
समदृ्ध प्रदेशका लागि यवुा स्वरोजिार: सम्भावना र चनुौती 
हाम्रो देश एउटा ववकाशोन्मखु देश हो । ववकगसत हनुका लागि, ववकासशशल देश हनुका लागि संघर्षरत 
र प्रयत्नरत छ । यो ठूलो उद्देश्य प्राप्त िनषका लागि हामीले धेरै समय कुनुषपने हनु्छ । समदृ्ध नेपाल र 
सखुी नपेाली भागनयता पगन यो एउटा पररकल्पनाका लागि आफैमा मात्र गसगमत छ । ववकास िनषका 
लागि पयाषप्त मानव श्रोत र साधनको कगम छ र राजनैगतक अशस्िरताले नी खोक्रो  भइसकेको  छ 
।कोही  पगन एउटा प्रदेशका लागि वववकेशशल र आफू आफ्नो ठाउँबाट  नीश्वािष, गनष्पक्ष र गनतान्त 
भएर अिागि बढनपुने देशखन्छ । हामी आफूलाई कसरी  कहाँबाट? कवहले? कगत ? कहाँ ? फाइदा र 
स्वािष परूा हनु्छ भने्न पक्षमा लागि रहेका छौं । ववगभन्न प्रदेशमा ववगभन्न समयमा स्वरोजिारी मलुक 
कायषक्रम भएता पगन खासै कायाषन्वन भएको छैनन।् हनुत हामी यवुा हरुको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले  
चलाउने भगनएका  अगभयानपगन त कायाषन्वयन हनु नसकेको बेला ससाना  चेतनामूलक अगभयानको के 
कगत ? कवहले? कहाँ?कसरी? कायाषन्वयन भयो नै होला र!यसमा हामी यवुाहरुलाई रोजिारको आशा 
देखाएर चोटको भमूरीमा पाने िरेको सनेुको बझेुको छु!हाम्रो देशमा यवुाहरु चेतना भन्दा पगन कैले कुनै 
पाटी कैले आफू आफूमै कैले धमषका नाममा, कैले रोजिारीकी नाममा आफ्नो कामको लागि मात्र आशा 
देखाएर लिाइन्छ। 

म एक सचेत यवुा हुला या त्यो पगन नहनु सक्छ! हरेक यवुामा आफै स्वरोजिारी हौँ भने्न पगनत  चाहना 
हुदैँन। हरेक यवुाले आफूले चाहेको िनष पाउँदा राम्रो हनु्छ भने्न पगन त छैन । 

 

हाम्रा लािी कोही दाजभुाइ हौसलाका पात्र पगन हनु्छन ्भने कोई  िर भएका पगन। मागनसले कुनैपगन 
वस्तिुत पररशस्िगतको संस्लेशण व्याख्या िरेर मयाषददत तररकाले लक्ष्य प्राप्त िनष सक्छ या सक्दैन  ,त्यो 
हरेक यवुाको शजम्ववेारी हो। समदृ्धका लागि  मखु्य पजुीको गनमाषण तिा रहेका सम्भावनाको  पणूष रूपमा 
उपयोि िनुषपदषछ, उच्च ददिो  उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने अन्य समतामूलन राविय आय बढाउने, 
आधगुनक पवूाषधार  माध्यमबाट नेपाललाई समवृद्ध तलु्याउने रहर छ। 

कुन ैपगन प्रदेशले अवहले सम्म यवुाकै लािी भनेर बजेट नीगत गनयम, कायषक्रम छुट्टाएको देशखएको छैन । 
कवह कतै देशखयतापगन राजनगैतक कारणले जे िनष 

 चाहेको हनु्छ त्यहाँ सम्म नपिुी गबचौगलयाको  माध्यमबाट अन्तैगतर िइरहेको हनु्छ न कुन ैहेरफेर हनु्छ 
सबै दम्भकै कारण िपुलपु हनु्छ ।कयौ पटक त समाजमा केही गछुष भनेर बगसरहेको युवालाई नै िाहा 
हदैुन ्। यवुालाई प्रोत्साहन भनेर तर यहाँ यवुालाई नै लवुटरहेका छन ्।हाम्रो सरकार ,प्रदेश सरकार र 
स्िानीय सरकार पगन धेरै कुरामा मौन रहेको छ । मलाई देशमानै  रोजिार गसजषना िरेर   ववकास 
िनुषको सट्टमा नेपाली रित पगसना  नेपाली मनको ववदेशी रेगमटान्स गभत्र्याउन  चाहन्छ जस्तो लाग्छ । 
हामीले हाम्रो टेगलगभजनमा ववदेश पठाउने ववज्ञापनहरु आउँछन ्तर गतनको पछी नलािी  यही  केही िनष 
सवकन्छ भने्न मनशस्िगत बनाउन ुपछष! | यही  सके जगत िरौँ हामी साि र हाम्रो हात छ भनेर कोही पगन 
अग्रसर भएको कैलै देखेको  छैन । सरकार  आफन्त  र कायषकता भन्दा बावहर जान नै चाहँदैन। हामी 
जस्ता यवुाहरुको मानसपटालमा यस्तो जरा  ििेको छ वक  कुनै अवसर  आएतापगन त्यो हाम्रो लागि 
हनेु छैन भने्न छ! त्यो हामीले पाउने अवसर हैन भने्न भएको छ। 

 जाने्न र  हाने्नका लागि हो तर सनेु्नका  लागि हैन भन्ने लाग्छ। 



 

केही राजगनगतमा लािेका यवुाहरु हामीसंि हदुामात्र हाम्रा कुराहरुको व्याख्या िनुषहनु्छ जब ठाउँमा 
पगु्नहुनु्छ अगन हामीलाई गबसषनहुनु्छ! हाम्लाई लाग्छ राजनीगत एक फोहोर खेल हो यसबात टाढा बस्न 
खोज्छौ । हामीले  सबै कायषमा पशन्छन खोज्ने यवुा मानगसकतालाई गभतै्रबाट गनमूषल पानष जरुरी छ  ।। 
कृवर् समाजसेवा , उद्योि धन्या राजजगनगत र सबै मलुकुको आफै  नेततृ्व िनष आफूलाई अग्रसर 
िराउनपुदषछ । कृवर् बझेुकाले कृवर् सम्बन्धी नेततृ्व िरौं, समाज शास्त जानेवाले सामाशजक मूल्य 
मान्यता कायम  िरौं ।  राजगनती  जानेकाले राजनीगत िरौं तर  फोहोर खेल नवनाऊ । आफूसिँ 
भएको प्रगतभा लाई  चावहने श्रोत साधनको  पररचालन िरौं पवहचान मलुक काम िरौँ। सबै के्षत्रमा  
यवुाहरुलाई  पररचालन िरौं, यवुाहरुलाई भेला िरौं गसप ज्ञान आधनप्रधान कायषक्रम सचुारु िरौं ,सबै 
कायषमा आफूले जानेको सम्बन्धमा आफै जािरुक हनु प्रोत्साहन िरौं | सबै यवुाल आफुलाई ववकास िदै 
नया सोच नयाँ ववचार र अगसगमत उजाषका साि अिािी सारौं। 

 हाम्रो देशमा ववद्यमान समस्या र बरोजिरीको पवहले  पवहचान िरी सबै  गमली समाधानको वहस  हामी 
र  हामी जस्तै यवुा हरुले लेराउनपुछष  । हामीसिँ भएका यी राजनगैतक यवुा संघलाई लािी त्यािी , 
गनतान्त गनस्पछे  कमषठ यवुाको समूह बनाई, हरेक कुरामा वक्रयाशील भई प्रदेशमा ववकास र समदृ्धको 
नयाँ दृविकोण , नयाववचार  योजना तजुषमा िनुषपदषछ । 

अब यवुाको पालो भनेपनी खै यवुाको हातमा केवह पदैन ।कवहले काँहीमा आफै छक्क पछुष ,यवुा को हो 
?यवुा के हो?कुन उमेरकालाई यवुा भगनन्छ ,यवुालाई देशले ददएको शजम्ववेारी के हो?यवुालाई ददएको 
रोजिार के हो ? 

हामी यवुाहरुले हाम्रो देश लिाएत हाम्रो प्रदेशमा भएका समयकागलन  नभई ददघषकागलन श्रोत  साधनको 
उपयोि िनषपदषछ जस्तै; कृवर्  साना तिा मझौला उद्योि, सिक सञ्जाल खानेपानी, गसचाई , उजाष 
संस्कृगतक सम्पदाको संरक्षण , भ-ुसंरक्षण, वन संरक्षणहरुको खोज  अनसुन्धान, प्रयोि, ववज्ञापन चािो 
भन्दा चािो िनुषपछष । हामी चेतनशशल यवुाविषले ववकासको पररयोजनाको पररकल्पना कायम आफै िनुषपने 
हनु्छ! 

सम्भावनाहरू 

हामीले यकमन एकचित्त भएर काम गने हो भने जहााँ पचन सम्भावना दखे्छु म । 

- हाम्रो यस प्रदशेमा उच्ि स्थानमा रहकेो मचुिनाथ मचददर छ । यहााँ आदतररक तथा बाह्य पययटकको घइुाँिो लाग्दछ, अब यचत 

सोि ाँ यसलाई अझ व्यवस्थापन र चवकास गनय सकेमा यही क्षते्रमा थपैु्र यवुाहरुलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरी चवदशेी मदु्रा 

आजयन गनय सचकदछ ।  

- माछापछेु्र, अदनपरू्य, मनास्ल,ु ध लाचगरी जस्ता चहमश्रङ्खलाहरु यही क्षेत्रमा छन् । पवयतारोहर् गने मादछेको घइुाँिो र बेसक्याम्पमा 

सम्म पगु्न ेबाटो र सरुक्षा लाई अझ मजबूत  गरी उचित व्यवस्थापन गनय सकेमा, यवुालाई रोजगारी र दशेमा चवदशेी मदुद्रा चभत्रदछ 

।  

- हाम्रो प्रदशेपनी चहमाल दखेी पहाड ह ाँद ैतराई सम्म फैचलएको छ, यसो ह ाँदा चवचभदन चकचसमको हावापानी पाइदछ।  तराईमा 

चितवन राचरिय चनकुञ्जले सदुदरता थप्दा माचथ सेता चहमालले मनमोहक बनाएका छन् । यहाका स्रोत र साधनलाई उपयोग गने हो 

भन ेदशे, प्रदशे चवकासमा अगाचड पगु्छ । 

- फलफूल, ताजा तरकारी, नगदबेाली तथा पशपुालन जस्ता कृचि पेशालाई सम्मानजनक स्थान चदएर, सबैलाई व्यवसायको रुपमा 

चवकास गनय सके यसबाट हामी यवुाहरुलाई रोजगारको सवुर्य अवसर प्रदान ह दछ । यी व्यवसाय आयमलुक र रोजगारीमलुक ह न े

ह ाँदा प्रदशे वासीको जीवनमा ठूलो पररवतयन ल्याउन सचकदछ । 



- हामी जस्तै थपैु्र यवुाहरु आफ्नो पढाई सकेपचछ चवदशे पलायन ह नुभएको छ । वैदचेशक रोजगारीमा जााँदा थपैु्र सीप, ज्ञान चलएर 

आउन ुभएको छ । उहााँहरूको सीपको सम्मान गरी उचित व्यवस्थापन गद ैनयााँ प्रचवचधको प्रयोग गरेर सरल बजार र उत्कृष्ट उत्पादन 

गरी दक्ष जनशचि पचन उत्पादन गनय सचकदछ  । यसबाट म जस्तै धेरै फुचतयला यवुाहरुलाई ह शला, प्रोत्साहन, र लक्षको बाटो पचन 

ह न सक्छ । 

- चवचभदन समयमा िलाइएका कृचिमलुक, ितेनामलूक अचभयानलाई हरेफेर गरी समयसमयमा जााँि गरी परुस्कार, पनु सहयोग, 

कमी कमजोरी खोजरे सधुार र प्रिार प्रसार गरी भ तरररहनु भएका साथी भाई इष्टचमत्रको प्रेरर्ा बदन सचकदछ । 

- हाम्रो क्षेत्रमा सब ैभददा बढी ताल तलैयाहरू अवचस्थत छन् । जनु एउटा महानगर चभत्र ह ाँदा ह ाँद ैपचन उचित व्यवस्थापन र आचथयक 

वचृि गनय सचकएको छैन । यसका लाचग हामी जस्ता िेतनशील यवुा चमलरे अध्ययन, अनुसदधान, खोज र प्रयाप्त स्रोत र साधनको 

चवशे्लिर् गनय सकेमा प्रशस्त पूाँजी र चवदशे पलायन रोक्न सचकदछ । 

- हाम्रो यस क्षेत्रमा प्रचशि दरबार, प्रचसि मचददर र सम्पदाको उचित व्यवस्थापन र प्रिार प्रसार गनय सचकदछ । नपेालको पचहलो 

केबुल कार र अचहले बददीपरुमा पचन सञ्िालन ह ाँद ैछ । यसबाट लाभ भइरहकेो छ यसरी न ैसब ैठाउाँमा केचहन केही गनय सचकदछ ।  

- चवश्वको दोस्रो बदजी पचन यही अवचस्थत ह ाँदा यसल ेआदतररक तथा बाह्य पययटकको आकियर् र गदतव्य भएको छ । यो पचन हामी 

जस्तै यवुाहरुल ेसंिालन गनुय भएको छ जसले पययटकलाई तानेको छ ।  

- हामी प्राय सब ैपगुरे आइसकेऊ होला । पनु चहल, चसक्लेस, घाददु्रक, घले गाउाँ, ताङचतङ, धम्पसु यी पोखरा आउने पययटकका 

लाचग पगु्न ेठाउाँ ह न्  । यी ठाउाँहरु जस्तै अरु ठाउाँहरूको पचन चवकास गनय प्रदशे सरकार, स्थाचनय सरकार र सामाचजक व्यचित्व 

हरुले सहयोग गनुय पछय ।  

- गाउाँ गाउाँमा सरुु गररएका र गनय लाचगएका होटल, भ्य ूटावर, होमस्टेहरुमा स्थनीय सरकारको प्रतक्ष संलग्नता ह नु जरुरी छ । 

- कृचिका लाचग सरकारले सेवा सचुवधाहरु सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सकेमा कृिीमानै भचबस्य दखेका यवुाहरुलाई 

कृचिमा क्राचदत ल्याउन, चनभयर पनय सचजलो ह दछ । 

- चवचभदन सङ्घ संस्था, सहकारी, सचमचतबाट ितेनामलूक, खोज अनुसदधान र अध्ययन सम्बदधी  भ्रमर्हरुको आयोजना गरेर 

एकथाउबाट अको ठाउाँमा चवकास गनय टेवा पगु्दछ । 

- चवचभदन संस्थाहरुल े चदएका ताचलमबाट कुन ै एउटा बाटो चलाँद ैबहृत काययक्रम सञ्िालन गरी दक्ष जनशचिको उत्पादन गरी 

स्थानीय स्तरमा जागीरको चसजयना गनय सचकदछ । 

- हाम्रो प्रदशे पचन खेलकुदको चनकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । जहााँ उपयिु खेल मैदान, प्रचशक्षर् केदद्र, क्षमतावान र चनष्ठावान 

नेततृ्व कतायको कमी छ । खेल्छु, राम्रो गछय भदने यवुाहरुले पचन अवसर पाएका छैनन् । खेलकुदमा उपयिु बजेट चवचनयोजन गरी 

भव्य रुपमा पररिालन गनय सचकयो भन े। खेलकुद प्रेमीहरुको साथै खेलाडीको व्यचित्व चवकास गनयमा मद्दत पगु्छ । 

- सब ैयवुाहरुलाई सजृनात्मक काममा लगाउन सकेमा अथायत् व्यस्थ बनाउन सकेमा समिृ दशे बदन धेरै समय लाग्दनै । दशे तथा 

चवदशेमा चवज्ञापन, प्रचवचध र सीप हााँचसल गरेर यवुा जनशचि  छ ाँ।  अझ ठूलो जनशचि त चवदशेमा छ । अब हामी आफ्नो 

ठाउाँमा आफूल ेगनय सकेको चवकास कायय गरेर, रोजगारको वातावरर् चसजयना गरेर स्वदशे फकायउन पहल गनय सचकदछ । 

 

चनुौतीहरू: 

चवद्यमान दशेको अवस्थामा यवुा रोजगारीका लाचग प्राप्त अवसरका बावजतु यहााँ केही िनु ती समेत रहकेा छन्  । 

- यवुाहरुल ेप्राप्त गरेको अवसरलाई कसरी उपयोग गने भदने नीचत, रर्नीचत, चवचध र प्रचक्रया अवलम्बन गनय नसक्नु पचन एउटा 

िनु ती न हो । यस्ता चवियहरूलाई सरकार र सम्बचदधत चनकायले ध्यान नचदाँदा नराम्रो असर पदयछ । 

- सम्परू्य दशे, प्रदशे बासीका लाचग भनेर बनाइएका संचवधान, ऐन, कानुन, नीचत र चनयमले चनधायरर् गरेका अचधकारहरू परूा गनय 

हामी हाम्रा र हाम्रो स्थाचनय चनकायले आफ्नो क्षेत्रलाई पचन चवशाल बनाएर, जनताका िासो गनुासो र प्रसंशा सदुन तयार ह नपुदयछ।  

साथ साथै प्रत्येक चनकायले चदगो चवकास र स्तरोनदतीका लाचग सब ैप्राचवचधक, आचथयक र भ गोचलक सहयोग समेत आवश्यक 

पदयछ । 



- हाम्रो अचहलेको समयमा कृचि क्षेत्रमा सफलता हात पाने यवुाहरुको पचन नाम सचुनद ैछ  र सम्भावना प्रबल छ । तथाचप हामील े

यसलाई व्यवसाचयकरर् गनय नसक्दा अवसर चसजयना गनय सचकएको छैन । चबस्तारै कृचिमा याचदत्रकरर् र उत्पादनमा वचृि ह न े

दचेखएता पचन पररर्ाम र गरु्स्तरमा सधुार ल्याउन सचकदछ भदने चवश्वास छ । 

- हामी आफू सिेत यवुा भनरे दम्भ गछौ तरपचन आफ्नै बाउ बाजेले आफूलाई ह कायउन अगालेको पेशा कृचिलाई तल्लो तवरमा 

राखेको पाइदछ । यसैले गदाय व्यवसाचयक खेती तथा बजारीकरर्मा सहकायय र समदवयको अभावल ेगदाय आयात बढ्दो र चनयायत 

एकदम घट्दो दचेखदछ। हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चनयायत गनय नसक्नु चबि चलयाको चबगचबगी पचहलो नम्बरमा पदयछ । यो 

काययले वास्तचवक चकसान मारमा परेका छन् ।  

- हामी जस्तै यवुा ज्ञानले भररपरू्य छौं भनेता पचन सानो वस्तु सम्झेर िासो नचदनाले कृचिमा आधचुनकरर् गनय सचकएको छैन । 

प्राचवचधक चशक्षामा सीप, चवकास र पररक्षेर् प्रर्ालीमा सधुार ल्याएर आम सबसाधरर् चमलेर िनु तीलाई पचन अवसरका रुपमा 

बदल्न ुपदयछ । हामी के गछौ पढरे चवदशे जादछ , हलो जोत्न लाज मादछ , घरमा बाबु आमालाई सहयोग गदाय इज्जत जाने जस्तो 

गछौं । 

- हामीमा केछ त आचखर अरूको दखेाचसकी ? चियोििाय त्यही पचन राम्रो कुरामा हनै नराम्रो कुरामा । हामी आफू काम गदनै  र 

अरूलाई पचन गनय चददनैौं यो हामी चभत्रको िनु तीको चविय हो । हामी अरू माझ झकु्न नै जाददनै  । 

- हाम्रोमा खलेकुद क्षेत्रमा आएको बजेटमा अचनयचमतता ह नाले खलेकुद क्षेत्रमा पछाचड परेका छ  अदय मलुकु भददा । हामी साँग 

उत्कृष्ट खलेाडी छन्, म का पाएमा दखेाउन सक्नेछन् । तर खले मैदान छैन, प्रचशक्षर् केदद्र छैन, न राम्रो प्रचतचनचधत्व गने मादछेलाई 

चभत्र्याउन सकेका छ  । खेलरे केही ह ाँदनै भनेर भचनचदने चछमेकी र इष्टचमत्रका कारर् खलेाडीको मनोबल घटेको पाइदछ । तर 

चवडम्बना यहााँ पचन राजनीचतकरर् र अफनचतकरर्ले पचन घेरा हालको छ । यस्तै कारर्ले उत्कृष्ट खेलाडी पचछ परेका छन्, यी 

कुराहरुमा यवुालाई नतेतृ्व गनय चदन जरुरी छ ।  

- हाम्रो सरकारले चवदशेी चवज्ञापन प्रस्तुत गनुयको साट्टो, हामी जस्ता यवुालाई उत्प्रेररत गने, ह सला चदने, ज्ञानको वचृि गने काययक्रम 

गनुय त परै जाओस ्चतमी गरा हामी चतम्रो साथमा छ  भनेर समेत भददनै । ' जनताका लाचग हामी ', 'रोजगारका लाचग हामी ' र ' 

अवसरका लाचग हामी' भदने जस्ता संवेदनशील कुराहरुमा ध्यान चदाँद ैजनता सरकारमा हनै सरकार जनतामा भदने जस्ता योजनालाई 

ल्याई परू्य रुपमा कायायनवयन गनुय गनुयपछय । 

- स्थाचनय स्तरमा उत्पाचदत वस्तुहरूलाई बजार सम्म पयुायउने व्यवस्था गरी साना ठूला उद्यमीहरुलाई सहयोग गद ैह शला प्रदान गरी 

सलुभ रुपमा ऋर् चदनका लाचग स्थाचनय चनकाय, सहकारी, बैंकहरुसाँग सहकायय गनुयपनछे  । यसले गदाय सरल सलुभ रुपमा पूाँजी 

पाइने ह ाँदा आफूमा भएको क्षमता, जागरूकता, इमाददाररता र मानवतामाचथ प्रतक्ष टेवा पगु्दछ ।  

- आदतररक र बाह्य पययटकका लाचग बनाइएका बाटो, गोरेटो, सडक, रमाइला पाकय , भ्य ूटावर, झरना, भ गोचलक नक्सा, नीचत र 

चनयम, होटल र होमस्टेहरुलाई बनाउाँदा चदगो चवकास ह ने गरी दक्ष जनशचिको प्रयोग गरेर चनमायर् गनुय पदयछ । यो पचन पययटन 

चवकासको एउटा ठूलो िनु ती हो । 

- हाम्रो बानी यस्तै न ैछ, जे खायो फुत्त फाचल्दयो । यसले पचन समिृ प्रदशे चवकासमा िनु तीको चविय बदछ । पययटकीय 

स्थलहरुमा पचन फोहोरमैला व्यवस्थापन गनुय पने जरुरी छ । 

- हामीहरुमा भएका एचतहाचसक, प राचर्क सम्पदाहरुबाट लाभ धेरै चलन खोज्नु र काम नगनुय पचन िनु तीको चविय हो ।  

- कचहले काही हामी आफू आफैमा पचन िनु तीको चविय बदन सक्छ  । यस्तो समायमा आफू पचछ हटेर ह दछ चक अगी बढरे 

िनु तीको सामना गने आाँट राख्नु पदयछ ।  

          र चयनै कुराहरु पररवतयन गनष सचकएमा समदृ्द प्रदेशको चवकास ह न्छ । 


