमा विकास गरी िावर्थक 
रूपमा अबाांेैको िाद्यान्न आयात हनुे अिस्र्ालाई प्रगतस्र्ापना गनुथ आिश्यक छ । यसका लागग कृवर् पेसातफथ  हाम्रा 
यिुािगथलाई पररचालन गरी यसलाई आगर्थक समवृिको साधन बनाउन आिश्यक छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा 
ितराको िण्टीका रूपमा देघिएको लागूऔर्धको प्रयोग र यसमा यिुािगथको संलग्नता अको घचन्ताको विर्य बनेको छ । 
अवहले नेपालको कुल यिुाको कररब १० प्रगतशत यिुाले लागूऔर्धको प्रयोग गने गरेको अनमुान छ । यसबाट समाजमा 
अशाघन्त र अराजकताको अिस्र्ा गसजथना हनु गएको छ भने अकाथतफथ  ती यिुा िगथहरूबाट राष्ट्रले पाउनपुने सेिा प्राि गनथ 
सक्दैन । राज्यको लगानी त्यस्ता यिुाबाट गसघजथत विकृगतको गनयन्रणमा लगाउनपुने अको दावयत्ि पगन र्वपिँदै आएको छ 
। यसर्थ त्यस्ता यिुाहरूलाई निगसजथना र राष्ट्रको गनमाथणमा लगाई देशको समवृिको अगभयानलाई सार्थक र सफल गनथ 
आिश्यक छ । 

हामी एकात्मक राज्यबाट संिीय शासन प्रणालीमा छौँ । संिीयताले स्र्ानीय अर्थतन्रलाई असर गछथ । तर स्र्ानीय 
अर्थतन्रलाई चलायमान बनाउनका लागग पगन प्रान्तीय तर्ा स्र्ानीयलाई मूलतः स्िास्र्थय, घशक्षा िानेपानी तर्ा 
पयथिरणजस्ता कुरामा केघन्रत गनुथ आिश्यक छ । तर, यो संरचनागभर पगन सशुासनको प्रश्न उठ्न सरुु भइसकेको छ । 
सशुासनको प्रिद्र्धन समवृिका लागग अपररहायथ सतथ हो । नेपालको पगछल्लो दशकमा सशुासनको सूचक सन्तोर्जनक हनु 
सकेको छैन । वििीय सशुासन कायम हनु नसक्दा अनौपचाररक अर्थतन्रको आकार अझै ४० प्रगतशतको हाराहारीमा 
रहेको अनमुान छ । सािथजगनक पद धारण गरेको पदागधकारीमा पसु्तौनी पसु्तासम्म पगु्ने सम्पघि कमाउने मोह बढेकै 
कारणले यसको आकार बढेको छ । यसबाट त्यस्ता पदागधकारीको सन्तान जो यिुा छन ्उनीहरू बाउबाजेले कमाएको 
सम्पघिका कारण आगर्थक रूपमा सवक्रय जीिन नभई प्यागसि बन्छ भने अकाथतफथ  राज्यले उनीहरूबाट केही पाउन 



नसक्ने र उल्टो उनीहरूको विकृगत गनयन्रण गनथ र्प लगानी गनुथपने अिस्र्ाको गसजथना हनु जान्छ, जसका कारणले गदाथ 
राज्यको बजेट त्यस्ता विकृगत गनयन्रणतफथ  लगानी गनुथपने हनु्छ र समवृिको यारालाई विचगलत तलु्याउन सक्छ । यसर्थ 
नेपाललाई समिृ बनाउन पगन त्यसता भष्ट्राचारजन्य कायथलाई गनयन्रण गरी सशुासन कायम गनथ आिश्यक छ । 
पगछल्लो दशकमा आएर विशेर् गरेर कम विकगसत देशहरूमा राजनीगतलाई सेिाभन्दा पगन पेसाका रूपमा गलने गरेको छ 
। यिुािगथले राजनीगतलाई अन्य पेसाभन्दा चािँडो कमाउन सवकने पेसाका रूपमा बझु्न र्ालेका छन ्। यसले गदाथ ती 
यिुाहरू डाक्टर, इघन्जगनयर तर्ा प्राविगधक सेिा क्षेरमा आिश्यक रहे पगन त्यस्तो क्षेर अध्ययन गनथ छाडेर राजनीगततफथ  
लाग्न र्ालेका छन ्। उद्देश्य नै चािँडो कमाउने रािेर राजनीगतमा प्रिेश गरेका यिुाले राजनीगतलाई सही ददशामा त 
लािँदैनन ्। अकाथतफथ  देशलाई चावहने डाक्टर, इघन्जगनयर, कृवर् विज्ञ तर्ा अन्य प्राविगधक जनशघिसमेतको अभाि गसजथना 
गराउिँछ; तसर्थ राजनीगतलाई सेिाका रूपमा विकास गरी राजनीगतमा लागेका मान्छेले सदाचाररताको उदाहरण प्रस्ततु गनथ 
आिश्यक छ । यसो भएको िण्डमा समवृिले फड्को मानथ सक्छ । यिुा देशको समवृिको संिाहक नै भएकाले 
उनीहरूको सही जोस, जािँगर, उत्साहलाई सीप र कौशलमा पररितथन गरी समिृ नेपालको अगभयानलाई सार्थक गनथ सवकने 
भएकाले राज्यको सबै संयन्रलाई यिुा पररचालन गनथतफथ  केघन्रत गनुथपने देघिन्छ । अिसर र रोजगारी अवहले गनकै 
बहसका विर्य हनु ्। नेपालजस्ता देशमा त झन ्अिसर र रोजगारीको बहस सडकदेघि सरकारसम्म हनुे गछथ । अवहले 
िैघश्वक महामारीको रूपमा फैगलएको कोगभडले त झन ्नेपालजस्ता देशलाई चनुौती र्वपएको छ । नेपालका यिुाहरू 
मध्यपूिथ, यरुोपदेघि अमेररकामा अध्ययनको अिसरका लागग गबदेगसएको पाइन्छ । अझै प्रस्ट भन्दा िाडी मलुकुमा 
रोजगारीका लागग लािौँ यिुा गबदेगसएका छन ्। यिुाहरू स्पि मागथगनदेशको अभािमा भौँताररइरहेका छन ्। श्रम, 

रोजगार तर्ा सामाघजक सरुक्षा मन्रालयले मलुकुका ७५३ िटै स्र्ानीय तहबाट संकलन गरेको तर्थयांकअनसुार मलुकुमा 
१७ लाि बेरोजगार छन ्। यो संख्या मलुकुको कुल श्रमशघिको २१.५४ प्रगतशत हो । आगर्थक िर्थ ०७५/७६ मा 
िैदेघशक रोजगारीका लागग पािँच लाि आठ हजार आठ सय २८ नेपाली यिुा गबदेगसए । िैदेघशक रोजगारीमा रहेका 
कररब आठ सयले विगभन्न िटनामा परी ज्यान गमुाए । विदेशमा ज्यान गमुाउनेमध्ये मलेगसया अग्रपंघिमा आउिँछ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनसुार आि ०७५/७६ मा सरकारले िैदेघशक रोजगारीबाट आठ िबथ ७० अबथ रुपैयािँ रेगमट्यान्स 
प्राि गर् यो । रेगमट्यान्स राज्यको अर्थतन्रको प्रमिु मेरुदण्ड भएको छ । तत्काललाई हेदाथ यो अिस्र्ा सामान्यजस्तो 
लागे पगन कालान्तरमा यसले गनकै भयािह घस्र्गत गसजथना गनेमा कुनै शंका छैन । कुल जनसंख्याको ४० प्रगतशत वहस्सा 
ओगट्ने यिुा आफ्नो ऊजाथशील समय विदेशी भगूममा श्रम–पगसना बगाएर गबताउिँदै छन ्। आज नेपाली यिुा कतार, दबुई 
र मलेगसयालाई समिृ बनाइरहेका छन ्। संसारका विकगसत देशहरूको इगतहास हेने हो भने यिुाहरूको श्रम र 
पगसनाबाट नै गतनले समवृि हागसल गरेका छन ्। हामी भने यिुालाई मलुकुबावहर पठाएर समवृिको कुरा गरररहेका छौँ 
। एगसयामा विकासको मोेेडेलको चचाथ गदाथ जापान, चीन, गसंगापरु, दघक्षण कोररया, मलेगसया अग्रपंघिमा आउिँछन ्। 
कोररयाको विकासको मोडेल त रोलमोडलै मागनन्छ । ६० को दशकमा नेपालले िाद्यान्न गनयाथत गने कोररया अवहले दशौँ 
हजार नेपाली यिुालाई रोजगारीका लागग इवपएस प्रणालीमाफथ त प्रत्येक िर्थ कामदारमा गलन्छ । ती सबै मलुकुले दईु 
दशकको अिगधमै आफूलाई विकगसत देशको सूचीमा प¥ुयाए । त्यसका लागग उनीहरूले यिुा जनशघिलाई स्िदेशमै 
विकास गनमाथणका काममा पररचालन गरे । नेपाल सरकारले भने िैदेघशक रोजगारीलाई समवृिको माग ठान्दै प्रिद्र्धन 
गरररहेको छ । नेपालमा रोजगारीको सम्भािना नभएकै कारण यिुा गबदेगसएका छन ्। स्िदेशमै रोजगारीको अिसर 
गसजथना हनुे हो भने अगधकांश यिुा गबदेगसने गर्एनन ्। हाम्रा गाउिँ–बस्तीहरू यिुाविहीन बन्दै गएका छन ्। काम गने 
जनशघिको अभािमा हाम्रा कृवर्योग्य जगमन बािँझो हुिँदै गएका छन ्। कोरोना महामारीले लािौँ यिुा िैदेघशक 
रोजगारीबाट रोजगारी गमुाएर झन्डै १५ लाि नेपाली यिुा िर फकेका छन ्। यसले झनै बेरोजगारीको समस्या 
र्वपददएको छ । कोरोना महामारीले र्गलएको नेपालको अर्थतन्रले देशमै भएका यिुालाई त रोजगारी ददन सकेको छैन 
भने अझ विदेशबाट फवकथ एका यिुालाई कसरी रोजगारी ददने ? यो मखु्य चनुौतीको विर्य बनेको छ । कोरोना कहरले 
िैदेघशक रोजगारीको विकल्प समयमै िोज्नपुछथ भन्ने गगतलो सन्देश ददएको छ । देशमै रोजगारीको अिसर गसजथना 
गनथतफथ  राज्य घजम्मेिार बन्न जरुरी छ । समस्या तर्ा चनुौती : िैदेघशक रोजगारीलाई व्यिघस्र्त गदै स्िदेशमै 
रोजगारीका नयािँ सम्भािनाहरू िोजी गनुथ सहज पकै्क छैन । मलुकुको दईुगतहाइ कृवर्मा आघश्रत श्रमशघि अझै पगन 
गनिाथहमिुी नै छ । राज्यले लगानीको िातािरण र प्रगतफलको सगुनघश्चतता गनथ सकेको छैन । जसले गदाथ िैदेघशक 
लगानी गभगरन सवकरहेको छैन । पवहले स्र्ापना भएका उद्योगहरू बन्द हुिँदै गएका छन,् नयािँ उद्योगधन्दा स्र्ापना हनुे 
संकेत देघिएको छैन । मलुकुगभर रोजगारी प्रिद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका गनघम्त वक्रयाशील रहेका कोर्हरूले 
पररणाममिुी नगतजा ददन सकेका छैनन ्। तागलमप्रदायक सबै संस्र्ाहरूलाई गसवटइगभटीअन्तगथत आबि गरी सीपमूलक 



तागलम सञ्चालन गनथ सकेको छैन, यिुालघक्षत कायथक्रमलाई एकीकृत गरी यिुा तर्ा िेलकुद मन्रालय र रावष्ट्रय यिुा 
पररर्द्माफथ त सञ्चालन गनथ सकेको छैन । मलुकुमा लगानीमैरी िातािरण नहनुाले रोजगारीका अिसरहरू न्यून हुिँदै गएका 
छन,् यिुा बेरोजगारी बढेको छ । घशघक्षत यिुा बेरोजगारी बढ्न,ु मलुकुमा पयाथि रोजगारीका अिसरहरू गसजथना हनु 
नसक्न,ु सीप विकास र रोजगारीबीच तालमेल नहनु ुर देश विकासमा आिश्यक पने श्रमशघि बावहररन ुटड्कारो 
समस्याको रूपमा रहेको छ । जसले गदाथ आज विकास गनमाथणका काममा श्रगमक मजदरुहरूको अभाि हनु र्ालेको छ 
। विशेर् गरी नेपालमा श्रम संस्कृगतको अभाि छ, श्रमको सम्मान पगन छैन । बजारको माग र आपूगतथबीच सामञ्जस्य 
छैन । यिुासिँग सम्बघन्धत तर्थयांकीय आधारहरू कम छन ्। यिुा विकासका लागग ठोस नीगत तर्ा कायथक्रमको अभाि 
छ, भएका कायथक्रमहरूको पगन कायाथन्ियनमा चनुौती छ । यिुा उद्यमीका पगन सरकारसिँग आफ्नै दिेुसो छ । उत्पाददत 
सामग्रीको बजारीकरणमा गबचौगलयाको गबगगबगी छ । बजारमा मूल्य समायोजन नहुिँदा कृवर् उपजले राम्रो बजार पाउन 
सकेका छैनन ्। आफूले सञ्चालन गरेको पररयोजनाको गबमा नहुिँदा यिुा उद्यमीहरूको लगानी जोघिममा छ । कोगभड 
महामारीले सबै वकगसमका उद्यम व्यिसाय धराशायी बनेका छन ्। यस्तो अिस्र्ामा राज्यले उद्यमीहरूलाई सहयोग गरी 
व्यिसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ । महामारीको समयमा साना तर्ा मझौला व्यिसायीहरू सबैभन्दा बढी 
मारमा परेका छन ्। राज्यसिँग एकीकृत तर्थयांक प्रणालीको अभाि हुिँदा कुन क्षेरमा कगत नोक्सान भयो, यवकन गनथ 
सवकएको छैन । राज्यले कसरी सहयोग गने कुनै रोडम्याप छैन । कुनै यिुा नयािँ व्यिसाय सरुु गछुथ भनेर आयो भने 
नीगत, गनयम, ऐन काननुी झन्झटको सामना गनुथपछथ । कम्पनी दताथदेघि व्यिसाय सेटअप गदाथसम्म र्पैु्र काननुी र 
व्यािहाररक झमेलामा फस्छ । अकोतफथ  स्िदेशमै व्यिसाय गछुथ भन्दा पािँच लाि नददने अगभभािक विदेश जान्छु भन्दा 
५० लाि िचथ गनथ तयार हनु्छन ्। यसमा राज्यको मार दोर् छैन, हाम्रो सामाघजक सोच संरचनाको पगन दोर् छ । 
अमेररका, यरुोपलगायत विकगसत देशमा रहिँदा सामाघजक हैगसयत बढ्ने तर स्िदेशमै केही गछुथ भन्दा पररिार, समाज र 
सरकारबाट समेत राम्रो सहयोग नहुिँदा यिुा पलायन हनु बाध्य छन ्। यिुाको समस्या र कोगभड-१९: श्रम शघि 
सिेक्षण २०७४ अनसुार नेपालमा प्रत्येक िर्थ कररब ५ लाि जनशघि श्रम बजारमा प्रिेश गदथछन।् आन्तररक 
रोजगारीको प्रशासन क्षमता न्यून हुिँदा अगतररि श्रम शघि िैदेघशक रोजगारीमा जाने गरेका छन ्भने दैगनक कररब १ 
हजार जना यिुा विदेघशने गरेका छन।् १५ देघि २४ िर्थ उमेर समूहको बेरोजगार दर २१.४ र २५ देघि ३९ िर्थ 
उमेर समूहको बेरोजगार दर ११.६ प्रगतशत रहेको अिस्र्ा छ। उदार श्रम नीगत, सीपमूलक श्रम शघिको अपयाथिता, 
कमजोर श्रम गनरीक्षण तर्ा गनयमनका कारण विदेशी श्रम आप्रिाह बढ्दै गएको र स्िदेशी श्रम शघि विस्र्ावपत हुिँदै 
गएको छ। श्रम शघिको ३६.५ प्रगतशत औपचाररक क्षेरमा संलग्न रहेको, कूल बेरोजगारी दर ११.५ प्रगतशत रहेको, 
श्रम शघि सहभागगता दर ३८.५ रहेको, बाध्यकारी श्रम सहभागगता दर १.२ प्रगत हजारको अिस्र्ा रहेको छ। 

 

नेपालको सन्दभथमा गणुस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक घशक्षाको अभाि, व्यािसावयक सीप र प्रविगधमा न्यून पहुिँच, 

उदारीकरण, सूचना प्रविगधको विकास, विश्वव्यापीकरण,उद्यमशील िातािरणको अभाि, सामाघजक विभेद जस्ता तत्त्िहरू यिुा 
विकासको बाधक भएकोले बाध्य भएर यिुाहरू रोजगारीका लागग विदेश पलायन हनु ुपरेको छ। विश्व नै कोरोना 
महामारीले आक्रान्त छ। कोगभड-१९ को कारण यिुाहरूले रोजगारी गमुाउिँदा आगर्थक, सामाघजक, सांस्कृगतक, स्िास्र्थय, 

घशक्षाजस्ता मानि विकासका पक्षहरूमा प्रगतकूल प्रत्यक्ष असर गरेको छ। कोगभड-१९ महामारी गनयन्रण गनथ नेपाल 
लगायत विश्वले नै बन्दाबन्दी गने विगध अिलम्बन गरेकोले बेरोजगारी दर बढ्ने, आन्तररक र िैदेघशक रोजगारी िघुम्चने, 
आगर्थक िृवि दर नकारात्मक हनु गई गररबी दर बढ्ने प्रिृघिका नकारात्मक सूचकहरूले यिुाहरूको चौतफी विकासमा 
अिरोध िडा गने देघििँदै छ।  

अिसर : यिुाको सिाथिीण विकासका लागग संिैधागनक व्यिस्र्ा गररएको छ । संयिु राष्ट्रसंिीय सरुक्षा पररर्द्को प्रस्ताि 
नं. २२५०, ददगो विकास लक्ष्य, पन्रौँ योजना, यरु् गभजन २०२५ ले समेत यिुा विकास र सहभागगतामा जोड ददएको छ 
। यिुाहरूको समग्र विकासका लागग संरचनागत विकास भएको छ । यिुा मन्रालय, यिुा पररर्द्, स्िरोजगार कोर्, 

गररबी गनिारण कोर्लगायतका गनकाय छन ्। राजनीगतक दलका िोर्णापर एिं नीगत तर्ा कायथक्रममा यिुाका विर्यहरू 
समािेश छन ्। सरकारको तीनै तहमा यिुाहरूको प्रगतगनगधत्ि र पहुिँच सगुनघश्चत भएको छ । विश्वव्यापीकरण र सूचना 
प्रविगधको विकासबाट विगभन्न अिसर प्राि गरेका छन ्। नेपालबाट विश्व मञ्चहरूमा नेपाली यिुाले गगतलो प्रस्तगुत ददएका 
पगन छन ्। सरसती हेदाथ नेपाली यिुाले रावष्ट्रय तर्ा अन्तराथवष्ट्रयस्तरमा राम्रो पवहचान बनाएका छन ्। विदेशमा गसकेको 
ज्ञान, सीप, अनभुि र पुिँजीलाई उपयोग गरी यिुाहरूले आफ्नै प्रयासमा स्टाटथअप गबजनेस सरुु गरेका पगन छन ्। पगछल्लो 
समय नेपालमा विदेशबाट फकेर आएका यिुाले यिुा उद्यमशीलताको क्षेरमा गगतलो उदाहरण पेस गरेका छन ्। सारै्, 



सरकारी नीगत, कायथक्रम, सहगुलयत कजाथ र अनदुान रकमले पगन यिुा उद्यमशीलताको लहर गाउिँदेघि सहरसम्म पगेुको छ 
। सहगुलयतपूणथ कजाथ : नेपाल सरकारले यिुा उद्यमशीलता र रोजगारी गसजथना गनथ विगभन्न सहगुलयतपूणथ कजाथको व्यिस्र्ा 
गरेको छ । व्यािसावयक कृवर् तर्ा पशपुन्छी कजाथका लागग पािँच करोड, घशघक्षत यिुा स्िरोजगार कजाथ सात लाि, 

विदेशबाट फकेका यिुा पररयोजना कजाथ १० लाि, दगलत समदुाय व्यिसाय विकास कजाथ १० लाि, उच्च प्राविगधक 
तर्ा व्यािसावयक घशक्षा कजाथ पािँच लाि, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागग पािँच करोडसम्म कजाथ एिं ब्याज अनदुान ददने 
व्यिस्र्ा गरेको छ । विगभन्न बैंक तर्ा वििीय संस्र्ामाफथ त लगानीको प्रबन्ध गमलाइएको छ । यद्यवप, यिुा स्ियं 
जागरुक नहुिँदा सरकारी सेिा सवुिधा उपयोग गनथ अझै सकेका छैनन ्।  

 

चाल्नपुने कदम : यिुालाई देशभर प्राविगधक तर्ा व्यािसावयक घशक्षा र सीप उपलब्ध गराउने, यिुालाई उद्यम व्यिसाय 
सञ्चालन गनथ प्रोत्सावहत गने, परम्परागत पेसा र व्यिसायको जगेनाथ गदै व्यिसायीकरणमा यिुालाई सहयोग गने, यिुामैरी 
उद्यमशीलतासम्बन्धी परामशथ सेिा प्रदान गने, िैदेघशक अध्ययन तर्ा रोजगारीबाट गसकेका ज्ञान, सीप, प्रविगध, पुिँजी र 
अनभुिलाई देशमै उत्पादनमूलक क्षेरमा लगाउने िातािरण गसजथना गने, बैंक तर्ा वििीय संस्र्ाबाट यिुालाई उद्यम तर्ा 
व्यिसाय सञ्चालनका लागग विनागधतो सरल र सहज रूपमा कजाथ उपलब्ध गराउने, स्र्ानीय, प्रदेश र केन्रीय स्तरमा 
इनोभेवटभ प्रस्तािहरू प्रगतस्पधाथत्मक रूपमा छनोट गरी लगानी गने, सरकार एक्लैको प्रयासबाट उद्यम व्यिसाय प्रिद्र्धन 
हुिँदैन, त्यसका लागग सािथजगनक–गनजी साझेदारीको एिं अन्तरगनकाय समन्िय र सहकायथ बढाउिँदै लैजाने, तीनै तहका 
सरकार, गैसस, गनजी क्षेर सबैको सामूवहक प्रयास र योगदानले मार उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी गसजथना गनथ 
सवकन्छ । यिुालघक्षत रावष्ट्रय कायथक्रमको सही कायाथन्ियन : नेपालले यिुालघक्षत केही कायथक्रम सञ्चालन गरेको छ । 
यिुा स्िरोजगार कायथक्रम, प्रधानमन्री कृवर् आधगुनक कायथक्रम, गररबी गनिारण कोर्लगायतका कायथक्रमको उद्देश्य 
यिुालाई उद्यमी बनाई रोजगारी गसजथना गने र यिुा पलायन रोक्ने देघिन्छ । यिुालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण ददई 
विदेशबाट फवकथ एका यिुालाई उद्यमी बनाउन ेलक्ष्य पगन छ । विडम्बना ! कागजी रूपमा सधैँ देघिए पगन िास्तविक 
लघक्षत समूहमा यी कायथक्रम प्रायः असफल छन ्। राजनीगतक पहुिँच र सेवटङका आधारमा छनोट हुिँदा लघक्षत 
कायथक्रमहरू असफल भएकाले त्यसको प्रभािकाररता व्यापक रूपमा लघक्षत समूहमा पगु्न सकेन । यिुाका लागग अिसर 
र कायथक्रमहरुः संिीय शासन प्रणाली र विकासमा सार्थक सहभागगताको अिसर, क्षमता विकास, स्िरोजगार, रोजगार र 
आय आजथनमा सहभागगता गराउन,ु बैङ्क तर्ा वििीय संस्र्ाहरूको बढ्दो सञ्जालहरूबाट आगर्थक साधन, स्रोतहरूमा पहुिँच, 

प्रविगधमा भएको विकासले प्रविगधको हस्तान्तरण र प्रयोग, रोजगारमूलक, व्यािसावयक तर्ा सीप विकास घशक्षा र 
तागलमको िृवि, िैदेघशक रोजगारीबाट प्राि सीप, अनभुि र पुिँजीको उत्पादनशील क्षेरमा प्रयोग गदै आन्तररक रोजगारीमा 
यिुाहरूलाई अग्रसर गराउन ुतीनै तहका सरकारको दावयत्ि हो। नेपालको संविधान २०७२ मा मौगलक हकको रूपमा 
रोजगारीको हक र श्रमको हक पगन रहेको छ। यी मौगलक हकको कायाथन्ियन गनथ तर्ा रोजगारी प्रदान गनथ नेपाल 
सरकारले रोजगार तर्ा स्िरोजगार सम्बन्धी विगभन्न कायथक्रमहरू यिुाहरू कै लागग भनेर सञ्चालन गदै आएको छ। 
यिुाहरू रोजगार तर्ा स्िरोजगार हनुे कायथक्रमहरू 

१. प्रधानमन्री रोजगार कायथक्रमः वि.स. २०७५ सालमा ७५३ िटै स्र्ानीय गनकायमा रोजगार सेिा केन्र स्र्ापना गरी 
कायाथन्ियन गररएको यो कायथक्रममा िास्तविक बेरोजगार व्यघिहरूको लागग १०० ददनको रोजगारी सगुनघश्चत गररएको 
छ। सािथजगनक विकास गनमाथणमा १६ देघि ४० र १८ देघि ५९ िर्थ उमेर समूहका सबै बेरोजगार व्यघिहरू यस 
कायथक्रममा सहभागी हनु सक्ने व्यिस्र्ा छ। आन्तररक रोजगारी गसजथना गरी यिुाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षतालाई 
अगधकतम प्रयोग गदै पूिाथधार विकासमा यिुाहरूलाई सहभागी गराई काममा अपनत्ि होस भन्ने हेतलेु यो कायथक्रम 
सञ्चालन भएको देघिन्छ। आलोचनाहरू जे जस्ता भए पगन विकास गनमाथणमा यिुाहरू सहभागी हनु,ु विकासमा अपनत्ि 
बोध हनु,ुस्िआजथन गने अिसर प्राि हनु,ुसामाघजक र पाररिाररक सघम्मलन र सिुमा रहेर स्िदेश मै रोजगार प्राि गनुथले 
यो कायथक्रमप्रगत यिुाहरूको आकर्थण बढ्दै गएको छ। नेपालका हरेक राजनीगतक पररितथनमा यिुाहरूको उल्लेख्य 
सहभागगता भए जस्तै आगर्थक विकासमा पगन यिुाहरूको योगदान हनु ुहाम्रा लागग गौरिको कुरा हो। आगर्थक समानता, 
समवृि र सामाघजक न्यायसवहतको समिृ राष्ट्र गनमाथण गनथ तर्ा समतामूलक समाजको गनमाथण गनथ बेरोजगार यिुाहरूको 
सहभागगता सगुनघश्चत गनुथ यो कायथक्रमको सशि र सनु्दर पक्ष हो। २. यिुा तर्ा साना व्यिसायी स्िरोजगार कोर्ः यिुा 
स्िरोजगार कोर्बाट यिुा स्िरोजगार बन्ने प्रवक्रयाः यस कायथक्रमबाट यिुाहरूले विना गधतो ऋण गलई स्िरोजगार तर्ा 
उद्यमी हनु सक्नछेन।् 

 



१. वििीय संस्र्ा िा सहकारीले प्रस्ताि पेस गनेः कोर्ले सञ्चालन गने कायथक्रमका सम्बन्धमा समय समयमा सञ्चार 
माध्यमबाट सािथजगनक सूचना प्रकाशन गदथछ । उि सूचना बमोघजम कायथक्रम सञ्चालन गनथ चाहने वििीय संस्र्ा िा 
सहकारी संस्र्ाले कोर्ले गनधाथरण गरेको ढािँचामा प्रस्ताि पेश गनुथ पदथछ र सो प्रस्ताि स्िीकृत भएपगछ सगमगतले तोकेको 
ढािँचामा त्यस्तो वििीय संस्र्ा िा सहकारी संस्र्ासिँग कोर्ले सम्झौता गनेछ। 

२. कजाथ लगानी गनेः कोर्ले तोकेको सीमागभर रही वििीय संस्र्ा तर्ा सहकारी संस्र्ा माफथ त लघक्षत समदुायमा 
कायथक्रमको लागग कजाथ लगानी गनुथ पदथछ। ३. लघक्षत समदुायका यिुा तर्ा साना व्यिसायीले ऋण प्राि गने प्रवकयाः 
स्िरोजगार कोर् माफथ त कजाथ प्राि गनथ बेरोजगार यिुाले कोर्सिँग कजाथ सम्झौता गरेको बैङ्क, वििीय संस्र्ा िा सहकारीमा 
सम्पकथ  गनुथपछथ। आिेदन ददिँदा देहायका कागजपर संलग्न गरेको हनुपुछथ। 

क. अगभमिुीकरण िा व्यािसावयक िा सीप िा स्िरोजगार तागलम गलएको प्रमाणपर, 

ि. नागररकताको प्रमाण-पर, 

ग. आफूले गनथ चाहेको व्यिसायको व्यािसावयक पररयोजना वििरण, 

ि. आफू र एकािरका पररिारको सम्पघि वििरण । 

ङ.व्यिसाय दताथ प्रमाण-पर 

च. स्र्ानीय गनकायको गसफाररस पर 

यसरी कजाथ लगानी गदाथ व्यघिगत,सामूवहक जमानी तर्ा पररयोजना गधतोको रूपमा सम्बघन्धत पक्षले गलन सक्नेछ। 

 

४. सहगुलयत ब्याजदरमा कजाथको गसमाः आगर्थक रूपले वपछगडएका विपन्न िगथ, मवहला, दगलत, आददिासी, जनजागत, 

द्वन्द्वपीगडत, अपाि, िाइते पररिार एिम ्यिुा तर्ा परम्परागत सीप भएका जात जातीहरूलाई व्यािसावयक िेती, कृवर्जन्य 
उद्योग िा सेिामूलक स्िरोजगार कायथक्रम सञ्चालन गनथ सहगुलयत ब्याजदरमा कजाथ प्रदान गने र त्यस्तो कजाथ प्रगतव्यघि 
बेरोजगार यिुालाई अगधकतम रु. दईु लाि र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अगधकतम रु. ५० लाि प्रदान 
गररने व्यिस्र्ा रहेको छ। 

५. व्याज अनदुानः स्िरोजगार कायथक्रम अन्तगथत पाइने कजाथमा लाग्ने ब्याजदर कजाथ लगानी गने बैङ्क, वििीय संस्र्ा िा 
सहकारीले नै तोक्ने गदथछन।् तर कोर्सिँग भएको सम्झौता अनसुार सम्बघन्धत संस्र्ाको भाका अनसुार समयमै ऋणीले 
वकस्ता चिुा गरेमा सम्पूणथ ऋण चिुा भएपगछ त्यसमा लागेको ब्याजको साठी प्रगतशत रकम कोर्ले लगानी गरेका बैङ्क, 

वििीय संस्र्ा र सहकारीहरू माफथ त ्ऋणीलाई वफताथ गनेछ। यी बैङ्क, वििीय संस्र्ा र सहकारीहरूले त्यस्ता ऋणीहरूको 
सूची कोर्लाई बझुाउनेछन ्र कोर्ले गतनका दाबीहरूमागर् उघचत अनसुन्धान र प्रमाणीकरण गरेपगछ बैङ्क, वििीय संस्र्ा र 
सहकारीहरू माफथ त ्त्यस्ता ऋणीहरूलाई प्रदान गनेछ। साझेदारी,सहकायथ र समन्ियः अन्तराथवष्ट्रय श्रम सिठनको 
अगभसघन्ध १६९ ले मयाथददत र सरुघक्षत रोजगारी,श्रम उत्पादकत्ि प्रत्याभगूत गरेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी 
ऐन,२०७५ ,श्रम ऐन,२०७४,ददगो विकास लक्ष्य-२०३० मा प्रगतगबघम्बत लक्ष्य, १५ औ ँविकास योजनाको रोजगारी र 
यिुा सम्बन्धीको दीिथकालीन सोच,लक्ष्य र उद्देश्य, यूर् गभजन २०२५ र अन्तराथवष्ट्रय श्रम सिठन अगभसघन्ध माफथ त 
सरुघक्षत रोजगारीको प्रगतिद्दता व्यि गररएको विर्यहरूलाई प्रगतफल देघिने गरी कायाथन्ियन गनथ र आत्मगनभथर मिुी 
,सबल, भरपदो र ददगो आगर्थक विकास गनथ सािथजगनक, गनजी, सहकारी र गैरसरकारी सबै क्षेरको सार्थक 
सहकायथ,सामञ्जस्यता र समन्िय हनु ुपदथछ। यिुाहरूको सहभागगता अझ प्रभािकारी गराउन यिुा रोजगार तर्ा स्िरोजगार 
लघक्षत सबै कायथक्रमहरू एकीकृत तिरबाट सञ्चालन गनुथ पगन आजको अपररहायथ आिश्यकता हो। अबको पाटोः 
१. श्रम बैकको स्र्ापनाः पुिँजीको बदृद्द,आन्तररक रोजगारीको प्रिधथन, प्रगतस्पधाथत्मक क्षमताको अगभबदृद्द, बाध्यात्मक 
िैदेघशक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्ि िृवि गनथ श्रम बैकको स्र्ापना गनुथ पदथछ। यसले यिुाहरूलाई 
स्िरोजगार,व्यािसावयक,आत्मगनभथर हनु, निीन सोच र प्रविगध प्रयोग गनथ,पुिँजी गनमाथण र पररचालन गनथ,उद्यशील हनु,स्रोत 
साधनको अगधकतम प्रयोग गरी आगर्थक,सामाघजक र सांस्कृगतक विकास गनथ मद्दत गदथछ। यसका लागग विगतमा गररबी 
गनिारण कोर् तर्ा अन्य संस्र्ाद्वारा प्रिविथत सामदुावयक संस्र्ाहरूमा छररएर रहेको पुिँजीलाई पुिँजीकृत गनथ सवकन्छ। यस 
बैकबाट यिुाहरूले स्िरोजगार हनु अिसर प्राि गने गरी विना गधतो ऋण उपलब्ध गराउन ुपछथ। 

२. श्रम सूचना बैक माफथ त रोजगारीको िोजीः सरकारी,गनजी र गैरसरकारी क्षेरमा माग हनुे आिश्यक जनशघिको सबै 
बेरोजगार नेपालीहरूले आफ्नो सीप,योग्यता अनसुारको कामको िोजी गरी आिेदन ददने र रोजगार हनुे प्लेटफमथको 
रूपमा श्रम सूचना बैकले कायथ गनुथ पदथछ। सबै क्षेरमा आिश्यक जनशघि मागको सूचना श्रम बैक माफथ त हनु ुजरुरी 
छ। 



३. प्रधानमन्री रोजगार कायथक्रमलाई प्रदेश र स्र्ानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गदै जान ुपदथछ। क्षमता 
विकास र स्िरोजगार हनु चाहने यिुाहरूलाई रोजगारमूलक तागलम र तागलम पश्चात ्प्रविगध िा पुिँजी लागत साझेदारीमा 
अनदुानको व्यिस्र्ा गनथ सके यो कायथक्रम अझ सार्थक हनु्छ। अन्त्यमा, 
यिुाहरूको जनसङ्खख्याको लाभलाई उच्चतम प्रयोग गरी “समिृ नेपाल र सिुी नेपाली” को दाशथगनक सोचको लक्ष्यलाई 
हागसल गनथ यिुाका समस्याहरूलाई समाधान गनुथपने हनु्छ। रावष्ट्रय विकासमा यिुाहरूको सहभागगता अगभबदृ्दी गदै 
राजनीगतक, सामाघजक, सांस्कृगतक र आगर्थक अगधकारहरूको पूणथ उपयोग गने िातािरण तयार गरी यिुाको सिाथिीण 
विकास, सशिीकरण र यिुा उद्यमशीलताका लागग घशक्षा, स्िास्र्थय,रोजगारी लगायतका क्षेरमा विशेर् अिसर प्रदान गने 
संिैधागनक व्यिस्र्ाको कायाथन्ियनमा सबै पक्ष जबाफदेही, दावयत्िबोध र घजम्मेिार हनु ुपने देघिन्छ। कुनै पगन नेपाली 
नागररकले बाध्यात्मक पररघस्र्गतले विदेघशन ुपने अिस्र्ाको अन्त्य गनथ यिुा शघिलाई स्िदेश मै स्िरोजगार तर्ा 
रोजगारको गसजथना गरी समग्र राष्ट्रको विकासमा उनीहरूलाई सररक गराउन सवकयो भने मारै समतामूलक र समाजिाद 
उन्मिु समाज गनमाथण गनथ सवकन्छ।  

मलुकु गनमाथणको यस महाअगभयानमा यिुालाई विकासको साझेदार नबनाई हनु्न । यिुामा लगानी गनुथपछथ । विकासमा 
यिुाको साझेदारीले नै समवृिमा टेिा परु् याउिँछ । सरकारले यिुा रोजगारीको नयािँ अिसरका लागग तत्काल कृवर् र 
पयथटनमा नै लगानी बढाउन आिश्यक छ । कृवर्मा यिुाको आकर्थण बढाउन व्यािसावयक कृवर्मा जोड ददन ुजरुरी छ 
। जसका लागग यिुालाई ज्ञान, सीप, पुिँजी र प्रविगध हस्तान्तरण गनुथपछथ । कृवर् व्यिसाय सरुु गने यिुालाई राजस्ि छुट 
ददने, कृवर् उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गने, कृवर् गबमा तर्ा अनदुानको व्यिस्र्ा गने, विदेशबाट फकेर आएका 
यिुालाई सीपका आधारमा व्यिसायी कजाथ उपलब्ध गराउने, कजाथको ब्याज गमनाहा गने, कृवर्मा अनसुन्धान गनथ चाहने 
यिुालाई अध्ययन तर्ा अनसुन्धान रकम उपलब्ध गराउने गदाथ कृवर् व्यिसायमा यिुाको आकर्थण बढ्छ । त्यसैगरी, 
पयथटन व्यिसाय पगन यिुाका लागग अको विकल्प हनु सक्छ । पयथटन गाइडका लागग तागलम, होमस्टेका लागग अनदुान 
सहयोग, साहगसक िेलहरूको प्रििथन, नयािँ पयथटकीय गन्तव्यको िोजी, इको टुररजममा जोड, पयथटकका लागग सरुघक्षत 
िातािरण गनमाथणबाट ठूलो मारामा रोजगारीको अिसर गसजथना गनथ सवकन्छ । र, िावर्थक लािौँ यिुालाई स्िदेशमै 
रोजगारी ददने िातािरण गनमाथण हनु्छ । समयमै िैदेघशक रोजगारीको परगनभथरता कम गनथ सवकएन भने भविष्यमा यसले 
भयािह घस्र्गत गसजथना गनेछ ।  

 

देशको कुल जनसंख्याको ठूलो वहस्सा ओगटेको यिुािगथको समघुचत विकास, पररचालन र सहभगगतामा नै मलुकुको 
आगर्थक सामाघजक समनु्नगत गनभथर रहन्छ । पुिँजी र प्रविगधका सार्सारै् यिुाशघिलाई समयको गगतसिँगै पररचालन गनथ 
सकेमा विकासले गगत गलन सक्छ । यसका लागग सरकारले यिुामैरी उद्यमशीलताको िातािरण गसथजना गनुथपछथ । 
त्यसैगरी, यिुा रोजगारीका लागग तत्कालीन, मध्यकालीन र दीिथकालीन योजना र कायथक्रम तय गनुथपछथ । यिुालाई 
गसजथनशील बनाउन देशगभर अिसर गसजथना गनुथपछथ । यिुालाई बावहर रािेर समवृिको कुरा गनुथ ददिास्िप्न हो । 
जबसम्म विकासको मूल प्रिाहमा यिुालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सवकिँ दैन, तबसम्म मलुकु समवृिको ददशामा अघि बढ्न 
सक्दैन ।  

समिृ देश होस ्िा समिृ प्रदेश होस ्त्यसको लागग उि प्रदेश िा देशको यिुा नै सक्षम र स्िरोजगार हनुपुदथछ। 

 

 

 

 

अगनर्ा अयाथल 

गभरकोट ७ स्याङ्खजा 
 


