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पृष्ठभुष्ट्म 

गण्डकी प्रदेश साजिक गण्डकी अञ्चलका ६ जजल्ला, धिलाजगरी अञ्चलका ४ जजल्ला र लुखिनी 

अञ्चलको निलपरासी (िदाभघाट सुस्ता पूिभ) को भू-भाग समेटी कुल ११ जजल्ला रहेका छन् ॰ उष्ण 

मनसुनी हािापानी देखख टुण्डर ा समजशतोष्ण हािापानी रहेको यस प्रदेशमा तराईको समथर भूभाग 

देखख ८,१६७ जमटर उचाईमा अिखथथत धिलाजगरी जहमाल सम्म फैजलएको छ ॰ प्रशासजनक 

जहसािले गण्डकी प्रदेशलाई ११ जजल्ला, १ महानगरपाजलका, २६ नगरपाजलका र ५८ गाउँपाजलका 

गरी ८५ थथानीय तह र ७५९ िडामा जिभाजन गररएको छ ॰ जिक्रम संित २०६८ सालको जनगणना 

अनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्या २४,०३,७५७ रहेको साथै मजहला तथा पुरुर्को 

जनसंख्या क्रमश १३,१२,९४९ र १०,९०,८०८ रहेको छ ॰ प्रदेशमा आजथभक रुपले सजक्रय जनसंख्या 

१५ देखख ५९ उमेर समुह कुल जनसंख्याको झणै्ड ५७ प्रजतशत छ ॰ आ.ि. २०७५/७६ मा गण्डकी 

प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रु. दुई खिभ ८८ अिभ २० करोड रहेको छ भने प्रजत व्यखि सरदर 

आय रु. १,१६,८४४ अथाभत १,०४३ अमेररकी डलर रहेको छ ॰ प्रदेशको अथभतन्त्रमा जिपे्रर्णको 

ठूलो प्रभाि रहेको छ ॰ आ.ि. २०७४/७५ मा प्रदेशले एक खिभ सात अिभ जिपे्रर्ण प्राप्त गरेको जथयो 

॰ जिपे्रर्णको ठूलो अंश उपभोग्य िसु्त जिलाजसताका सामान र जनमाभण सामाग्रीको आयातमा खचभ 

भैरहेको र यसरर  जभजिएको रकम उत्पादनशील के्षिमा र िैदेजशक रोजगारबाट फजकभ एकाहरुको 

ज्ञान, जसप, क्षमता प्रयोग गनभ नसकेको अिथथा छ ॰ सन् २०१९ मा गण्डकी प्रदेश मा १५ िर्भ उमेर 

िा सो भन्दा माजथको साक्षरता दर ५५.६ प्रजतशत रहेको छ भने िेरोजगारी दर नौ प्रजतशत रहेको 

छ ॰ 

बालश्रम लगायत श्रम शोर्णका सबै रुपको अन्त्य गदै सबैले काम गनभ पाउने अिथथा सुजनजित गदै 

देशको मुख्य सामाजजक आजथभक शखिको रुपमा रहेको श्रमशखिलाई दक्ष र व्यिसाजयक बनाउने 

र स्वदेशमा नै रोजगारी अजभिृखि गने श्रम र रोजगार सिन्धी नीजत संजिधामा रहेको छ ॰ युिा 

भजिष्यका कणभधार हुन् भने ितभमानका साझेदार ॰ देशको सिाभजिण जिकास र संिृिी तफभ  

लम्काउन युिाको महत्वपूणभ भुजमका रहेको हुन्छ ॰ राजरर य युिा नीजत २०६६ ले १६ देखख ४० िर्भ 

उमेर समूहका मजहला, पुरुर् तथा तेश्रोजलंगीलाई युिा भनी पररभाजर्त गरेको छ ॰ नेपालमा १६ - 

४० िर्भ उमेर समूहको जनसंख्या कररि ४० प्रजतशत रहेको छ ॰ युिाहरु रारर को मानि संसाधन 

अन्तगभतको महत्वपूणभ श्रोत भएकाले आजथभक, सामाजजक, राजनीजतक, सांसृ्कजतक लगायत 

जनजीिनका हरेक के्षिमा पहँुच र सहभाजगता सुजनजित गरी प्रदेश/रारर  जनमाभणमा अग्रसर गराउन 

प्रदेश युिा नीजत जनमाभण गरर त्यसको कायाभन्वयन आिश्यक छ ॰ युिा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

अनुसार हरेक िर्भ िजारमा ५ लाख युिा आउँछन् ॰ यी मध्य अत्यनै्त कमले मािै देशमा रोजगारी 

पाउँछन्, िाँकी कामको खोजीमा जिदेजशन िाध्य छन् ॰ दैजनक औसत १५०० जना युिा जिदेजशने 
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गरेका छन् ॰ अदक्ष कामदारको रुपमा िैदेजशक रोजगारमा जाँदा जिजभन्न समस्यामा जसै्त: सम्झौता 

अनुसार ज्याला/तलि नपाउनु, कामिाट नै जनकाजलनु, शाररररक जोखखम अत्याजधक हुनु 

लगायतका समस्यमा पने गरेका समाचारहरु आईरहन्छन् ॰ त्यसैले अदक्ष कामदारको रुपमा 

िैदेजशक रोजगारमा जाने कायभलाई जनरुत्साजहत गनभ प्रदेशमा नै रोजगारीको व्यिथथा  िा 

स्वरोजगार बन्न पे्रररत गनभ आजथभक, सामाजजक रुपान्तरणको मूलप्रिाहमा युिाहरुको प्रिेशलाई 

प्रदेशले प्राथजमकतामा राख्न जरुरी छ ॰ राजरर य युिा पररर्द माफभ त १,५०० युिालाई सीप तथा नेतृत्व 

जिकास ताजलम जदने लक्ष्य रहेकोमा १,४१५ युिाले सो ताजलम प्राप्त गरेका छन् ॰ आ.ि. २०७५/७६ 

मा युिा स्वरोजगार कोर्को सहयोगमा कररब १७ हजार युिा स्वरोजगार भएका छन् भने प्रयेक िर्भ 

१५ हजार खेलाडीलाई प्रजशक्षण प्रदान गररएको तथ्याङ्क छ ॰ 

गण्डकी प्रदेशको संिृिीको आधार भनेकै कृजर्, पयभटन तथा उद्योग कलकारखानाको संचालन 

भएकाले उपलब्ध मानि संसाधनलाई यसै क्षिमा प्रयोग गनभ सक्नपदभछ ॰ अल्पकाजलन, 

मध्यकाजलन, जदघभकाजलन नीजत जनमाभण गरर समग्र मानि संसाधन मध्य युिालाई प्रदेशमा रहने 

िातािरण जनमाभण गनुभ आजको आिश्यकता हो ॰ प्रदेश तथा थथाजनय तहहरुले नीजत तथा 

कायभक्रमका िा िजेट जनमाभण गदाभ लक्ष्य जनधाभरण िा संख्या तोजक औपाचाररक तथा अनौपचाररक 

माध्यमबाट ताजलम तथा उच्च शैजक्षक गजतजिजधमा युिाहरुलाई संलग्न गराउनु पदभछ ॰ प्रदेशमा 

रहेको CTEVT, घरेलु तथा साना उद्योग कायाभलयहरु, थथाजनय जनकायहरु, NGO/INGO साथै अन्य 

सरकारी जनकायहरु जसै्तः  कृजर् तथा पशुपंक्षी सम्वखन्धत कायाभलयहरुले उपलब्ध गराउने छोटो 

तथा लामो अिजधका जसपमूलक साथै उद्यमजशलता जिकास ताजलमहरु कृजर्, पयभटन, घरेलु तथा 

लघु उद्यम, जनमाभण , उत्पादन सँग सम्वखन्धत बनाउनु जरुरर छ ॰ ताने्सन नगरपाजलका – ६, पालुिे 

डेरी पसलका जजत िहादुर पालुिे िैदेजशक रोजगारका लाजग साउदी अरि र मलेजशयामा ६ िर्भ 

जिताएका उनले युिा उद्यम जिकास कायभक्रममा अन्तगभत "डेरी प्रिर्द्भनका साथै जिजिधीकरण" 

जशर्भकमा तानसेन नगरपाजलकाले जदएको ताजलम ताजलममा सहभागी भई दुधका साथै डेरीमा 

पाईने सिै सामाग्री जचज, आइसजक्रम, कुल्फी, छुपी तयार गने, उत्पादन गने र जिक्री गरी 

स्वरोजगार िनेका छन् ॰ उनी कोजभड-१९ का कारण जनरे्धाज्ञा पजछ उद्यमी बनेका हुन् ॰ सहुजलयत 

व्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण जलएका उनले ५० प्रजतशत अनुदानमा जचजलि भ्याट पाएका छन् ॰ 

‘म अजहले काम गदाभ धेरै खुसी छु, ’ उनले भने ‘यसमा सबैको साथ र सहयोग छ ॰’ राज्यद्वारा 

उपलब्ध गराईएको ताजलमका साथै सहुजलयत व्याजदर र अनुदानमा प्रजिजध हस्तान्तरण 

कायभक्रमका रुपमा उपलब्ध गराईएको जजत िहादुर पालुिेको यो जििरण एक उदाहरण माि हो ॰ 

यस्ता कायभक्रमले युिालाई प्रदेशमा नै रजह स्वरोजगार बन्न थप उते्प्ररणा जमल्दछ ॰  
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समृद्ब प्रदेशकर लरष्ट्ग युवर स्वरोजगररकर सम्भरवनरहरुः  

 कररि १० लाख आन्तररक तथा िाह्य पयभटकहरुले भ्रमण गने गण्डकी प्रदेशमा पयभटन सँग 

आिद्द होटेल मजदुरका रुपमा, साहजसक खेलहरु जसै्त प्याराग्लाईजडि, िन्जी जखिि, 

रक क्लाईखम्वि, याभखिि आजदमा पाइलट िा प्राजिजधकको रुपमा टुर गाईड, पोटभरका 

रुपमा रोजगारी तथा स्वरोजगारको सम्भािना 

 कृजर्, इखन्जजनररि, स्वास्थ्य आजद जस्ता प्राजिजधक जिर्य जलई औपचाररक तथा 

अनौपचाररक अध्ययनका साथै छोटो/लामो अिजधको ताजलम जलएका युिाहरुलाई कृजर् 

तथा पशु प्राजिजधकका रुपमा मुख्यमन्त्री जलिायुमैिी नमुना कृजर् गाउँमा खटाउने िा कृजर् 

उद्यम गरर स्वोरोजगार हुने अिसरको सम्भािना साथै यस प्रदेशको ८५ थथाजनय तहमा 

जिजभन्न सेिा/समूहमा प्राजिजधक सहायकको रुपमा जाजगरको सम्भािना 

 लघु तथा घरेलु ताजलम जलएका युिाहरुलाई जिउँ पँूजीको व्यिथथा गरर घर िा टोल नजजकै 

लघु तथा घरेलु उद्यम संचालन गरर पररिारका सदस्य िा अरुलाई रोजगार जदई आफू 

उद्यमी बने्न अिसर 

  कृजर्को आधुनीजककरण एिं व्यिसाजयकरणले युिा सहभाजगता बढ्ने सम्भािना 

 CTEVT बाट जदईने छोटो अिजधको ताजलम जसै्त जसकमी, डकमी, प्लम्वर, 

इलेखरर जसयनबाट अदक्षलाई अधभ दक्ष जनशखि साथै जसप upgrade गरर दक्ष 

जनशखिका रुपमा थथाजनय तहहरुमा जनमाभणाजधन जनजी तथा सािभजजनक आयोजनाहरुमा 

तत्कालै मानि संसाधनका रुपमा रोजगारको सम्भािना 

 उपयुि प्रजशक्षणले पयभटन उद्योग व्यिसाय जसै्त होमसे्ट, टर े जकि, हाइजकि आजदमा 

स्तररय सेिाका साथै बढी लाभ जलई सेिा सुजिधाको जिस्तार गरर रोजगारीको एिं 

स्वरोजगारको सम्भािना 

 लघु तथा घरेलु उद्योगले थथाजनय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदाथभको प्रयाप्त मािामा प्रयोग 

हुने 

 लघु घरेलु तथा साना उद्योग, व्यिसाजयक कृजर् तथा िैदेजशक रोजगारबाट फजकभ एका 

व्यखिका लाजग प्रदान गररने सहुजलयतपूणभ कजाभको के्षि र सीमा जिस्तार गरी धेरै युिाले 

लाभ जलने सम्भािना 

यसै गरर नेपाल सरकारको पन्ध्ौ ंयोजना (आ.ि. २०७६/७७-२०८०/८१) र गण्डकी प्रदेशको प्रथम 

पञ्चिर्ीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनुसार जनम्न अिसर/सम्भािना रहेका छन्  

 नेपालको संजिधानमा युिा जिकास सिन्धी संिैधाजनक व्यिथथा हुनु  

 राजरर य युिा पररर्दको गठन र पररचालन हुनु  
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 देशमा जिकास आयोजना, उद्योग सञ्चालन गनभ प्रशस्त युिा शखि र श्रम देशमा उपलब्ध 

हुनु 

 जिदेजशने युिाहरुबाट जभजिने जिपे्रर्णले राजरर य अथभतन्त्रमा सहयोग पुगु्न 

 युिाहरुको समग्र जिकासका लाजग जिजभन्न संरचनागत प्रिन्ध हुनु 

 युिा जिकासमा राजनैजतक इच्छाशखिमा िृखि हुनु 

 तीन तहका सरकारमा युिाको प्रजतजनजधत्व रहनु 

 जिश्वव्यापीकरण र सूचना प्रजिजधको जिकासका अिसर प्राप्त हुनु 

 स्वदेशमा रोजगार र स्वरोजगारका अिसर अजभिृखिका लाजग सरकारको उच्च प्राथजमकता 

रहनु र जनसाङ्खख्यक लाभको अिथथा जिद्यमान रहनु प्रमुख अिसरको रुपमा जलएको छ॰ 

समृद्ब प्रदेशकर लरष्ट्ग युवर स्वरोजगररकर चुनौतीहरुः  

 लागुपदाथभ दुव्यभसनी तथा असुरजक्षत यौनजन्य गजतजिजध 

 बढ्दो शैजक्षक िेरोजगार हुनु 

 मानि तस्करी तथा मानि िेचजिखनको बढोत्तरी हुनु 

 प्रदेशमा नै रोजगारीको अिसर जसजभना गनभ कृजर्जन्य उद्योग, ठुला कलकारखाना, पयभटन, 

उजाभ, जनमाभण जस्ता जिकासका पूिाभधारमा राज्यको लगानी कम हुनु 

 युिामा उद्यमजशलता जिकास गनभ व्यिसाय जसजभना (Business Incubation) जस्ता कायभक्रम 

संचालन नहुनु 

 स्वरोजगार बनेका युिा उद्यमीहरुका उद्यमहरुको जबमा  र कजाभ सुरक्षण नहुनु 

 स्वदेशी दक्ष जनशखिको अपयाभप्तताका कारण आप्रिासी कामदारको संख्या कटौती गनभ 

चुनौती 

 कानून, नीजत योजना तथा कायभक्रम जनमाभताहरुमा युिाको समस्या आिश्यकता र 

प्राथजमकताहरुका बारेमा व्यिहाररक तथा शैदाखन्तक ज्ञानको कमी हुनु 

 सरकारी जनकाय तथा प्रदेश एिं थथाजनय तहहरु जिचमा समन्वय एिं सहकायभको अभािका 

कारण कायभक्रम दोहोररने तथा जस जलने प्रिृजत्तमा िृजद्द हुनु 

 पूिाभधार जनमाभणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सडक, खानेपानी, ljB't, संचार जस्ता कृयाकलाप 

संचालन हुन नसकु्न 

 प्राजिजधक जशक्षालाई अनुसन्धान र नि प्रितभनसँग जोड्न नसकु्न 

 स्टाटभ अप व्यिसायमा संलग्न हुन उते्प्रररत गने उदे्दश्यले पररयोजना जधतो राखी नू्यन 

व्याजदरमा कजाभ उपलब्ध गराउने नीजत तथा कायभक्रम िैङ्क तथा जिजत्तय सँथथाको जनयमका 

कारण कायाभन्वयनमा चुनौती 
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 स्वदेशी उत्पादन प्रििभन, जनयाभत प्रििभन, आयात प्रजतथथापन र रोजगारी जसजभना हुने नीजत 

तथा कायभक्रमको जनमाभण तथा कायाभन्वयनमा चुनौती 

यसै गरर नेपाल सरकारको पन्ध्ौ ंयोजना (आ.ि. २०७६/७७-२०८०/८१) र गण्डकी प्रदेशको प्रथम 

पञ्चिर्ीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनुसार जनम्न चुनौती रहेका छन्  

 युिा लजक्षत नीजत योजना तथा कायभक्रमहरुको प्रभािकारी कायाभन्वयन हुन नसकु्न  

 युिाको क्षमता अजभिृिी सिन्धी ताजलम सञ्चालन गनभका लाजग ताजलम प्रदायक 

जनकायहरुबीच समन्वय सुदृढ गनुभ 

 बजारको माग र जनशखिको आपूजतभबीच सामञ्जस्य नहुनु 

 युिा जिकासको लाजग ठोस योजना नहुनु, युिासँग सिखन्धत तथ्याङ्कीय आधार नहुनु 

 युिाको सिाभिीण जिकास, उद्यमशीलता र रोजगारीका अिसर सीजमत हुनु, ठुलो संख्यामा 

युिा शखि जिदेश पलायन हुनु 

 जिभेद, कुरीजत र अन्धजिश्वासजन्य जचन्तन तथा अभ्यास समाजमा जिद्यमान रहनु  

 युिाको ज्ञान, जसप, क्षमता तथा अिसरको जिकास गनुभ  

 युिा प्रजतभा पलायन रोकु्न, युिा लजक्षत जीिनोपयोगी प्राजिजधक र व्यिसाजयक जशक्षा 

सिभसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनु 

 स्वदेशमा रोजगारीका अिसर िृिी गनुभ, युिामा सकारात्मक सोचको जिकास गरी 

स्वयंसेिी संसृ्कजतको जिकास र श्रमको सम्मान गने संसृ्कजतको जिकास गनुभ 

 जिजत्तय स्रोतमा युिाको सहज पहँुच सुजनजित गनुभ, युिा सशिीकरण गदै रारर को 

सामाजजक, सांसृ्कजतक तथा आजथभक रुपान्तरण गनुभ 

 जिद्यमान जनसाङ्खखक लाभलाई उपयोग गनुभ र स्काउटलाई जिद्यालय तहसम्म जिस्तार 

गनुभ प्रमुख चुनौजतका रुपमा जलएको छ ॰ 

ष्ट्नष्कर्ा 

अजहले कोजभड-१९ का कारण नेपालका साथै जिश्व नै प्रभाजित रहेको छ जसका कारण उद्योग 

व्यिसाय अत्यनै्त प्रभाजित भई ओभरहेड कर बढ्न गएकाले लागत घटाउन उद्योगीहरुले कमभचारी 

कटौती थालेका छन् ॰ अजहले काममा रहेका कमभचारीको रोजगारी सुजनजित गनभ सके माि पजन 

िेरोजगारीमा आउने बढोत्तरीमा कमी ल्याउन सजकन्छ ॰ यसका लाजग प्रदेश सरकाले जिशेर् 

खालको राहत प्याकेज ल्याउनुपने देखखन्छ ॰ एक माि अन्तराभजरर य जिमानथथल जिभुिन 

जिमानथथलको झन्झजटलो आिागमन अिथथा, थथाजनय तहहरुका साथै जिजभन्न 

आयोजना/पररयोजनाहरुको मनोमानी पयभटन शूल्क, अस्पर टर े जकि रुट आजदले पयभटन के्षिको 

जिकासमा प्रत्यक्ष प्रभाि पारररहेको छ ॰ हाम्रो प्रदेशको प्राकृजतक सौन्दयभ, पयाभिरजणय जिजिधता, 

५ समृि प्रदेशका लाजग युिा स्वरोजगारः  सम्भािना र चुनौती 



जिजभन्न जात-जाजतका संस्कार, सँसृ्कजत, चाडपिभका जहसािले हामी अत्यनै्त धनी छौ ं ॰ साहजसक 

पयभटनका गजतजिजधका लाजग जहमाल, नदीनालाहरु, पयाभिरजणय अध्ययनका अनुसन्धानका लाजग 

प्राकृजतक जजिजनु्त, हािापानी तथा िनस्पजत लगायत जिजभन्न जाजतय कला-सँसृ्कजतको संगम 

रहेको हाम्रो प्रदेशलाई जछमेकी देशहरु चीन र भारतमा व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरी पयभटकको 

सँख्यामा िृिी गराई धेरै भन्दा धेरै युिाहरुलाई पेशा, व्यिसायको अिसर जसजभना गनभ सजकन्छ ॰ 

जनिाभहमुखी कृजर् पेशालाई आधुजनकीकरण, व्यिसायीकरण गनभ, Repair and Maintenance 

(मोिाईल ममभत, िाईक िकभ सप आजद) अन्तगभत  युिा स्वोरोजगार कायभक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायभक्रम, प्रधानमन्त्री कृजर् आधुजनकीकरण पररयोजना, गररिी जनिारण कोर् लगायतका थथाजनय, 

प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट संचालन हुने ताजलम तथा अनुदान कायभक्रम र युिा उद्यमजशलता र 

रोजगारी जसजभना गनभ जिजभन्न जशर्भकमा उपलब्ध सहुजलयतपूणभ कजाभको व्यिथथामा समन्वय गरर 

मल र जिउजिजन आिश्यक समयमा उपलब्ध गराई उत्पाजदत सामाग्रीलाई सहज रुपमा िजारसम्म 

पुयाभउने संयन्त्रको जिकास गरे युिा सहभाजगता बढाउन सजकन्छ ॰ कुनै युिा नयाँ व्यिसाय सुरु गछुभ  

भजन आएमा जिद्यमान नीजत, जनयम, ऐन, कानूनको झन्झटीलो प्रकृयमा एक कायाभलय दखख अको 

कायाभलय धाउनुपने बाध्यतालाई समाप्त गदै एक द्वार प्रणाली िा एक कायाभलयबाट सिै प्रकृया 

टुजिई प्रमाणपि िा आिश्यक अनुमजत प्राप्त हुने व्यिथथा गरे थप युिा/उद्यमी मैिी हुने देखखन्छ ॰ 

जिकास जनमाभण, स्वास्थ्य, जशक्षा, कृजर्, िातािरण र सामाजजक जिकास, जिपद् व्यिथथापन कायभमा 

व्यापक रुपमा युिा स्वयंसेिक पररचालनका साथै सीपमूलक ताजलम र जित्तीय स्रोतमा युिाको 

पहँुच िृखि गराई मुलुकको उद्यम र व्यिसायमा युिाको संलग्नता िृखि भएमा स्वथथ, सकारात्मक 

सोचयुि, उद्यमशील, जसजभनशील, अजधकार प्रजत सचेत र कतभव्य प्रजत प्रजतिि युिा शखिको 

जिकास र पररचालन गने उदे्दश्य प्राखप्त संभि छ ॰ 
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