
    “समदृ्ध प्रदेशका लागि युवा स्वरोजिार सम्भावना र चुनौती” 

 कुनैपनि देश समदृ्ध हुिका लागि देशमा भएका सम्पूर्ण प्रदेश बिकससत 
हुि जरुरी छ। प्रदेश ति मात्र विकासको िाटो तर्ण  धकेसलन्छ जि त्यस 
प्रदेशमा रहेका युिा स्िरोजिार हुन्छि ्अथिा भिौँ युिाहरूमा 
स्िरोजिारको मिस्स्थनत पैदा हुन्छ। यो सिै कुरा ति सर्ल हुन्छ जि 
हरेक प्रदेशले आफ्िा युिाहरूलाई उिीहरू अब्िल रहेको बिषय र 
उिीहरूले ििण चाहेका कामहरू ििण प्रेररत िछण र युिाहरूमा केही ियााँ र 
ससपमुलक कायण ििण हौँसला प्रदाि िछण। संसारका जुिसुकै बिकससत 
राष्ट्रलाई हेि ेहो भिे हामीले जीिन्त उदाहरर् पाउि सक्छौँ , कसरी 
त्यहााँका युिाहरूलाई िाल्यकाल देखि िै "कमण र त्यसको र्लको" राम्रो 
पररभाषा दददैँ हुकाणईएको छ। हुकण दै ससकेको पाठ र त्यसले भविष्ट्यमा 
पाउि ेउत्कृष्ट्ट िनतजाले बिकससत राष्ट्रका युिामा सािै देखि केही ििे, 
आत्मनिभणर िन्ि ेर आरू् साँि-साँिै आफ्िो देश लाई पनि बिकासको 
िाटोमा लैजािे होडिास्जले कदहल्यै छोड्दैि। त्यसको र्ल आज हाम्रो 
आाँिा अिाडड छलणङ्ि भएको कुरामा कुिै दईु मत छैन।बगेर खेर 
गइरहेको नदीमा बााँध बााँधेर विद्युतऊ्र्ाा ननकलेझैँ खेर गइरहेको युिा 
शक्ततलाई सुसङ्गठित पारी राक्रिय विकासको अभियानमा पोख्न सतने 
रु्नसुकै मुलुकमा पनन विकासको हररयाली लहलहाउाँ दछ, सम्पन्नताका 
िकारीहरू िररन्छन।् विश्िमा िौनतक विकासका के्षत्रमा चरम-उपलक्धध 
हाभसल गरेका युरोपेली रारि होऊन ्िा एभसयाली रारि र्ापान, भसिंगापुर 
होऊन, ती मुलुकहरूलाई िौनतक सम्पन्नताको भशखरमा आरूढ गराउनमा 



त्यहााँका युिाहरूका ननिःस्िार्ा समपाण र त्यागले अहम ्िूभमका खेलेको 
छ। 

   र्ीिनचक्रमा हरेक व्यक्तत एकपल्ट युिािस्र्ामा पुग्दछ र ऊ 
व्यक्ततगत रूपमा कुनै पद िा ओहदामा बसेर िा नबसेरै िए पनन 
राक्रिय विकासको पुनीत महायज्ञमा सररक िएकै हुन्छ। इन्र्ीननयर, 
िककल, भशक्षक, प्राध्यापक, कृषक, लेखक, कलाकार, खेलाडी, कमाचारी, 
पत्रकार, सैननक, प्रहरी आठद रु्नसुकै के्षत्रमा सिाप्रर्म व्यक्ततको प्रिेश 
युिािस्र्ामा नै हुन्छ। ती सेिामा प्रिेश गनेले आ-आफ्नो युिार्ोस 
लगाएकै हुन्छन,् बाटोघाटो, कुलो, नहरननमााण गरी एउटा इन्र्ीननयरले 
मुलुकको िौनतक विकासमा नयााँ आयाम ठदएको हुन्छ िने िककलले 
न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा, भशक्षक-प्राध्यापकले अध्यापनका क्षेत्रमा 
योगदान पुयााउाँछन।् लेखकले कलमको र कलाकारले कूचीको प्रयोग गदै 
आफ्ना सुन्दर भसर्ानालाई सभ्यता एििं सिंस्कृनतलाई समुन्नत तुल्याउन 
अग्रणी िूभमका ननिााह गरेका हुन्छन।् सैननकले शस्त्रास्त्रले सुसक्जर्त 
िएर राक्रिय अखण्डताको पहरेदारको िूभमका ननिााह गरेका हुन्छन ्िने 
प्रहरीले र्नताको र्ीउधन र सामाक्र्क शाक्न्त-सुरक्षाको के्षत्रमा आफ्नो  
योगदान ठदएकै हुन्छन,् यसरी देश विकासका कायामा हरेक युिा-युितीले 
आ-आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न पेशामा रहेर अिूतपूिा िूभमका ननिााह 
गरररहेका हुन्छन।् िेपालको िीनतले १६ देखि ४०िषण सम्मका मदहला र 
पुरुषलाई युिा भनि घोषर्ा िरेको छ। युिामा सधैं जोस, जााँिर, क्षमता 
तथा उत्पादिशीलता हुन्छ। युिाले चाहेमा जस्तो सुकै कायापलट ल्याउन 
सतछन।् देशको बबकास ििण युिाहरू देश विकासका ऊर्ाा हुन ्र्सको 



अदम्य आाँट र ठहम्मत देश विकासमा राम्ररी प्रयोग हुन ्सकेमा रु्नसुकै 
मुलुकले पनन विकासको गनतमा तीव्रता प्राप्त गदाछ। त्यस्तै राष्ट्रको 
महत्िपूर्ण श्रोत युिा भएकाले आगथणक, सामास्जक, राजनिनतक, 
सांस्कृनतक क्षेत्रमा युिालाई स्िरोजिार ििाउिु पछण।  िेपालमा पनि 
ससप, कला र केही ििे जोस- जााँिर िभएका युिा छैिि ्भन्ि समल्दैि। 
आरू् सभत्र भएको ससपको भण्डारले देशमा उगचत मूल्याङ्कि िपाएर 
दैनिक सयौँ िेपाली बिदेशी भूसम जाि िाध्य भएका छि ्भि ेकयौँ 
युिाहरू यदह देशको कुिै कुिामा िुस्म्सएर िस्िु परेको यथाथण त हामी 
सिैलाई अिित िै छ। कभलला ओिमा रु्ाँगाका रेखी बस्न नपाउदै  
रोर्गारीका नाममा, काम र मामका लागग विदेश पस्न युिािगा र्हााँ 
बाध्य हुन्छन ्त्यस देशको अनुहारमा अधोगनतको चाया देखखन्छ र 
अिनतीको छायााँ देखखन्छ। पररिार र समार्को समुगचत माया र स्नेह 
नपाएका िा आिश्कतािन्दा बढी माया र स्नेहले पुल्पुभलएका बालकहरू 
र्ब युिा बन्छन ्तीमध्ये पनन केही विकृनत-विसिंगनततर्ा  लागेका हुन्छन।् 
त्यस्ता कुलत र द्रव्यसनमा लाग्ने युिािगा पनन पररिार, समार् र 
रारिकै टाउको दखुाई बन्न पुग्दछन।् त्यस्ता िगाहरूका लागग पनन 
योग्यता, क्षेमता, रुगच र दक्षता अनुसारका ताभलम, रोर्गार र कामको 
व्यिस्र्ा गरी नतनको मनोबल बढाएमा नतनले पनन देश-विकासको 
होस्टेमा हैसे गना पुग्दछन,् भसर्ानाका नि दयारहरू खोल्न सतछन,् 
मूलकको अक्स्तत्िमा सिंकट आउाँदा धक रु्काएर बोल्न सतछन ्र 
राक्स्ियताका लागग रु्नसुकै चुनौती पनन मोल्न सतछन ्अनन विपन्नता, 
गररबी र पछौटेपनका विरुद्ध सक्र्लैसाँग धािा बोल्न सतछन।् तसर्ा 



आफ्नो देशका युिा स्रोतलाई ननमााणतर्ा  प्रिाठहत गना राजयले रोर्गारका 
बााँध बाध्न पछा, उनीहरूको उत्साहको धमा उच्च आत्मबल र मनोबल 
सााँध ल्याउन ैपछा। देश प्रदेशमा विभाजि भएपनछ समदृ्ध प्रदेशका लागि 
युिा झि ्अपररहायण भएका छि।् युिालाई स्िरोजिार ििाएर प्रदेशमै 
राख्न सके समदृ्ध प्रदेश िन्ि धेरै समय लाग्दैि।यसको लागि प्रदेश 
सरकारले उगचत निनत-नियम ल्याउि िााँचो छ। िातािाद िाट प्रदेशका 
अिुिाहरू मागथ उठेर, स्िरोजिार पहुचिालाको हातमा मात्र जाि िददएर, 
केही ििे जोस र सीप भएका युिाहरुलाई प्राथसमकता ददि जरूरी छ। 
स्िरोजिारको लागि प्रयाप्त मात्रामा स्रोत र साधि हुि जरुरी छ। हाम्रो 
देश जलस्रोत को दोस्रो धनि देश भिेर गचनिएतापनि  बिडम्ििाको कुरा 
के छ भि ेअझै पनि हामी नछमेकी राष्ट्रिाट बिजुली ककिेर काम चलाई 
रहेका छौँ। त्यस्तै कृवष प्रदाि देश भिेर गचनििे हाम्रो देश ददिहुाँ अरिौ 
को मात्रा िाध्यान्ि िादहरी मुलुकिाट ककन्ि िाध्य छ।  यसरी मुलुक िै 
बिदेशी भुमीसाँि मुि ताक्दै िदाण देशमा युिा स्िरोजिारको अिसर कसरी 
सजृिा होला? शासि र सत्तालाई शस्क्तको रूपमा पररचालि िरेर हरेक 
स्तरिाट युिालाई अग्र पङ्तीमा राख्न आिश्यक छ। हरेक प्रदेशमा भएका 
प्रदेश सरकारले युिामा भएको कला, ससप र योजिालाई पूर्ण रूप ददएर 
त्यस ैअिुसारले चल्िे कािुि ल्याउि आिश्यक छ। समदृ्ध प्रदेश 
ििाउि युिाहरूमा समयािुकुल विसभन्ि ससपमुलक तासलमहरूको 
आिश्यकता छ। सशक्षा, रोजिारीको प्रदेश द्िारा व्यिस्था िररिु पछण। 
दैनिक विदेसशिे हजारौं युिा स्िदेशमै रोक्िका लागि प्रदेश सरकारले 
स्िरोजिार कायणक्रम ल्याउि जरूरी छ। युिा स्िरोजिारको सम्भाििा 



प्रचुर रहेकोले त्यसलाई पुरा ििण प्रदेश सरकार िदटिुपछण। आफ्िो 
प्रदेशको उत्पादिलाई देश देखि विदेश सम्म गचिाउि सककयो भि े
मुलुकको अथणतन्त्रमा ठूलो मद्दत गदा। बढ्दो अर्ाव्यिस्र्ामा युिाहरूको 
सहिागगताले पनन  युिामा देशिक्ततको िािना र्गाउाँ दछ र उनीहरूलाई 
देशको क्र्म्मेिार नागररक बन्न प्रोत्साठहत गदाछ। यसले उनीहरूको 
रारिको प्रगनतमा उनीहरूको चासो पनन बढाउनेछ र्सले राक्रिय 
विकासतर्ा  लैर्ान्छ। 

   नेपाल अल्पविकभसत देशको सूचीमा रहेको छ । अल्पविकभसत देशको 
सूचीबाट सन ्२०२२ सम्ममा विकासशील देशको सूचीमा पुग्नका लागग 
सिंघषारत छ। देशलाई विकासको िाटो तर्ण  लैजाि सक्िे थुप्र ै
सम्भाििाहरु सातै प्रदेशमा छि।् सरकारको उपयुक्त नितीको अभाि, 
कुिै युिा केही िछुण भिेर लाग्दा ििुणपिे काम झन्झदटलो, पूिाणधारको 
कमी, असमाि सशक्षा प्रर्ाली, निर्णय प्रकक्रयामा युिा सहभागि हुिे 
अिसरको कमी र स्िरोजिार चुिौतीको विषय िन्ि पुिेको छ। 
सम्भाििा िोकेको युिा स्िरोजिारलाई िाधा पुयाणउिे चिुौतीको सामिा 
िरेर उगचत निती-नियम र कािुि व्यिस्था समयमा िै ििण सककयो भि े
तपाई- हामीले पररकल्पिा िरेको समदृ्ध प्रदेश छोटो समयमा िै तयार 
पािण सककन्छ। समक्रटमा िन्नुपदाा देश विकासमा युिािगाको महत्त्िपूणा 
िूभमका हुन्छ िन्ने कुरो र्गर्ाहेर छ। इनतहासका पाना पल्टाउाँ दै र्ााँदा 
प्रत्येक देशका सीमारेखाहरू युिािगाको रगतबाट कोररएका छन ्िने 
उनीहरूमा विकृनत-विसिंगनत, ननराशा र कुण्ि र्ागतृ हुन ्नठदई दलीय र 
व्यक्ततगत स्िार्ािन्दा मागर् उिी राक्रिय स्िार्ामा उनीहरूलाई प्रयोग 



गदाा रारिको कायापलट नै हुन ्गएको छ। देश विकासको गहककलो 
कुलतमा बराभलन नठदई उनीहरूलाई र्ोस र होसका सार्  कम्मर कसेर 
बढ्नका लागग अनुकूल िातािरण बनाइठदएमा मुलुकको विकासमा 
युिािगाले उल्लेखनीय िूभमका ननिााह गना सतदछ, मुलुकको िौनतक 
विकासमा युिाहरूले अनुकरणीय दृरटान्त प्रस्तुत गना सतछन।्युिाहरूलाई 
रोर्गारीका अिसरहरू प्रदान गना आिश्यक छ उनीहरूको ऊर्ाा र 
सीपहरूलाई उनीहरूको व्यक्ततगत बुद्गध र रारिको आगर्ाक बदृ्गधका 
लागग अभ्यासमा राख्नु रु्न अन्ततिः समग्र प्रगनत, प्रदेश र रारिको 
विकासको लागग अग्रसर हुनेछ।युिाहरू हालका घटनाहरू र निीनतम 
टेतनोलोर्ीको सार् अप टु डटे छन।् त्यसैले, उनीहरू धेरै कामका लागग 
उपयुतत छन।् आर् युिाहरू र्ोखखम भलन, चुनौनतहरूको सामना गना र 
आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गना कडा प्रयत्न गना तयार छन।् उनीहरू आर्ैं मा 
र आफ्ना क्षमताहरूमा विश्िास गछान ्उनीहरूको उत्कृरटतालाई पेशामा 
बदल्न अगधक सर्ल बनाउाँ दछ। युिाहरू आफ्नो प्रदेश र समग्र देशलाई  
राम्रो िाउाँ  बनाउन चाहन्छन।् उनीहरूले रारिको प्रणालीको आलोचना गना 
सतदछन ्र समार्लाई अझ राम्रो िाउाँ  बनाउने ठदशामा पररितान ल्याउन 
खडा हुन सतछन।्  युिाहरू आफ्नै अगधकार र अरुको अगधकारको लागग 
पनन सिंघषा गना कडा शक्ततशाली छन।् उनीहरू सहीलाई समर्ान गना र 
गलतको बबरूद्ध आिार् उिाउन कठहल्यै डराउाँ दैनन।् उनीहरूले 
सामाक्र्क कुरीनत विरूद्ध लड्न सतछन ्– मुद्दाहरूको बबरूद्ध आिार् 
उिाउन नतनीहरू सामाक्र्क भमडडया र अन्य प्लेटर्माहरू प्रयोग गदाछन।् 
उनीहरू अन्धाधुन्ध िा अमानिीय धारणालाई अन्धाधुन्ध मान्दैनन।्हाम्रो 



देशका युिाहरू प्रयोगका लागग खुला छन ्र नतृ्य, सिंगीत, र्ोटोग्रार्ी, 
धलगग, मोडभलङ, अभिनय, लेखन इत्याठद र्स्ता विभिन्न क्षेत्रमा राक्रिय 
र अन्तरााक्रिय स्तरमा सर्ल िएका छन।्स्माटा, विगचत्र, बुद्गधमान, 
अगे्रवषत र सामाक्र्क सकक्रय र्नशक्तत िनेका युिा हुन ्र्सले विशाल 
पररितान ल्याउन सतदछन।् उनीहरूले के गछान ्िन्ने बारे छलाङ्ग छन,् 
रु्न प्रगनतको लागग महत्त्िपूणा छ। आर् युिाहरू रे्शन, र्ोटोग्रार्ी र 
अरू केमा प्रिाि पाने िनेर सामाक्र्क भमडडयामा रोककरहेका छन।् 
उनीहरूले समार्मा सकारात्मक पररितानहरू ल्याइरहेका छन।् उनीहरू 
पतका छन ्ककनिने उनीहरुले धेरै कुरा देखेका र सुनेका छन।् उनीहरू 
स्माटा र सबै कुरा अन्िेषण गना साहसले िररएका छन।् उनीहरू 
र्ान्दछन ्कक उनीहरू के कुरामा सक्षम छन ्र कसरी आफ्नो क्षमतालाई 
सही ठदशामा प्रयोग गने िनेर। हरेक दृक्रटकोणले िररपूणा िएको युिा 
र्नशक्तत समदृ्ध प्रदेशको लागग आिश्यक छ र्सका लागग युिा 
स्िरोर्गारलाई प्रदेश सरकारले उच्च स्र्ानमा राखेर स्िरोर्गारका 
कायाक्रम ल्याउन र्रूरी छ। 

                                               - रेनु थापा 

                                         पो.म.न.पा, वडा नं ६            

                                               गण्डकी प्रदेश 


