
समृ� �देशका ला�ग यूवा �वरोजगार:स�ावना र चुनौ�त

     

युवा रोजगा�रको �वषय संसारका सबै मूलूकको चासो र�व�ापन गनु�पन� �वषय�भ� पद�छ।नेपालमा प�न कुल
जनसङ्�याको झ�डै ४३% यवुा (१६-४०)वष� भएकोले यो उमेरका मा�नसका लागी �श�ा �वा�यमा सहज प�चॅको
�व�ा �मलाई देश �वकासका �व�भ� ��ेमा प�रचालन गरेर स�म यवूा समृ� �देशका मा�यता कायम गन� �नता�त
आव�यक छ।तर �वदेशमा आव�यक रोजगारी स�जलै �ा�त न�दॅा क�तपय नेपा�ल युवा �वदे�शन वा�य भएका छन्। २०७२
साल बैशाख १२ गतेको महाभकू� प�छको पुन��ापना तथा पुन�-�नमा�णको अव�ामा आइपु�दा रा�यमा द�,यो�य,स�म
यूवा जनश��को अभाव खड्�कयो।अक�तफ� वैदे�शक रोजगारीमा धेरै सम�या आएकोले सुर��त आ�वास र �वदेशमै
रोजगारीको अवसर सृजना ग�र यवुा वग�लाई �वदे�शनबाट रो�नुपन� अव�ा सृजना भसैकेको छ।यसैग�र भ�व�यको स�ावना
बोकेको आ�नो �जवनलाई कुन �दशामा लैजाने र भ�व�य क�तो बनाउने भ�े अब�ध नै यूवा अब�ध हो।भ�न�छ �न "एक माना
चामललाई �सतन नचा�हने र एक मू�र धानलाई ना�लो नचा�हने" उमेर नै यूवा उमेर हो।

                                                   हरेक घरको ढुकढु�क �यस घरका यूवाह� नै �न्।घरको इ�त,समाजको इ�त,देशको
इ�त र आ�नो���ग इ�त रा�ने धरोहर नै यवूा �न्।हा�ो �ह�� धम� अनुसार चार आ�मह�
छनः�ह�चाय�,गहृ�,वान��, र स�यास आ�म भ�न मा�नसको �जवनलाई �वभाजन ग�रएको छ। �ह�चाय� आ�म नै २५ वष�
स�मको अव�धमा हरेक युवाले आ�नो भ�व�य �नधा�रण ग�रसकेको ��छ।आ�नो पठन पाठन समा�त ग�र भ�व�यको माग�
कोन� काम  य�ह अव�धमा ��छ।देशको वत�मान अव�ा अनुसार यवूाह�ले आ�नो �जवनलाई कस�र अगा�ड बढाउने र
समाभावना के के छन् भनेर खो�ज गन� समय यूवा समय हो।जस�र घामले म अब उदाउछु है भनेर अ�लाई सो�ध रा�नु पद�न
�यस�र नै यवूा रोजगारीले �देशको समृ�� ��छ भनेर �कटान ग�र रा�नु पन� कुरा ज��र दे��दन म।खा�ड बाट �नकालेर �वदे�श
ना�डमा यूवाको प�सना बगाउने वातावरण �मलाईयो भने �देशको मा� नभई स�ुण� देशको समृ�� �नेछ।तातो बालुवा,रातो
घाम,म�रम�र काम गय� ब�ल त छ प�रवारलाई माम।�वदे�श माटोमा बगाइएका �त रगत र प�सनाको उ�चत मू�य य�ह �वदेशमा
गरे मा� यूवाह�को जोस र होस य�ह नेपा�ल माटोमा  प�रचा�लत �नेछ र समृ� �वकासप�न अव�य �नेछ। 

                                        हरेक देशले यवुाह�को श�ै�क यो�यता, �मता खुवीप�हचान गरी देशको �वकासमा लगाउन सके
देशले काचुली फेन� धेरै समय ला�दैन ।

जहाँ "समृ� �देशका ला�ग यूवा �वरोजगार"

भ�े नारालाई यथाथ�तामा बद�नका ला�ग २१� शता�द�का यवूा वग�लाई उनीह�को ��च, चाहना, �मताका आधारमा
�न�म� पेशा�वसायमा संल�न गराउनका लागी स�ब��त सरोकारह�को �यान जानु आव�यक दे�ख�छ। बढ्दो यवूा
बरेोजगारीका कारण आ�नै देशमा रोजगारको�व�ापन गन� नस�दा यूवाह�को जोश जागरलाई �वदेशी भ�ूममा प�सना
बगाउनु पन� बा�यतालाई मनन गरी आ�नै देशमा उनीह�को �मलाई लगानी गराउन स�यो भने मा� समृ� �देश ब� स�ने
स�ावना रह�छ।

                                   देश संघीय संरचनामा गइसकेप�छ�ा�नयतह, �देश र संघ ३ तहको सरकारको �मूख दा�य�व
यवूाह� नै स�ा देश �वकासका आधार �न् भ�े यथाथ�लाई �बस�नु � ँदैन। �तनै तहका सरकार वार यवुाह�को त�याङ्क
सङ्कलन गरी यूवा ल��त काय��मलाई �वशषे �ाथ�मकता �दएर युवाह�लाई आ�म�नभ�र बनाउने �वरोजगारको अवसर
�दएमा स�ावनाह� धेरै हा�ा अगा�ड रहेका छन् : �त �न�न छन्:-

         स�ावनाह� :-



(१) सरकारले युवा �वरोजगारको�व�ा गनु�पन�।

(२) यूवा �वरोजगार कोष संचालन �नयमावली तयार गन�।

(३) समृ� श�दको अथ�बोध गराउने ।

(४)उ�मशीलता नवपव�तन यवुा �वरोजगार कोषको�व�ापन।

(५) पया��त मा�ामा उघोग ध�दा , कलंकारखाना खो�लनु पन�।

(६) �न�प� आयोगको�व�ा।

(७) यूवाह�को �मताको प�हचान।

(८)देशमा रोजगार गन� स�कने स�ावना ह�को खोजी गनु� पन�,

(९)यूवा उ�म�शलता र रोजगारी को अवसर �दान गनु�,

        मा�थका स�ावनाह�लाई पुरा गन�का ला�ग आइपन� चुनौती ह�,

१.यवूा ल��त नी�त �नमा�ण,

२.��र सरकारको प�रक�पना

३.यवूा �वरोजगारको लहर

४.यवूाह�लाई �बदे�शने दर घटाउन सरकारको ��तव�ता

५.यवूा रोजगारी स�ब�ी सुचना�ब��त �न नस�नु

६.यवूालाई सरकारले के क�तोसेवा �द�छ भ�े कम मा� जानकारी

७.सीप �बकासका ता�लमह�र आवसरह� वा�त�वक ल��त वग� सम� नपु�नु

८.राजनी�तक,आ�थ�क,सामा�जक र सां�कृ�तक �पा�तरणले यवुाह�को भ�ुमका ओझेलमा पनु�

९.यवुाहतुको गणुा�मक र सं�या�मक �वकास र प�रचालनमा सम�या रहनु।

१०.�ाथ�मकमा क-क�को दा�य�व के-के �ज�मेवारी।

�न�कष�

       युवाह�लाई �वकासको मुलधारमा समा�हत गद� युवा स��यताको घट्ने मान�सकतालाई �चन� सकेमा समृ� �देश सुखी
यवूा भ�े मूल मम� लाई अवल�बन गन� सकेमा समृ�आधु�नक र �यायपूण� �देश �नमा�ण गन� यूवाह�को मु�य भ�ुमका
रह�छ।यूवाह�को जनसं�याको लाभलाई उ�तम �योग ग�र,"समृ� �देश सुखी यूवा"को दाश��नक सोचको ल�यलाई हा�सल
गन� यवूाका सं�याह�लाई समाधान गनु�पछ�।रा��य �बकासमा युवाह�को सहभागीता अ�भवृ�� गद�
राजनी�तक,साम�जक,सां�कृ�तक र आ�थ�क अ�धकारह�को पूण� उपयोग गन� वातावरण तयार ग�र यूवाको सवा���ण �वकास
सश��करण र युवा उ�म�शलताका ला�ग �श�ा,�वा�य,रोजगारी लगाएतका �े�मा �वशेष अवसर �दान गन� संवैधा�नक



�व�ाको काया��वयनमा सबै प� जवाफदे�ह,दा�य�वबोध र �ज�मेवार �नुपन� दे�ख�छ।कुनै प�न नेपाली नाग�रकले
बा�या�मक प�र���तले �वदे�शनु पन� अव�ाको अ��य गन� यूवा श��लाई �वदेशमै रोजगार तथा रोजगारको �सज�ना ग�र
सम� रा��को �बकास उ�नह�लाई स�रक गराउन स�कयो भने मा�ै �मतामूलक र समाजवाद उ�मुख �नमा�ण गन� यूवाह�
स�म �नेछन्।

             समृ��का ला�ग स�ावनाको ��ेमा प�हचान गरे यसको ब�ु�मता पुण� उपयोगको आव�यकता पद�छ।संभावनाका
�े�ह� म�य जनसां�खयक लाभ को अव�ा एक हो।जनसं�याकोआकार बनोट तथा प�रचालनबाट नै आ�थ�क समृ��
हा�सक गन� स�क�छ।जुन देशमा यवूा जनश�� सं�या बढ� ��छ �यस देशले अथ�त��को फड्को माछ�।यूवा देशको समृ��को
संवाहक नै भएकाले उ�नह�को स�ह जोश,जाँगर,उ�साहलाई �सप र कौशलमा प�रवत�न ग�र समृ� नेपालको अ�भयानलाई
साथ�क गन� स�कने भएकाले रा�यको सबै संय��लाई यवूा प�हचान गन� तफ� के���त गनु�पन� दे�ख�छ।

�याङ्जा पुत�लबजार नगरपा�लका-०१,

ग�ड�क �देश

अनुप ल�साल


