
समदृ प्रदेशको लागि यवुा स्वरोजिार :सम्भावना र चनुौती  
 

समदृ शब्दको सामान्य अर्थ हनु्छ भररपरु्थ अर्वा पररपरु्थ। यहााँ समदृ शब्दले मानवोचचत जीवन चजउन पगु्न े
िरर खचथ िने सामर्थयथ  प्राप्त िनुथ हो। प्रदेश भन्नाले कुनै पगन देशको भौिोगलक गसमानागभत्र रहेको त्यस देशको 
एक राज्य हो। प्रदेश एक देशको सानो रुप हो जनु आगर्थक सामाचजक ,राजनीगतक ,भौिोगलक गिकासको लागि 
केचन्िय राज्यले शचि ववकेन्िीकरर् प्रदेशमा  िरेको हनु्छ। यवुा भन्नाले शारीररक ,मानगसक सामाचजक, िौविक 
तवरले सक्षम व्यािी हो जनु नेपाल सरकारले 16-40 वर्थ उमेर समूह भनी गनर्ाथरर् िरेको छ। जीवनको 
सिैभन्दा उजाथचशल उमेर जनु साहस,इच्छाशचि ,गिश्वास जािरले भररपरु्थ हनु्छ। स्वरोजिार शब्दले रोजिारी 
गसजथना आफै िनुथ भने्न जनाउछ। सम्भावनाले उदाउाँदो आस देखाएको हनु्छ।सामाचजक भौिोगलक आगर्थक तर्ा 
अन्य के्षत्रमा देचखएका वा नदेचखएको के्षत्रको खोजी िरर त्यसिाट फाइदा गलन सक्ने कायथहरु िनुथ हो।चनुौती 
शब्दले िार्ा वा अवरोर् जनाउछ।  समदृ  प्रदेशको लागि यवुा स्वरोजिार आवश्यक छ। स्वरोजिार प्राप्त िने 
हजारौ सम्भावनाहरु छ्न। जहााँ सम्भावना त्यहा चनुौती त अवश्य नै हनुे िछथ। 

 

िाग्मती ,कर्ाथली र लचुम्िनी  र गतब्ितसङ गसमाना जोगिएको िण्िकी प्रदेश  िोखाथ  लमजङु, तनहुाँ 
,पिथत,िाग्लङु,स्याङ्जा, पिुी नवलपरु, म्याचग्द, मनाङ र मसु्ताङ िरर एघार चजल्लाहरु गमलेर िनेको छ। यस 
प्रदेशको के्षत्रफल २१५०४  ििथ वकलोगमटर रहेको छ। कुल जनसंख्या २४०३७५७ रहेकोेे छ। यस 
प्रदेशमा मिर , िरुुङ ,क्षेत्री , िाहनु, नेवार , शेपाथ ,दमै कामी ,सावकथ  िादी ववगभन्न 88 जातजागतहरु िसोिास 
िदथछ्न। दसै गतहार, तीज, जनैपूचर्माथ ,छ्ठ,ल्होसार आदद चािपवथहरु मनाउछ्न। कृवर्, पयथटन र व्यापार यहाको 
मखु्य पेशा व्यवसायहरु हनु। 

िण्िकी प्रदेश प्राकृगतक सम्पदाको खानी, प्राकृगतक सौन्दथयथको रानी  र सास्कृगतक सम्पदाको र्नी प्रदेश हो। 
सनुौलो घामका वकरर्मा वहरा जस्तै टचल्कने वहमशखृलादेखी गलएर पहेलै र्ानको िाला झलु्ने समर्र भभुाि 
तराइसम्म फैगलएको छ। प्राकृगतक सम्पदा जल ,जगमन ,जगििटुी ,जङ्गलले भररपरु्थ छ। 

यस प्रदेशमा सयौ खोलानाला, ताल, छ्हरा, कुन्ि र नदद  रहेका छ्न। जलस्रोतको माध्यमिाट गिजलुी गनकाली 
यवुा स्वरोजिार सजृना िनथ सवकन्छ। तर पंूजीको लिानी दक्ष जनशचिको अभावमा पानी त्यसै खेर िएको 
छ।  यस प्रदेशमा हजारौ हेक्टर जगमन कृर्ीयोग्य रहेको छ। यस जगमनको सदपुयोि िदै व्यवसावयक कृवर् 
िरर यवुा स्वरोजिारको वातावरर्मा सजृना िनथ सवकन्छ। तरकारी खेती ,फलफुल खेती पशपुालन, माछापालन, 

मौररपालन िरर प्रदेश समदृ िनाउन सवकन्छ भने यस क््षेाेेत्रमा व्यवहाररक  तागलमको अभाव , आगर्थक 
लिागनको अभाव र यवुा कृर्ीप्रती आकर्थक नहनु,ु कृर्ीमा गिमाको सवह कायथन्वयन नहनु ुजस्ता चनुौगतहरु रहेका 
छ्न। यस प्रदेशको अको स्वरोजिारको  मखु्य सम्भावना िोकेको के्षत्र हो जगििटुी। वहमालदेखी तराइसम्मको 
भभुािमा पाइन ेसयौ प्रजागतका िहमुलु्य जगििटुीहरु यस प्रदेशमा पाइन्छ्न । यी उपलब्र् जगििवुटको सम्ििथन 
,प्रििथन र सवह प्रयोि िरर और्गर् गनमाथर् िनथ सकेमा करोिौं आम्दानी िनथ सवकन्छ।  तर वहमाली भेिमा पाइन े
िहिुरु्ी जगििटुीको अव्यवचस्र्त गनश्काशन हनु,ु पहािमा र तराइमा पाइन े और्गर्को  पवहचान र प्रयोि नहनु,ु 

जगििटुी पवहचान र अनसुन्र्ान िने जनशचि नहनु,ु प्रदेश सरकारले यसप्रगत चासो नदेखाउन ुजस्ता चनुौतीहरु 
रहेका छ्न। त्यस्तैिरर िण्िकी प्रदेश जङलले नै भररएको छ। वहमालमा कोर्र्ारी जङलदेखी पहािमा पतझर 
र तराइमा सदावहार जङल रहेका छ्न । जिलिाट प्राप्त हनुे काठ दाउरा, पात ,घााँसको सवह सदपुयोि िरेमा 



यवुा स्वरोजिार सजृना िनथ सवकन्छ । जङलिाट प्राप्त हनुे आम्दागनप्रती यवुाहरुको चासो नहनु ुयसप्रती प्रदेश 
सरकारले योजना, कायथक्रमहरु यवुाकेन्ृत हनु नसक्न ुन ैचनुौगतहरु रहेका छ्न। यस प्रदेशको यवुा स्वरोजिारको 
सम्भावना िोकेको पक्ष्र हो जन अर्वा यवुा न।ै प्रदेशमा रहेका दक्ष र अदक्ष यवुाहरुको विीकरर् िरर योग्यता 
क्षमता र सीप अनसुार कायथगिभाजन िरर ववगभन्न उर्ोि कलकारखाना खोली यवुालाइ रोजिारको व्यवस्र्ा िनथ 
सवकन्छ। 

 

िण्िकी प्रदेशको यवुा स्वरोजिारको मखु्य सम्भावना िोकेको के्षत्र हो पयथटन व्यवसाय। प्राकृगतक सौन्दयथको 
खानी यस प्रदेशमा र्ौलागिरी,गनलगिरी, माछापचु्रे ,अन्नपूर्थ वहमशखृलाका सारै् महाभारत पिथत , लोभलाग्दा 
िािापाखा ,गभर, िफुा,सारै् मनमोहक िाउहरुले पयथटकलाइ लोभ्याएका छ्न। अगत मनमोहक िाउाँहरु घान्िकु, 

घलेिाउ,गसक्लेस, गसरुिारी, िारपाक आदद जस्ता िाउाँमा िररने सास्कृगतक सम्मानले गसङो प्रदेश नै िौरवाचन्वत 
छ। र ददनानदुदन आन्तररक एवम ्िाह्य पयथटकको आिमन पगन िविरहेको छ।  यस्ता पयथटकीय िाउाँमा 
भौगतक पवुथर्ारहरु एवम पयथटकलाई आवस्यक सम्परु्थ व्यवस्र्ा िनथ सकेमा पयथटन व्यवसायी सुृ ि िन्न  सक्छ। 
एगसयाकै गिख्यात अन्नपरु्थ  पदमािथले गिश्वकै पयथटकलाइ तागनरहेको छ। यसलाइ अझै व्यवचस्र्त िनथ सकेमा 
सयौ यवुाहरुले रोजिारको अवसर प्राप्त िनथ सक्छ्न। िण्िकी प्रदेशमा सास्कृगतक एवम र्ागमथक महत्त्वका 
के्षत्रहरू छ्न। जस्तै सन्सारकै अग्लो स्र्ामा रहेको र्ागमथक स्र्ल मचुिनार् मचन्दर , गतगलचो ताल , िोखाथको 
मनकामना, तनहुाँको िाराही मचन्दर, िचुल्मको रुरु क्षेत्र ,स्याङ्जाको रामनददर्ाम आदद । प्राचीन महत्वका दरिार 
,मचन्दर, मठहरुलाइ पनुथजािरर् एव प्रचारप्रसार िरर पयथटकलाई आकर्थक िनथ सवकन्छ। कालीिण्िकी वकनारमा 
रहेका र्ागमक स्र्लहरुलाइ काली कररिोरलाई उचचत मािथ िनाइ गछमकेी देशहरुिाट  पयथटकको आिमनलाइ 
ििाउन  सवकन्छ। जसले िदाथ पयथटन व्यवसायमा ठुलो टेवा पगु्दछ। पोखराको अन्तराचस्िय गिमानस्र्लको 
गनमार् कायथ सकाइ आन्तररक र िाह्य पयथटकको संख्या ििाउन सवकन्छ। यसले पगन यवुा स्वरोजिारमा 
सहयोि िदथछ। 

 

त्यस्तै िरर कृवर्को माध्यमिाट यवुा स्वरोजिार गसजथना िनथ सक्न ेप्रमखु सम्भावना छ । मसु्ताङको स्याउ , 

काचस्क हेम्जाको आल,ु स्याङ्जाको सनु्तला ,िोखाथको भेिा, पिथतको लप्सी, लमजङुको केरा व्यवसायलाइ उन्नत 
िनाएमा मातै्र हजारौ यवुाहरुले स्वरोजिारको गसजथना िनथ सक्दछ्न। वहमाल पहाि र तराइमा फल्ने जनुसकैु 
फलफुललाइ उन्नत व्यवसावयकरर् िरेमा यवुा स्वरोजिारको वातावरर् गसजथना िनथ सवकन्छ। तर वैदेचशक 
रोजिाररको मोहले ददनह ुसयौ यवुाहरु यस प्रदेशिाट िावहरका छ्न। यसलाई रोक्न नसक्न ुनै मखु्य चनुौती 
हो। त्यस्तै िरर प्रदेशको समाजको चलनचल्तीमा  रहेका प्रचचन औजार र उपकरर्को प्रििथन िरेमा यवुा 
स्वरोजिार गसजथना िनथ सवकन्छ। जस्तै िोको िालो स्याउ,िनुु्न, ठेवक मदानी िनाउन ु ,विकी झातो िनाउन ु
आदद। 

 

सम्भावना नै सम्भावना िोकेको प्रदेशमा जगत आसाका लोभलाग्दा सपनाहरु छन उगत नै गनराशाका  
जन्जरहरु पगन छन। यस प्रदेश भौिोगलक रुपमा ववकट पगन रहेको छ। वहमालपाररका चजल्लाहरुमा भौगतक 
पिुथर्ारको पररपतुी िनथ कदठन छ। त्यस्तै िरर पहािी चजल्लामा अग्ला अग्ला गभर खोच छन जसले भौगतक 
गिकाशमा अवरोर् ल्याउछ। प्रदेशको ववगभन्न ठाउाँ के को लागि उपयुे िु छ भनी अनसुन्र्ान िनथ 
आवश्यक  छ। त्यसको लागि उचचत उपकरर् र जनशचि नहनु ु अको चनुौती हो। हरेक के्षत्रमा आगर्थक 



लिानी िनुथपने हदुा प्रशस्त  लिागन नहनु ुअको ; चनुौती हो। प्रदेश सरकारले ल्याएका ववगभन्न कायथक्रमहरु यवुा 
लचक्षत नहनु ुपगन चनुैगतपरु् नै हो।ल्याएको कायथक्रममा रजगनगतवककरर् हनु,ु यवुाहरु कृवर्प्रती आकर्थक नहनु,ु 

यवुाले िरेको कामहरुमा प्रोत्साहन ,परुस्कार नहनु,ु कृर्ी व्यवसायमा गिमाको भरपदो  कायथ नहनु,ु प्रदेश सरकारले 
िरेका कायथहरुको मलु्यांकन नहनु ु , अचस्र्र राजगनती, रुिीिादी मलु्यमान्यता, चेतनाको कगम, शैचक्षक क्षेत्रमा 
लिागनको उपेक्षा ,व्यवसावयक गसपको अभाव आदद ववववर् चनुौगतहरु रहेका छन। 

 
 

 यी सिै चनुौगतहरुलाइ चचदै प्रदेशमा रहेका प्राकृगतक सामाचजक ,सास्कृगतक र्ागमथक वस्तहुरुको उचचत प्रयोि 
िदै यवुा स्वरोजिारको िातािरर् सजृना िरर समदृ व्यािी, पररवार, समाज  र प्रदेशको गनमाथर् िनथ सवकन्छ। 
यसको लागि व्यािी साहसी जझुारु, गसपवान , सजृनचशल हनु ुआवस्यक छ भन ेप्रदेश सरकारिाट उपयिु 
गनगतगनयन, परामशथ ,आर्ीक लिानी, मलु्यांकन हनु ुआवश्यक  छ।  

 

मगमता भसुाल  वागलङ नौ स्याङ्जा  
 


