
समदृ्ध प्रदेशका लागि युवा स्वरोिार: सम्भावना र चनुौती 
आजभोली समदृ्गधका नाराहरु बजारमा तरकारी र फलफूल भन्दा पनन सस्तो अनन चारै नतर भाषण र 
कुराकानीमा आउने िददछ।  आखिर समदृ्द भनेको के हो?  भन्ने कुरा मेरो बुझाइमा, नािररकले प्राप्त िरेको 
ज्ञान सीप मा बदल्ने, सीपलाई रोजिारमा बदल्ने रोजिारलाई उत्पादनमा बदल्ने , उत्पादन बाट आउने 
लाभाांश मानव कल्याण र नव प्रवतदनमा लिाउने र  उत्पादन प्रक्रियालाई ननरन्तर अध्यावगधक  िनुदलाई नै 
समदृ्गध प्राप्त िनुदआजभोली समदृ्गधका नाराहरु बजारमा तरकारी र फलफूल भन्दा पनन सस्तो अनन चारै 
नतर भाषण र कुराकानीमा आउने िददछ।  आखिर समदृ्द भनेको के हो?  भन्ने कुरा मेरो बुझाइमा, 
नािररकले भननन्छ  । 
 

कुनै ननश्चचत भौिोललक क्षते्रलभत्र बसोबास िरेका माननसहरूको आगथदक, सामाश्जक तथा शैक्षक्षक कायद 
सुधार िनदका लागि छुट्टाइएको भूभाि तथा  बनावटलाई प्रदेश  सरकार भननन्छ । अको शब्दमा, देशमा 
समदृ्ध  कायद िनदका लागि सरकारले भौिोललक बनावटका आधारमा समग्र देशको ववकासको िनद ठाउँ ठाउँ 
अनुसारको ववकास अनन स्थानीय सरकारको िुनासो केन्रीय  सरकार सम्म पुयादउनका लागि पुलको रुपमा 
काम िनद माध्यमलाइ प्रदेश सरकार भननन्छ  । 
नेपालको सांववधान अनुसार युवा भन्नाले १६  बसद  भन्दा मागथ र ४० वषदभन्दा कम उमेर समूहका 
माननसहरू लाई भननन्छ। युवाहरु भन्नाले शारीररक, मानलसक बौद्गधक र आगथदक रुपले सबल माननन्छ। 
आफ्नो कायद सम्पादन िनदका लागि युवा अवस्था नै ठठक हुन्छ क्रकनक्रक युवाअवस्थामा जोश जाांिरका 
साथै उमांिले भररपूणद भएको अवस्था रहन्छ  । 
बािमती प्रदेश, लुश्म्बनी प्रदेश र  कणादली प्रदेशको बबचमा रहेको एक सुन्दर प्रदेश िण्डकी प्रदेश हो। यस 
प्रदेशलभत्र नेपालमा पाइने सबै प्रकारका हावापानी  पाईन्छ ।यहाँ चाँदी टल्कने ठहउका ठिक्का हरु लाई 
पानीमा  रूपान्तरण िर जल वाष्पीकरण भएर फेरर तेठह  ठाउँमा बलसदने िददछ  पानीका थोपाहरु।  
यस प्रदेशमा नेपालको सबभैन्दा धेरै पानी पने ठाउँ र  सबै भन्दा कम पानन पने ठाउँ रहेका छन।  दरुीको 
ठहसाबले ननतान्त कम भएता पनन यो ठाउँ प्रकृनतक  ठहसाबले ननपुण रहेको देखिन्छ । भौिोललक ठहसाबले 
नेपालको 14 प्रनतशत ओिटेको यस प्रदेशमा ववलभन्न क्रकलसमका हावापानीहरु पाईन्छ।  यस प्रदेशमा 
कोइलीको सुमधुर आवाजमा सश्जएको कुहुकुहु भाकामा डाँफे र मुनाल िल्की िश्ल्क नाचेको दृचय पनन 
प्रत्यक्ष अवलोकन िनद सक्रकन्छ  । 
 

कुनै पनन युवाले आफूसँि भएको लसप क्षमता आगथदक पुजी श्रमलाई आफ्नै देशमा प्रयोि िदाद आफू र 
दक्ष एवां अदक्ष  कमदचारीहरुलाई रोजिारी ठदने कायद िददछ भने त्यस्तै स्वरोज्िार भननन्छ। 
स्वरोजिार  लागि कुनै ब्याक्ती एक  कायदमा पोख्त हुनुपददछ । नेपालको दृश्ष्टकोणमा हजारौं  युवाहरूले 
कामको लसललसलामा अन्य राष्रहरुमा िएर त्यहाँबाट लसकेको सीपलाइ स्वेदशमा पररचालन िरेर 
स्वरोजिार बनेका  थुपै्र उदाहरण हेनद सक्रकन्छ ।  
 

सम्भावना र चुनौनतहरु भनेकाेे के एउटै लसक्काका दइु पाटा जस्तै हुन।् जुन एउटा आउदा अको प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्षरुपमा आएकै हुन्छ। समदृ्ध प्रदेशका लागि युवा स्वरोिार र चुनैनतहरु निन्य रुपमा रहेका 
हुन्छन।् प्रकृनतले िानी रहेको हाम्रो िण्डकी प्रदेशमा युवा स्वरोजिारका लागि पयदटन व्यवसायीले नै ठूलो 



सम्भावना देखिन्छ।  यस प्रदेशलभत्र रहेका हजारौं तालतलैया झरना अनेकौं पहाड र  साहासी पयादटकहरुका 
लागि उपयुक्त ठाउँहरु र िलेहरु जस्तैैः banji jump, प्यारािलाइडडङ जस्ता िेल हरु  रहेका छन ्।  धालमदक 
पयदटकहरुका लागि मठ मश्न्दर अनन पुराना सांस्कार-सांस्कृनत अझै जीववतै रहेका छन।् अठहलेको एक्काइसौँ 
शताब्दीमा पनन मिरहरु को सालैजो भाका नेवारी समुदायमा लािेनाच बाहुनहरुको बबबाह बतदबन्ध जस्ता 
शुभकायदमा िाइने िेली अनन भजनका टुक्काहरुको पनन प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाइन्छ।  यसको लागि 
आन्तररक एवां बाह्य पयदटन दवैुबाट भरपुर आम्दानी िनद सक्रकन्छ । तर पयदटन 
ब्यवसायमा  सम्भावनालाई चुनौतीले श्जतेको  देख्न सक्रकन्छ ।अप््यारो भौिोललक बनावट यहाको प्रमुि 
चुनौती हो भने अलशक्षा अको एउटा ठूलो मूतदरुप बनेको छ  ।अप््यारो भु बनावट कारणले िदाद सबै 
ठाउँमा ववकासका पूवादधारहरूको पुिेको छैन ।यस प्रदेश लभत्र  यस्ता िाउँहरु पनन छन ्जहाँ अठहलेसम्म 
बाटोघाटो बबजुली अनन स्वच्छ वपउनेपानी पुिेको छैन ।लशक्षाकोलागि घन्टौं लामो बाटो काटेर बबद्यालय 
जानुपछद जसकारण उनीहरूले उ लशक्षाबाट बश्न्चत हुन  पुिेका छन ्। जब सम्म  जनशश्क्तहरु  लशक्षालाइ 
सामान्य मान्दछन तब सम्म समदृ्ध प्रदेशका लागि ठूलो चुनौती र बाधक रहन्छ। यठद ववकासका 
पूवादधारहरु प्रत्येक ठाउँ  ठाउँमा नपुग्ने भने पयदटन व्यवसाय केवल एउटा क्रकताबमा र योजना मात्र सीलमत 
रहन्छ । 
 वनजांिलले पनन समदृ्ध प्रदेशका लागि ठूलो सम्भावना  बोकेको छ वनजांिल बाट प्राप्त हुने काठ दाउरा 
र  जडडबुटी तथा अन्य जीव जन्तुलाइ कुशल  िांिबाट बचेबबिन तथा प्रयोि िनद सक्रकन्छ ।यहाँ कम 
लिानीमा ठूलो आम्दानी लुकेको छ।  हाम्रो वन जांिल लभत्र लािौं सांख्यामा जररबुठट कुहेर माटोमा 
रुपान्तरण भएको छ भने सोही  जडीबुटीबाट बनेर आएका अेौषधीहरु हामीले करोडौ नतरेर क्रकन्न बाध्य 
छौं । यसका लागि सरकारले  छुट्टै नीनत ननयम र युवा पररचलन िनदका लागि ल्याउने  प्याकेज 
र  फाइदाको बारेमा जानकारी ठदएर अनघ बढ्ने हो  भने पक्कै  पनन हामी कम लिानीबाट अगधक नाफा 
आजदन िरी युवालाई स्वदेशमा  पररचालन िनद सक्रकन्छ । कृवषमा आफ्नो भववष्य  नदेिेर िाँस  बास 
कपासको लागि ठदनहँु हजारौं युवाहरु प्रदेश धाउन बाध्य बनेका छन ्। प्रदेशलभत्र पनन हजारौं हेक्टर 
जलमन िेती योग्य छ तर िेतीयोग्य जलमनमा झार उम्रेको अठहले देख्न सक्रकन्छ।  यठद यसमा   आधुननक 
प्रणालीबाट िेती िने हो भने   कृवषमा आत्मननभदर भनी समदृ्गधको नारा व्यवहारमा  लािू हुने 
िर्थ्यो।   यठद उवदर भूलमको सही एवां आधुननक प्रणालीबाट िेती िनदका लागि सरकारले  आधुननक उपकरण 
औजार ववतरण, उन्नत क्रकलसमको बीउबबजन र रोि नाशक क्रकटनाशक औषगध हरु को ननशुल्क ववतरण 
तथा उत्पादन भएको समानहरु  सरकारले ललने हो भने युवाहरु पक्कै पनन कृवषमा आत्मननभदर एवां 
समदृ्गधको बाटोतफद  लश्म्कनेछ ।     िोलानाला झरना अनन नठदल े पररपूणद भएको यस 
प्रदेशमा  जलबबद्युतको  ठूलो सांभावना बोकेको  छ यश प्रदेशले। ववद्युतका लागि अनत नै उत्तम अनन 
ठहमनदी भएको कारणले िदाद सदाबहार एकनास बग्ने नठदहरु छरपस्ट रहेका छन ्। नय नदीहरुलाई सही 
उपयोि िरेर जलबबद्युत उत्पादन तथा बबक्रि िन,े माछापालन िने जस्ता जल स्रोतबाट िने 
सक्रकने  कायदहरूका लागि उत्तम क्षते्र रहेको छ। यसका लागि जनशश्क्त अभावको अलशक्षक्षत माननस र 
अप््यारो भु  बनावट हरु यस्काचुनौतीहरु  हुन।  यठद प्रदेस सरकारले आफ्नो क्षते्र लभत्र रहेका युवाहरुलाई 
सवद सुलभ ताललम अनन प्रलशक्षण िराउने हो भने  स्थानीय बालसहरुको  हात सीप अनन  कायद िने क्षमताको 
ववकास भई युवाहरु स्वरोज्िार  बन्न पुग्दछन ्  



 

अन्त्यमा : समदृ्ध प्रदेशका लागि युवा स्वरोजिारका लागि  प्रमुि सम्भावना भनेको पयदटन व्यवसाय हो 
भने कृवषमा आत्मननभदर , पशुपालन, जलववद्युत ननस्कासन तथा बबिी, माटो सुहाउदो तरकारी, फलफूल, 

एवम ्निदेबाललहरु आठद हुन भने चुनैतीहरु बबकासका पुवादधारहरुको कलम, लशक्षा क्षेत्रमा कम लिानी तथा 
िुणस्तरीय लशक्षाको अभाव, परम्पराित कृवष औजारहरुको प्रयोि,  

अप््यारो भैिोललक बनावट, युवाहरूमा चेतनाको कलम, बबदेशमा पैसा फल्छ भन्न ेभ्रम, सामाश्जक रुिीबादी 
तथा िलत मान्यता, आगथदक बजेटमा कलम, अश्स्थर सरकारका कारण नननतहरुमा पररवतदन, चको ब्याजदर 
लिाएतका अनेकै कारणहरु रहेका छन। जठहले सम्म चुनौतीहरुलाइ गचदै सुनैलो ठदनहरु आउदैन तब 
सम्म समदृ्गध भासण र क्रकताबमा मात्र लसलमत हुनेछ।  
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