
समदृ्द प्रदेशका लागि युवा स्वरोजिार : सम्भावना र चुनौती 

पषृ्ठभूमम 

आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा ववभिन्न आयामले युक्त पररवेशलाई सामान्यतया समदृ्ध अवस्था 
िनेर बुझ्ने गररन्छ । देशले नयााँ संववधान संगै अङ्गीकार गरेको संघीयताको व्यवस्था बमोजिम ववभिन्न 
िौगोभलक क्षेत्रलाई समेटेको एकाईलाई प्रदेश िनेर बुझ्न सककन्छ । त्यस्तै सोच ववचारले पररपक्व तथा 
उमेरका हिसाबले सकिय १६ वर्ि देखि ४० वर्ि (राजरिय युवा पररर्द्, नेपाल सरकार) सम्मको उमेर समूिलाई 
युवा िन्ने गररएको छ । रोिगारीमा संग्लग्न युवालाई स्वरोिगार िननन्छ ।  

यी त िए शब्दिरुको सामान्य बुझाई र अथि । नेपाल अहिले संघीयताको ननकै प्रारजम्िक चरणमा अभ्यास 
रत एक देश िो । ववगतमा ववकेन्रीकरणको अभ्यास गरेको िएतापनन शजक्त प्रत्यायोिन मार्ि त ्संघ,प्रदेश 
र स्थानीय सरकारले अर्धकार पाएका छन ्र प्राप्त अर्धकारको आधारमा िनतालाई सेवा सुववधा पुयािउन 
आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लागेका छन ् । िामी संग संघीयता अभ्यासको िासै धेरै लामो अनुिव छैन । 
एकात्मक राज्यको शासन प्रणालीबाट देशमा िईरिेको पछौटेपन, सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवािीकरण 
असम्िवप्राय साववत िईसकेको परृठिूभममा संववधान सिा मार्ि त ्देशले संघीयता अभ्यास गदै आएको छ 
। शजक्तको बांडर्ांड मार्ि त ्अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तिका तीन तिका सरकारबाट िनतालाई सेवा 
प्रवाि गररदै आएको छ । यी सेवा प्रवाि संगै एउटा प्रमुि ववर्यको िन्म िुन्छ त्यो िो रोिगार । आर्थिक 
रुपले सम्पन्न देशमा औद्योर्गकीकरणले पयािप्त रोिगारीको अवसरिरु भसििना गरेको िामीले देिे पढेकै र 
सुनेकै छौं । देशको सकिय र सबल िनशजक्त िनेकै युवा िो यसले देशको अथितन्त्र बोकेर हिडेंको िुन्छ । 

युवा, रोजिारी र अवस्था ववश्लेषण 

राजरिय युवा नीनत २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ि उमेर समूिको नागररक समूिलाई युवा िनेर पररिावर्त गरेको 
छ । पनछल्लो िनगणना अनुसार नेपालको कुल िनसंख्या २,६४,९४,५०४ रिेको मध्ये १६ देखि ४० वर्ि उमेर 
४०.३५ प्रनतशत वा १,०६,८९,८४२ रिेको छ । उक्त तथयांक अनुसार नेपालमा ३७.२१ प्रनतशत युवा शजक्त 
रोिगार रिेको पाईन्छ । देशको झन्डै आधा िनसंख्या िारािारीमा आर्थिक रुपले सकिय िनसख्या युवा 
रिेको छ । देशको रािनीनतक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृनतक रुपान्तरणका लार्ग युवा वगििरुको मित्वपूणि 
िूभमका रिेको िुन्छ । युवािरु िरेक पररवतिनको संवािक िुन ्चािे त्यो रािनीनतक आन्दोलन िोस ्चािे 
आर्थिक सुधार र ननमािणको अभियान िोस ्यात देश संचालनकै लार्ग, युवािरुको िूभमकालाई कम्िोर ठान्न 
सक्ने अवस्था नै छैन । 

 



नेपालबाट िरेक हदन वैदेभशक रोिगारीको लार्ग दैननक १५०० िनाको िारािारीमा युवा शजक्त पलायन िुाँदै 
आएको छ । संस्थागत रुपमा वैदेभशक रोिगारीको लार्ग ११० ओटा देश िुला िएको छ । श्रम तथा 
रोिगारी मन्त्रालय २०७२ । २०७२/७३ को तथयांक अनुसार वैदेभशक रोिगारीको लार्ग श्रम स्वीकृत भलएका 
युवा िनशजक्तको संख्या ४५,८३,६४३ रिेको छ । झन्डै यनतकै िारािारीमा अभिलेि निएका श्रभमकिरु ववदेश 
रिेको अनुमान गररएको छ । अर्धकांश िारत तथा िारत बाट तेस्रो देशमा रोिगारीको लार्ग को संख्या 
रिेको छ । सन ्२००२ को तथयांक अनुसार नेपाल बाट ववदेभशक रोिगारीको लार्ग िाने संख्या लगिग १० 
लाि वररपरी रिेको र्थयो िाल आएर आधा करोड वैध रुपमा युवा शजक्त रोिगारीको लार्ग बाहिररएको छ 
। 

श्रम रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ननकालेको ७५३ ओटा स्थानीय तिको तथयांक अनुसार १७ 
लाि बेरोिगार छन ् । यो श्रम शजक्त कुल श्रम शजक्तको २१.५४ प्रनतशत िो । आ.व. २०७५/७६ मा 
रोिगारीको लार्ग ५ लाि बढी युवा ववदेभशए । वैदेभशक रोिगारीमा िाने मध्ये केहि युवाको मृत्यु िएको 
िबर पनन बेला बेला आई रिेका िुन्छन ्। आ.व. २०७५/७६ को तथयांक अनुसार सरकारले ८ िबि ७० अबि 
रुपैयााँ रेभमट्यान्स को रुपमा आििन गदिछ । आिको पररवेशमा रेभमट्यान्स अथि तत्र धान्ने एक मुख्य 
अस्त्र िएको छ । कुल िनसंख्याको ४० प्रनतशत हिसा ओगट्ने युवा शजक्त कतार, दबुई र मलेभसया िस्ता 
देशलाई समृद्ध बनाई रिेका छन । 

६० को दशकमा नेपालले िाद्यान्न ननयाित गरेको देश कोररयाको ववकासको मोडेललाई रोल मोडेल नै मान्ने 
गररन्छ । िाल आएर प्रत्येक वर्ि कोररयाले िार्ा परीक्षाको माध्यमबाट कोररयामा नेपाली श्रम बिारबाट 
िनशजक्त लैिाने गदिछ । कोरोना मिामारी सुरु िए यता लािौँ युवा वैदेभशक रोिगारीबाट रोिगारी गुमाएर 
झन्डै १५ लाि युवा र्केका छन ्। यता िनशजक्तको अिावमा कृवर्योग्य िूभम बााँझो िुाँदै गएका छन ्। 
देशको एक नतिाई अथितन्त्र कृवर् क्षेत्रले ओगटेको छ ।  

िोभशला िागररला माननने नेपाली युवा शजक्त दैननक ववदेशी श्रम बिारमा पुग्ने गरेको अवस्था छ ।कैयौं 
युवािरु िाडी/अरबी देशिरुमा कहठन श्रम गदाि गदै आरै्लाई त्यिी सकाएका छन ् । शैक्षक्षक अवसरमा 
िोिीमा ववदेभशने कैयौं युवािरुले ठुलो धनराशी िचि गरेर ववदेशी िूभममा अध्ययन गनि िानु परेको छ । 
आर्थिक रुपले सकिय युवा िनसंख्या ववदेशी िूभममा उच्च ताप र कामको चाप सिदै, पभसना चुिाउाँ दै अरबी 
िाडी देशिरुलाई िररयाली बनाउन लाग्नु परेको अवस्था छ । शैक्षक्षक रुपले सक्षम युवािरु देशमा बस्ने 
वातावरण निएको िन्दै ववदेभशने िम बढ्दो छ । बैधाननक वा अबैधाननक रुपमा बबदेभसएर घरेलु कामदारको 
रुपमा िानतनुपरेको वपडा बेग्लै छ । आर्थिक रुपले सकिय युवा शजक्त बाहिर छ िने आर्थिक रुपले ननजरिय 
वदृ्द, बालवाभलका देशमा छन ्िने सामाजिक रुपले गहृिणीको रुपमा मात्र देशमा रिेका छन।्  



प्रदेश र युवा स्वरोजिार : अवसरहरु 

िौगोभलक, प्राकृनतक, सामाजिक, सांस्कृनतक तथा आर्थिक हिसाबले अरु प्रदेश िन्दा गण्डकी प्रदेशको आफ्नै 
ववशेर्ता रिेको छ । अन्नपूणि, धौलार्गरी, मनास्लु िस्ता ववभिन्न हिमाल, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी िस्ता 
ववभिन्न ७ ओटा ठूला साना नदी भमलेर बगेको सप्तगण्डकी नदी, आहदवासी िनिाती अन्तगित गुरुङ 
घलेिरुको ववशेर् उपजस्थनत रिेको, बिहटस तथा ईजन्डयन आमीमा वर्ौं देखि आफ्नो छुट्टै छाप बनाउंदै 
आएको युवािरु रिेको एक समावेशी बिुआयाभमक प्रदेश गण्डकी प्रदेश रिेको छ । 

युवािरुलाई प्रदेश भितै्र राख्न सककएको अवस्थामा िामी समदृ्ध प्रदेशको पररकल्पना गनि सक्दछौं । देशको 
नािुक युवािरुको अवस्थाको र्चत्रलाई बदल्न िोज्नु नै आिको हदनमा गण्डकी प्रदेशले समदृ्धको बाटो 
थालनी गनुि िो िस्तो लाग्दछ । यिााँका युवािरु िरेक वर्ि सयौंको संख्यामा आफ्नो िीवन गोरिा िनति 
मार्ि त ्ववदेशको सीमा रक्षामा आफ्नो िीउ ज्यान समवपित गदै आएका छन ्। घलेगाउाँ , घान्रकु िस्ता गुरुङ 
संस्कृनतका गाउाँिरु दक्षक्षण एभसयाका नमूना गाउाँ  िुाँदा िुाँदै पनन आशानतत युवा िनशजक्तलाई अठ्याएर राख्न 
नसक्नु आिको हदनमा कम्िोर पक्ष िो ।  

कृवर् र सांस्कृनतक पयिटन, उिाि र िलस्रोत, कृवर्, िडडबुटी िन्य उत्पादन यस प्रदेशका ववशेर् आर्थिक 
स्रोतका बाटािरु िुन ् । यी लगायत साना ठुला अरु सम्िावना क्षेत्रिरु गण्डकी प्रदेश रिेका छन ्िसले 
युवािरुलाई प्रदेशमै राख्न उल्लेख्य स्रोत उपलब्ध गराउन सम्िाव्यता राख्दछन ्।  

ग्रामीण पयिटनका हिसाबले नाम कमाउन सर्ल घले गाउाँ , घान्रकु लगायतका ववभिन्न पयिटकीय क्षेत्रिरु 
गण्डकी प्रदेशमा रिेका छन ्। ग्रामीण क्षेत्रको कृवर् र सांस्कृनतक पहिचान हदने गुरुङ संस्कृनतमा आधाररत 
िोमस्टे मार्ि त ्युवािरुलाई पयिटनमा िोड्न सककन्छ । त्यस्तै पोिरा लगायतका ठाउाँमा प्याराग्लाइडडङ, 
गुरुङ संस्कृनत संग िोडडएको िीर मौरीको मि काढ्ने, मस्यािङ्दीमा यािजफ्टङ पनन युवािरुलाई स्व:रोिगार 
बनाउने अरु उपायिरु िुन ्। पोिराको रे्वा तालको सौन्दयि ववश्वमै अनुपम छ । ताल नै तालको शिर 
पोिराको मनोरम दृशिरुको अवलोकन गराएर िामीले ववदेशी मुरा आििन गनि सक्छौं । बाग्लुङको असला 
िोस ्वा स्याङ्गिाका कर्ी र सुन्तलाका बगानिरु, पवितमा र्स्टाउाँ दै गएको लप्सी र लजप्समा आधाररत 
ववभिन्न उत्पादानोपरोंत सामानिरु, मार्ािगाउाँ  स्याऊ यस प्रदेशको कृवर्बाट युवािरुलाई िोड्ने माध्यम िुन 
सक्छन ्। तेस्तै मस्यािङ्दी नदी, सेती नदीले बनाएका लमिुङ तनिुाँका सुन्दर र्ााँटिरु तथा नवलपुर ्क्षेत्रमा 
िाद्यान्न उत्पादन गरी िाद्यान्नमा आत्मननििर रिन सक्ने देखिन्छ । एभसयाको नोबेल पुरस्कार मेगासेसे 
पुरस्कार जित्ने मिाबीर पुनको सुचना र संचार प्रववर्धले िोडडएका म्याग्दीका ग्रामीण पररवेशिरुका कभलला 
मजस्तरकिरुमा वैज्ञाननक चेत हदन सक्नु यसको प्रदेशको अको ववभशरट पहिचान िो । धाभमिक हिसाबले ननकै 
नै मित्व माननएको मुजक्त क्षेत्र वा मुजक्तनाथ िोस ्वा गोरिा मनकामना अझ िनौं पोिरा बबन्दाबाभसनी, 



बाग्लंुग काभलका र बत्रवेणी धाम यसै प्रदेशका सम्िाववत धाभमिक पयिटनका उत्कृरट गन्तव्यिरु िुन ्। समुन्र 
सति देखि उच्च उचाईमा अवजस्थत नतभलचो ताल, तथा अन्नपूणि संरक्षण क्षेत्र, रे्वा तालमा ढंुगा सरर गदै 
पयिटकिरुलाई लोभ्याउाँ दै पयिटकीय गन्तव्यिरुमा युवालाई िोड्न सककनुपछि । 

समदृ्ध प्रदेश ननमािणको लार्ग िामीले िामै्र प्रदेशका सम्िाववत क्षेत्रको सक्दो उपिोग गनि सक्नुपछि । मनाङ, 
मुस्ताङ तथा गोरिाका उपल्लो िेगमा यासाि संकलन गने, िेडा च्यांग्रा, चौरी पाल्ने कायिलाई व्यवजस्थत 
गराउंदै िडडबुटी र गैरकारठ वन पैदावरमा आधाररत उत्पादन मार्ि त ्ठूलो ववदेशी रकम प्रदेशमा भित्र्याउन 
सककन्छ । 

सरकारी तथा संस्थाित भूममका : चुनौतीहरु 

समग्र देशकै पररवेश कै छायााँ यस प्रदेशमा पनन देखिए अनुसार नै युवािरु रोिगारीको भसलभसलामा परदेभशने 
परम्परा पनन यिााँ कायामै छ । यनत धेरै सम्िावना नै सम्िावना िएको प्रदेशका युवािरु ववदेभशनु िनेको 
कस्तुरीले आफ्नै बबना िोज्न िौंताररनु िस्तै िो ।  

सरकारी तथा संस्थागत तवरबाट ववभिन्न िूभमकािरू ननवािि गररनु िरुरी देखिन्छ । 

संघ स्तरमा युवा तथा िेलकुद मन्त्रालय तथा प्रदेश स्तरमा यो मन्त्रालय सामाजिक ववकास मन्त्रालय 
अन्तगित रिेको छ िने गण्डकी प्रदेशमा िने युवा तथा िेलकूद मन्त्रालय छुट्टै मन्त्रलायको रुपमा काम 
गदै आएको छ । युवासम्बन्धी प्रादेभशक नीनत, कानुन तथा योिना तिुिमा, कायािन्वयन र ननयमन, युवा 
वैज्ञाननक प्रोत्सािन सम्बजन्ध ववभिन्न कियाकलाप यो प्रदेश अन्तगित मन्त्रालयले काम गदै आएको छ । 

त्यस्तै नीनतगत रुपमा राजरिय युवा नीनत २०६६, तय िएको र्थयो िने युवािरुको ववकासको लार्ग नीनतगत 
पिल र कायििम कायािन्वयन गने मुख्य जिम्मेवारी समाल्दै आएको छ । राजरिय युवा पररर्द् ऐन २०७२ 
िारर िाई राजरिय युवा पररर्द गठन समेत िएको छ । 

प्रदेश, स्थानीय सरकारले आवर्धक योिना तथा वावर्िक योिना कायििममा युवा िनशजक्तलाई प्रयोग गने, 
राजरिय र अन्तरािजरिय गैर सरकारी संस्था, सिकारी, नीजि र ववकास साझेदारिरुको सियोग गरर पररचालन 
गने, सिकारी बैंक, ववत्तीय संस्थाबाट पूाँिी पररचालन गने, सीप मूलक ताभलम, सिुभलयत किािको माध्यमबाट 
युवा उद्यम भशलता ववकास गनि सककने अकाि सम्िाववत उपायिरु िुन ्सक्दछन ्। 

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोर् स्थापना गनि सककन्छ । यस कोर्बाट प्रदेश स्तरमा युवा 
िनशजक्तलाई सीपमूलक र व्यवसानयक ताभलम प्रदान गनुिका साथै परम्परागत भसपको प्रवद्िधन गनि, 



वपछडडएका ववपन्न वगि, समुदाय वेरोिगार युवालाई सेवा मूलक स्वरोिगार कायििम संचालन गनि सिुभलयत 
ब्याि दरमा किाि प्रदान गनि सघाउ पुग्न सक्छ । 

युवालाई स्वरोिगार बनाउन अभिमुिीकरण, व्यवसानयक र सीप मूलक ताभलम प्रदान हदने कायििम गनि 
सककन्छ । आयमूलक कियाकलाप अन्तगित पशुपालनमा दधू तथा दगु्ध िन्य पदाथि घ्यू आहदको उत्पादन 
बढाउाँ  पनन सककन्छ िने महिला युवामा भसलाई कटाई, ब्यूटी पालिर, ढाका बुनाई, किरटल गिना, दालमोठ 
बनाउने कियाकलापबाट युवालाई उद्यमभशल बनाउन सककन्छ । 

कृवर् अन्तगित मौसमी तथा बेमौसमी दवैु ककभसमका तरकारी िेनत गनि सककने सम्िावना देखिन्छ । कृवर्का 
ववभिन्न पकेट क्षेत्र संचालन गने यसका साथै र्लरू्ल, दधू, मासुको उत्पादन बढाउने, पयिटन ववकास, 
र्लरू्ल, तािा तरकारी, नगदेवाली, पशुपालन, िस्ता कृवर्का ववभिन्न क्षेत्रमा युवा शजक्तलाई आकवर्ित 
गराउन सककन्छ । 

वैदेभशक रोिगारीबाट र्ररएको िनशजक्तलाई उनीिरुको भसपलाई उपयोग गनि सककने, त्यसको लार्ग 
आवश्यक प्राववर्धक सेवा र सरल सेवा उपलब्ध गराउने, युवािरुको क्षमता अभिवदृ्र्धको लार्ग ताभलम, 
अध्ययन तथा भ्रमण िस्ता कायििम गनि सककन्छ । घरेलु उद्योग दताि गराई कुटानी वपसानी भमल, 
र्लरु्ल प्रशोधन, दधु िन्य व्यवसाय, बाख्रापालन आहद गनि सककने, ववकास ननमािणको एउटा मित्वपूणि 
पाटो देशको आर्थिक जस्थनत मिबुत बनाउन युवाको िूभमका मित्वपूणि िुन िान्छ । 

प्रदेश मातिातमा युवाको उपजस्थनतको सम्बन्धमा तथयांक राख्ने कायिलाई चुस्त दरुुस्त बनाउनु पने अको 
गनैपने कायि िो । प्ररट तथयांक वववरणको अिावमा प्रदेश तिमा युवाको उपजस्थनत किााँ कस्तो र कनत छ 
िन्ने कुरा पत्ता लगाउन िहटलता िएको छ । 

युवा सीप ववकास तथा रोिगारी व्यवस्थापनको व्यवस्था गरर युवाको सीप ववकास रोिगारीको लार्ग 
सावििननक ननजि साझेदारी बढाउने कायििम गनि सरकारी तवरबाट ववशेर् पिल िुनु िरुरी छ ।  

कृवर् उत्पादन गुणस्तर सुधार, मूल्य शृंिला ववकास र ववश्लेर्ण तथा बिार सुननजश्चतताको लार्ग रोिगारीको 
अवसर भसििना गने युवा कृर्क पहिले िन्ने अभियान रािेर कायििम गने सककन्छ । 

पनछल्लो समयमा कोरोना िाईरस मिामारीले गदाि नेपाल िस्तो ववकासोन्मुि देशमा अझ चुनौती थवपएको 
छ युवा रोिगारीका ववर्यमा ।  

रोिगारी प्रवद्िधन कायििम, उद्यमभशलता ववकास, सीपमूलक र व्यावसानयक ताभलम, सावििननक सेवामा 
युवाको प्रनतननर्धत्व र उपजस्थनत, व्यवसाय भसििना सम्बजन्ध कायििम, श्रम बिारको आवश्यकता अनुसारको 



युवा िनशजक्त उत्पादन गने, कृवर्को आधुननकीकरण र व्यवसायीकरणमा युवालाई िोड्ने, युवाको क्षमता 
अभिवदृ्र्ध, िोखिम पूणि कामबाट युवालाई सुरक्षक्षत र मयािहदत बनाउने नीनत, उद्यम ववकासका लार्ग 
िएको लगानीमा बीमा गदै युवालाई स्वरोिगारको बाटोमा लैिान सककन्छ । 

यसथि समदृ्ध प्रदेश बनाउनको लार्ग युवािरुको रोिगारी एक मित्वपूणि हिस्सा िएकाले युवािरुको श्रम, 
सीप, कल्पनालाई प्रयोग गदै समृद्ध प्रदेश बनाउने बाटो नतर लागौं ।  

महिमा गोतामे 
िीमसेनथापा गाउाँ पाभलका ७, गोरिा 
र्ोन : ९८६०८२५५५५ 


