
ओम बहादरु भजेुल । 

शीर्षक - समदृ्ध प्रदेशका लागि यवुा स्वराेजेिार: सम्भावना र चनुाे गि 

नेपालको लिभि मध्य भािमा अवस्स्िि िण्डकी प्रदेश के्षत्रफलको हहसाबले चौिो ठूलो प्रदेश हो यसको के्षत्र 
फल २१,७३३विषहकलोगमटर रहेको छ । यसले देशको १४.६६ प्रगिशि भभूाि ओिटेको छ । हवसं २०६८ 
को जनिणना अनसुार यहााँको जनसङ्ख्या चाे गबस लाख रहेको छ जनु नेपालको कुल जन सङ्ख्याको नाे  
प्रगिशि हनु आउाँछ । अन्य प्रदेशको िलुनामा जन घनत्व न्यून रहेको िण्डकीमा साक्षरिा भने उच्च रहेको 
पाइन्छ । यहााँका झण्ड  पचास प्रगिशि जनसं्या आगिषक रूपमा सहिय छन ्भने यहााँको कररब ४० प्रगिशि 
जनसं्या यवुाहरूको छ । यहााँ यवुा भन्नाले १६ वर्ष देस्ख ४० वर्ष उमेर समूहका मागनसलाई बझुाउाँछ। 
हाम्रो संहवधानको धारा ३३मा रोजिारीको हकलाई मौगलक हक अन्ििषि समाहवष्ट िररएको छ । यसको 
कायाषन्वयन िनष सर कारको नीगि ििा कायषिममा साबषजगनक हवकास गनमाषणका कायषहरुमा रोजिारीको 
अवसरहरू गसजषना िरी व देस्शक रोजिारीमा जानपुने बाध्यिाको अन्त्य िने कुरा  लेस्खएको छ जनु नीगि ििा 
योजना म  सीगमि हनुे देस्खन्छ । 

     समाज र देशको समहृद्धका लागि यवुाविषको महत्वपूणष भगूमका रहेको हनु्छ । यवुाहरूमा हवकृगि, हवसङ्गगि, 

गनराशा, कुण्ठा, आपरागधक मानगसकिा आदद जाििृ हनु नददई उनी - हरुलाई समाज उत्िानको स्विषमा प्रयोि 
नसक्दा कुलिमा बरागलन रोकेर उनीहरूको जोश र  होशलाई व्यस्ििि, पाररवाररक र सामास्जक उन्नयनमा 
पोख्न सके देशको महुार अवश्य न  फेररन्छ । उनीहरुलाई केवल अनकूुल वािावरण खााँचो छ । उनीहरुलाई 
िररबीको चपेटाबाट मागि उकास्न जरुरी छ, गसप गसकाउन ुजरुरी छ । दलीय स्वािषका लागि बढी र सामास्जक 
स्वािषका लागि कम सहिय बनाउने कुप्रवृस्िलाई स्चनष जरुरी छ । यवुाविषले राजन गिक सामास्जक हवकृगि र 
हवसंिगिलाई स्चदै आफ्नो समजु्जज्जवल भहवष्य गनमाषणको महान ्यात्रामा शीघ्रागिशीघ्र पाइलाहरु अिागड बढाउन-ु 
पछष । आफ्नो पररवार समाज र समग्र देशको भहवष्य कााँधमा बोकेर यवुाहरुले कस्म्िमा पगन स्वरोजिार बने्न 
कोगसस िने पछष । शारीररक र बौहद्धक रुपमा योिदान ददन कम्मर कस्न ुपछष । स्शक्षा कृहर् पयषटन हवज्ञान 
ििा प्रहवगधका के्षत्रमा अनन्ि सम्भावना बोकेको िण्डकी प्रदेशको उन्नगिका बारेमा सोचेर आफ्नो रुस्च, अनभुव, 

गसप र दक्षिा अनसुारको के्षत्रमा लाग्न सक्नपुछष । 

          यवुाशस्ि राज्जयको अमलु्य शस्ि सम्पस्ि हो यवुा आगिषक सामास्जक सांस्कृगिक र राजनीगिक 
रूपान्िरणको संवाहक बन्यो यस्िो यवुाविषलाई िण्डकी प्रदेशको समहृद्धमा धेरिोर योिदान पयुाषउन सक्न े
बनाउन को लागि एउटा न एउटा रोजिारीमा लािेको हनु पछष । राम्रो अवसर पाइएन भनेर बरागलने वा 
हवदेशगिर पलायन हनुे िफष  सोच्न ुपगन हुाँद न।स्वरोजिार बने्न प्रयास िनुषपछष।यवुा स्वरोजिार बन्नको लागि 
ठोस नीगिको गनमाषण िनुष आजको आवश्यकिा हो । राज्जयले हक औद्योगिकरण, कृहर्मा आधगुन - कीकरण र 
सूचना ििा सञ्चार के्षत्रमा चरम हवकास िरेर रोजिारीको अवसर ददनपुछष हक ि आवश्यक िागलम र पूाँजी ददएर 
यवुाहरूमा उद्यमशीलिाको भावना जिाउन ुपछष। 

            प्रदेश सरकारले यवुाहरुलाई आगिषक सामास्जक राजनीगिक एवं सांस्कृगिक सशस्िकरणका माध्यमबाट 
प्रोत्साहन िनुषपछष ।समाज प्रगि जवाफदेही र उिरदाहयत्व वहन िनष सक्षम बनाउन ेहवशरे् कायषिमहरु अस्घ 
सानुषपछष। न गिकिा, चाररगत्रक िणु ििा अनशुासनको हवकास िनष सचेिनामूलक कायषिमहरु अस्घ 
बढाउनपुछष।  हवभेद, कुरीगि, कुहवचार, हवकृगि, हवर्मिा जस्िा सामास्जक समस्याहरु गनमूषल पानष यवुा पररचालन 
िने नीगि ल्याउनपुछष । यवुाहरूको उमेर समूहको आवश्यकिालाई मध्यनजर िरेर वृस्िहवकास लस्क्षि कायषिम 



ल्याउनपुछष । उनीहरूमा रहेको प्रगिभा र क्षमिाको पहहचान िरेर त्यसलाई हवकास िदै उत्पादनशील क्षेत्रमा 
उपयोि िने नीगिको खााँचो छ । यवुाहरुमा सकारात्मक एवं व ज्ञागनक स्चन्िनको हवकास िनष अध्ययन र 
अनसुन्धान म त्री वािावरण गनमाषण िनुषपछष । साहहत्य, कला, संस्कृगि र खेलकुद जस्िा के्षत्रमा यवुाहरुलाई 
लाग्न प्ररेणा ददने खालका कायषिमहरु ित्काल अस्घ सानुषपछष। 

           उद्यमशीलिा र व्यवसाहयक सीप ििा िागलम प्रदान िरी घरेल ुसाना ििा कृहर् उद्योिको हवकासमा 
जोड ददनपुछष । व्यावसाहयकिा र उद्यमशीलिाको हवकास र रोजिारी गसजषना िनषको लागि हविीय संस्िाहरुसाँि 
समन्वय िनुषपछष । सावषजगनक सेवामा आकहर्षि िनष उपयिु रणनीगि गलनपुछष । कृहर्के्षत्रलाई आधगुनक र 
व्यवसाहयक बनाउने उपयिु नीगि िजुषमा िनुषपछष । परम्परािि पेशा ििा प्रहवगधिफष  आकहर्षि िराउने खालका 
कायषिम ल्याउनपुछष । व देस्शक रोजिारमा रहेकालाई स्वदेशम  स्वरोजिार बन्न सक्ने र उद्यम िनष सक्न े
वािावरण गनमाषण िनुषपछष। स्िानीय सेवा ििा कच्चा पदािषमा आधाररि एवम ्स्िानीय स्िरमा उत्पादन हनुे 
वस्िकुो व्यावसायीकरणमा योिदान पयुाषउन सक्ने खालका कायषिमहरु ल्याउन ुपछष जसले यवुाहरु - लाई 
आकहर्षि िनष सकोस ्। रोजिार प्रवधषन िने व्यवसाय, सामूहहक कृहर् ििा पशपुालन जस्िा व्यवसायमा लिानी 
बढाउनपुछष, सस्िो र सलुभ ऋण प्रवाह िरेर यवुाहरुलाई पुाँजी गनमाषण िनष सक्ने बनाउनपुछष । प्रादेस्शक 
संरचना अनकूुल हवहवध के्षत्रको पूवाषधारमा लिानी वहृद्ध िनुषपछष। वािावरणीय ददिोपनामा जोड ददाँद  परम्परािि 
मौगलक संस्कृगिको संरक्षण र प्रवद्धषन िनष सक्ने खालका कायषिमहरु िजुषमा िरी यवुाहरूको ध्यान त्यस िफष  
आकृष्ट िनष सक्नपुछष। 

              भौिोगलक हवहवधिा, यरेुगनयम, अभ्रख, लिायिका अमूल्य र अिाहा खगनज, जलसम्पदा, बहमूुल्य 
वनजङ्गल र जगडबटुी, अनपुम पयषटकीय िन्िव्यहरु, पिृक् कला, संस्कृगि, सभ्यिा, संस्कार आदद क यौं कुराहरु 
िण्डकी प्रदेशका अमूल्य सम्पदा हनु,् अिाहा सम्भावनाका स्रोिहरु हनु ्। यस्िा सम्पदा गभल्लका देशमा मस्ण 
गमस्ल्कए झैँ गमस्ल्कएका छन ्। देशको हवकास र समहृद्धका लागि ऊजाष, सडक सञ्जाल, गसंचाई, सहरी एवं ग्रमीण 
हवकास, वन संरक्षण, कृहर्को आधगुनकीकरण जस्िा दीघषकालीन योजनाको मािषस्चत्र बनाएर त्यसमा यवुाविषलाई 
समेट्न सक्नपुछष । त्यसकोलागि उद्यमशीलिाको हवकास पहहलो शिष हो । त्यसको लागि दक्ष र प्रहवगधयिु, 

उजाषशील, अनशुागसि, स्वावलम्वी, गसजषनशील यवुा विष महत्वपूणष आधार हो । यही यवुाविषलाई स्वरोजिार 
बनाएर देशको बेरोजिारीको भार कम िनष र रोजिारीको नाममा भइरहेको श्रम पलायन र बौहद्धक पलायनलाई 
रोक्न ुआजको प्रमखु चनुौगि हो । 

            काम नपाएर बरागलएको, गनराश भएको र अन्धकार भहवष्यको कल्पनामा स्चस्न्िि यवुाविषलाई स्वरोजिार 
बनाई समहृद्धको मूलप्रवाहमा ल्याउन पुाँजी र ठोस नीगिको अभाव चनुौगिको पहाड बनरे उगभएका छन ्। बसेगन 
करोडौं रुहपयााँको हवकास बजेट हिज भएर िइरहेको छ िर यवुा उद्यमशीलिा र स्वरोजिारीको के्षत्रमा ठोस 
कायषिम िजुषमा  िनष पहल िररएको छ न । यवुा जोश जााँिर गसपलाई स्वदेशम   लिानी िनष सके केही वर्षपगछ 
त्यसको फल अवश्य प्राप्त हनुेछ । यवुाहरूलाई पापी पेट पाल्न  धौ धौ परेको छ ।  नीगिगनमाषण िहमा 
बसेकाहरुले िमाम यवुाहरूको उज्जज्जवल भहवष्य गनमाषणको लागि यवुामखुी कायषिम ल्याउन अग्रसरिा नदेखाउन ु
आजको एउटा प्रमखु चनुौगि हो । 

           पयषटकीय दृहष्टकोणले पगन िण्डकी प्रदेश समदृ्ध छ ।  

यहााँका िालिल या, झरना, नदी, हहमाल, सनु्दर प्राकृगिक दृश्य आदद अनपुम प्राकृगिक सम्पदा हनु।् देशको 
एकमात्र मरुभगूम मसु्िाङ जनु भौिोगलक र सााँस्कृगिक हहसाबले अलि पहहचान बोकेको ठाउाँ हो, मनाङ, 



बाग्लङुको ढोरपाटन स्शकार आरक्ष, मनास्ल ुसंरक्षण के्षत्र, देशक  सवाषगधक पयषटक गभत्र्याउने अन्नपूणष संरक्षण 
क्षेत्र, सनु्दर निरी पोखरा प्रदेशका हवगभन्न स्जल्लामा फस्टाउाँद  िएको ग्रमीण होमस्टे आदद िण्डकी प्रदेशको 
हवकासका आधार बन्न सक्छन ्। मनकामना, हवन्दवागसनी, छाब्दी बराही, बालङु कागलका, मसु्िके्षत्र जस्िा 
िन्िव्यले लाखौं धागमषक पयषटकहरुलाई लोभ्याएक   छ । िरुुङ, मिर,िकाली, मनाङीहरुको पिृक संस्कृगि र 
संस्कार अमूल्य संस्कृगिक सम्पदा हनु।्  साहगसक पयषटनका लागि पगन प्रदेश देशमा अब्बल मागनन्छ।  यी सब  
के्षत्रमा यवुाहरुलाई आवश्यक िागलम गसप प्रदान िरी लिानी िनष आवश्यक पुाँजीको जोहो सरकारले िने हो 
भने केही दशकमा बेरोजिारीको  दर न्यून हनु ेछ र समग्र प्रदेशको उन्नगिमा ठूलो टेवा पगु्न सक्ने कुरामा 
दईुमि नहोला । हवशेर्ि पयषटन, घरेल ुििा साना उद्योि, परम्परािि प्रहवगध, होमस्टे, एकीकृि कृहर् ििा 
पशपुालन आदद के्षत्रमा हवकासको अिाह सम्भावना बोकेको छ िण्डकी प्रदेशले । हयन लाई आधार मानेर 
यवुालाई स्वरोजिारीिफष  लाग्न झकझक्याउन सके,यवुालाई उद्यमशील र स्वरोजिार  बनाउने नीगि गनमाषण िरेर 
त्यसलाई कायाषन्वयनमा ल्याउन सके िण्डकी प्रदेशको महुार गनकट भहवष्यम  अवश्य फेररनछे। 

              -ओमबहादरु भजेुल 

            बेसीशहर -११, स्चगि, लमजङु 

 


