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शीषषक: समदृ्ध प्रदशेका लागग यवुा स्वरोगार: सम्भावना र चनुौती    

             पृथ्बी को सब ै भन्दा सुन्दर दशे नेपाल, नेपाल का स-साना सात टुक्रा “प्रादशे”,गत    

स-साना टुक्राहरुमा लाखौ चगम्कला तारा “युवा” र प्रदशे समृद्ध को लागी युवा सरोगार मा मेरो 

गवचार…. 

स्वामी गववेकानन्दले भनेका गथए– कुनै पगन दशेको समृगद्ध त्यो दशेको युवा शगिल े गनधाषरण 

गदषछ ӏ रागस्िय युवा नीगत ल े१६ दगेख ४० वषषका नागररकहरुलाई युवा भनेको छ, र  नेपाली 

युवा लाई आर्थथक,सामागजक राजनैगतक र संस्कृगतक रुपान्तरणका आग्रगामीहरुको रुपमा बणषन 

गरेको छӏ युवामा शगि, साहस ,गजज्ञासा ,आत्मगबश्वास र केगह गनुष पछष भन्ने जोश हुन्छ र 

उनीहरु समाज परीवतषन का मुख्य ्ोत को रुपमा पगन गचगनन्छ ӏ  २०१५ को संगबधानल े

नेपाललाई संघीय लोकतागन्िक गणतन्िको रुपमा स्थागपत गरर गतन तहको सरकार –

स्थानीय,प्रादगेशक र संघीय बनायो ӏ दशेले एकात्मक शाशान प्रणालीबाट  ७५३ स्थानीय तह, 

७  प्रादगेशक सरकार र १ संघीय सरकार सगहतको सघंीय प्रणालीमा एगतहागसक कदम चलकेो 

छ ӏ नेपालमा संगघय प्रक्रक्रया नै भेदभाव उन्मूलन, समान क्षेगिय गवकास र राजनीगतक 

सहभागगता जस्ता प्रमुख कारकहरु  द्वारा गनदगेशत छ ӏ सघंीयता आधुगनक नेपालको महत्वपूणष 

मुद्दा हो ӏ समाज पररवतषन को लागग आएको सघंीयतामा युवा को खाचो धेरै छ क्रकनक्रक युवा 

लाई सकारात्मक पररवतषन को एउटा एजेन्ट को रुपमा हरेरन्छ तर हाल  वास्तगवकता हदेाष  

गवकासमा युवा को भूगमका ब्याजको एक गसमान्त क्षेि भएको छ ӏ   

 

युवाहरु  सपना,आशा, जोश र केगह गनुष पछष भन्ने तृष्णाले भाररपुणष हुन्छन ӏ  उनीहरुको त्यो 

उत्साह लाई एक गवगनयगमत र सगह तररका मा उपयोग गनष सक्रकयो भने हाम्रो समदृ्ध प्रदशे को 

सपना बास्तगवकता मा पररबतषन हुनेछ ӏ इगतहास पल्टाएर हनेे हो भने समाज पररबतषन मा 



युवा को ठुलो योगदान छ, राणासासन को अन्त्य होस वा दश बषे माओवादीको सशस्त्र 

आन्दोलन होस् चाह े त्यो राजतन्िको अन्त्य नै क्रकन नहोस, युवा को भूगमका अरु कुनै उमेर 

समूह भन्दा बढी छ तर गवडम्बना इगतहास मा युवा लाई सध ै एक हगतहार को रुपमा माि 

प्रयोग गररयो ӏ 

 नेपाल मा युवा ले कुल जनसंख्या को ४०.३% भाग ओगटेको छ,यो तथ्यांक लाई हदेाष  हाम्रा 

प्रदशे हरु शुनौलो युग मा छन् क्रकनक्रक हाम्रो युवा जनसगि येगतको दररलो कगहले पगन भएन ӏ 

म पगन एउटा युवा हो यदी म बोल्न सक्छू भने म गनष पगन सक्छु, कुनै महान वैज्ञागनकले भनेका 

गथए कल्पना वास्तगवकता भन्दा धेरै सितीससाली हुन्छ ӏ प्रश्न यो होइन क्रक युवा हरु के गनष 

सक्छन् , प्रश्न यो गरौ  क्रक युवा ल े के गनष सक्दनैन् । कागज र भाषणमा जगतसुकै लखेेपगन 

गवकास र समृगद्ध त्यसै आउँदनै, जब समाज गबकाश को कुरा आउछ तब बोलेर माि होइन केही 

गरेर दखेाउने हो ӏ मलैे युवा ले समदृ्ध प्रदशे को सपना पुरा गनष सक्छन् भगन रहदा ४० वषष 

मागथका  नागररक  को क्षेमता मा  प्रश्न गरेको होइन, मैल ेमरेो भनाइ बाट केवल यगत माि भन्न 

खोजेको हो  क्रक युवा सगं गशप र गशक्षा हुन्छ र वयस्क संग अनुभव, यक्रद गशक्षा र अनुभव लाई 

संगै गलएर गहड्ने हो भने समदृ्ध प्रदशे को हाम्रो सपना गछटो नै वास्तगविा हुनेछ ӏ  समदृ्ध प्रदशे 

बनाउन को  लागग युवा का सम्भावना गनम्नानुसार छन् :- 

 अगहले को आधुगनक युग मा नयां प्रगबगध को गवकास संगै नया नया संरचनहारू तयार 

गनुष पने र भईरहकेो सरंचनाहरुको पुनषसंरचान गनुष पने हुन्छ जसको लागग युवा को 

गसप र क्षमेता उपयोग गनष सक्रकन्छ, 

 राजनीगतक पररवतषन भएतापगन सबै प्रदशे मा प्रागबगधक पररवतषन  को ब्यबस्थान गनष 

अझै बाकतीस रहकेो ले प्रागबगधक पररवतषनमा युवा को अमुल्य भूगमका हुन सक्छ, 

  गवकासका पुवाषधर गनमाषण, गुणस्तरीय जीवनशैली, सुगभदायुि गाउँबस्ती, स्वच्छ 

सफा सहर, गुणस्थरीय शैगक्षक र स्वास्थ्य संस्थाका सपना गवकासका पूवाषधार गनमाषण, 

पूवाषधार  गनमाषण,  सपना दरूदशी र क्षमतावान युवा ल ेपुरा गनष सक्छन,  

 कुनै पगन क्षिे मा गवकासका  योजना  बनाउनु  भन्दा पगहल े सो ठाउँ वा क्षिे का 

समस्या को पगहचान गनुष पछष र गवद्यमान समस्याको पगहले पगहचान गरेर त्यसको 

समाधानको बहस  गरर रणनीगतक  योजना युवा वगषल ेगनष सक्छ , 

 प्रदशेको ऊजाष, सडक सञ्जाल, ससचाई, सहरी गवकास र आधुगनकतीसकरण, वन संरक्षण, 

कृगष जस्ता दीघषकालीन योजनाको मागषगचि तयार गनष पगन युवा को खाचो दगेखन्छ, 



 कुनै गबकाश र पररवतषनका कामहरु गनकै जोगखमपुणष हुन ेभएकोले यसका चुनौगतपुणष 

जरटलताहरुलाई गनकै गमगहन ढँगले यसलाई व्यवस्थापन गनुष पने हुन्छ र मलाई लाग्छ 

युवा ल ेयो कायष अ ँराम्रो संग गनभाउन सक्छ, 

 प्रदशे मा वगीय, लैङ्गक्रक,सांस्कृगतक, धार्थमक र क्षिेीय भेदभावको अन्त्य गनष पगन 

युवा को खाचो दगेखन्छ, 

 

हामी हनेष सक्छौ क्रक कसरी कुनै पगन  क्षेि को गवकास को लागग युवाहरु बाट सक्रक्रय 

सहभागीता आवश्यकता छ, यो फरक पदनै क्रक हामी कुन क्षेि मा प्रगगत गनष चाहन्छौ, 

चाह ेत्यो प्रागवधक क्षेि होस् वा खले क्षेि होस,् युवाहरुको आवश्यकता छ ӏ यो हामी 

मा गनभषर छ कसरर युवाहरुको भूगमका लाई सगह ढंग बाट अगाडी बढाउँन मद्दत गने, 

हामीले सबै युवाहरुलाई उनीहरुको सगि र प्रदशे गनमाषण मा उनीहरुको भुगमकाको 

बारेमा सचेत गराउन पछष ӏ पररवतषनका सम्वाहक, समाजको समृगद्धको मेरुदण्ड भनेको 

त्यो समाजको युवा शगि नै हो । युवा उमेर माि होइन, युवा प्रवृगि हो, दगृटकेोण, 

जोश, जागँर र गहम्मत हो । यो कुनै पगन प्रदशेको भगवष्यको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो ।  

 

युवा शगिकै बलमा माि दशे, दगुनयाँ र समाज अगागड बढ्न सक्छ तर सफलता को 

पछाडी लाखौ चुनौती भए जस्तै युवा तेती सगजलै प्रदशे को गबकाशमा समावेस हुन 

सक्दनै, उसले समदृ्ध को लागी काम गनष खोज्दा या गदाष धेरै चुनौतीहरु को सामना गनुष 

पछष  र मलैे दखेेका केगह  चुनौतीहरु गनम्नानुसार छन्;- 

 तथ्यांक हनेे को भने हामी संग जनसगि को कगम छैन् तर वास्तगवकता मा दक्ष्य  

जनसगि पगन हामी सगं छैनन्;- जनसगि उतादन हुन्छन तर गबदेस को लागग, 

रोजगार को कगम, उच्चा गशक्षा को कगम र अन्य धेरै कारण ले गदाष बषौ लाखौ को 

सख्या मा युवाहरु गवदशे पलाएन हुन्छन र प्रदशे गबकाश को लागग यो एउटा मखु्य 

चुनौती बनेको छ, 

  ्मको सम्मान गनष नजाने्न हाम्रो बगन ले गदाष धेरै युवाहरु आफ्न ु गशप खलुरे 

दखेाउदनैन्, एउटा ्गमकलाई सम्मागनत नजरल ेहदेनैौं र ्म सम्मान पगन अको ठुलो 

चुनौगतको रुपमा हामी माझ छ, 



 राम्रो भन्दा हाम्रो लाई प्राथगमकता क्रदने चलन ले गदाष गररब र पछाडी परेका युवाहरु 

को आवाज बागहर आउन नपाउद ैसमाजका ठुला भगनने मगनषहरु को छाया मा पछष, 

 भन्न को लागग सूचना र प्रगबगध को जमाना भएता पगन हाम्रा युवाहरुलाई युवा का 

लागग बनेका नीगत, स्थानीय कायषक्रम,आक्रद को बारेमा थोरै माि ज्ञान छ अथवा  

जनचेतना को कगम छ, 

 सामागजक तथा सास्कृगतक कलंक र आर्थथक स्रोतहरूमा गसगमत पहुचँले धेरै जसो 

मगहला युवा र मगहलाहरुलाई गसमान्तकृत बनाएको छ, गपतृसिात्मक समाजमा 

मगहला को परम्परागत भूगमका धरैे गसगमत छ  र मगहला युवा मा रागखएका गसमाहरु 

ले गदाष प्रदशे होस् वा स्थानीय तह मगहलाल े आफ्नो आवस्यकता र गवचार लाई 

आवाज क्रदन सकेका छैनन् जुन कारण ल े गदाष गबकाशमा मगहला सहभागगको कगम 

झगल्कन्छ, 

 युवा को लागग अको चुनौती भनेको आर्थथक अगस्थरता हो जसको कारणले धेरै युवा 

उच्चा गशक्षा हागसल गनष सक्दनैन् र सो को कारण थोरै आम्दानी आउने सानो नोकरी 

मा जीवन गसगमत हुन्छ जसल ेउगनहरुलाई  गनणषय प्रक्रक्रया र गबकाश का कायष  बाट 

बगन्चत बनाउछ, 

 

भगनन्छ इगतहास आफै दोहोररन्छ, जसरर इगतहास मा हाम्रा युवा हरु लडरे दशे लाई 

बचाए त्यसैगरी नै  युवाहरु यी सबै चुनौती को सामना गरेर प्रदशे समृद्ध बनाउन 

लाग्नेछन ӏ हामीले उनीहरुलाई सधै हरेक क्षिेमा समान अवसर क्रदन आवस्यक छ ताकतीस 

उनीहरु राम्रो संग सफल हुन सकुन ӏ समदृ्ध प्रदशे  गनमाषणको लागग आधुगनक समयको 

मागअनुसारको दक्ष र प्रगवगधयुि जनशगि पगहलो सतष हो । अनुशागसत, स्वावलम्बी, 

गसजषनशील र उद्यमशील युवा जनशगि अको महत्वपूणष आधार हो ।  

अन्त्य मा हाम्रा युवा हरु संग प्रदशे गबकाश र गनमाषण गने सगि छ,त्येसैल े हामील े

उनीहरुलाई अवसर क्रदनु पछष, उनीहरु भगवष्य हुन् र उगनहरु संग जोश र उत्साह छ 

जुन पुरानो पुस्ता मा अभाव दगेखन्छ ӏ हामी सबै गमलेर हाम्रो प्रदशे लाई गबकगसत 

बनाऔ र हामी सबै को राम्रो को लागग आशा गरौ क्रकनक्रक आशा त्यो स्तम्भ  हो जसल े

संसारलाई समेटेको छ ӏ    


