
 

 

समृद्ध प्रदेशको लागी युवा स्वरोजगार: सम्भावना र चुनौतीहरु 

बिचार लेखन प्रबतयोबगता 2078 

 

अदम्य, साहस, सौर्य पराक्रम,संघर्य शक्ति, ससर्यनशीलता, ससकारुपन, दृढ आत्मसिश्वास, सनडर, र्ोश र र्ााँगर 

आसदर्स्ता गुणले भररपूणय देशको समू्पणय र्नसंख्याको एउटा िगय समूह रु्िा हो।  

देश र दुसनाँर्ामा कुनै पसन आमुल पररितयन, रार्नीसतक पररितयन, समार् रूपान्तरण रु्द्द, आन्दोलन, सिकास 

सनमायणलगार्त का कार्यहरु रु्िाहरुको  सहभासगता सिना सम्भि भएको देक्त ाँदैन। त्यस कारण सदगो सिकास  तथा राष्ट्र  

सनमायणको आधार स्तम्भ एिं स्रोत शक्ति रु्िा िगय हो । 

समृ्वक्ति शब्दले सम्पन्नतालाई र्नाउाँदछ र्ो सम्पन्नता शब्द सिशेर्गरी आसथयक के्षत्रसाँग िढी सम्बक्तित छ । आफूले 

चाहेको कुराहरु गनय आसथयक कारणले रोसकनु नपने अिस्था नै व्यिहाररक रुपमा िुझे्न सम्पन्नता िा समृक्ति हो । त्यसैगरी 

स्वरोर्गार भन्नाले आर्आर्यनको िाटो आफैं ले ससर्यना गरी स्वतन्त्र पेशा व्यिसासर्क सञ्चालन गनुय नै  स्वरोर्गार हो 

। कुनै पसन राष्ट्र  सिकससत हुनको लासग समृक्ति र स्वरोर्गार दुिै सचर् आिश्यक पदयछ ।  

िढ्दो सिश्वव्यापी प्रसतस्पधायत्मक सिकासको लहर को र्स रु्गमा नेपाललाई पसन सिकासमा प्रसतस्पधी राष्ट्रको रुपमा 

सहभागी गराउनको लासग संघीर् इकाईको रुपमा स्थासपत प्रदेश हरुलाई समृि िनाउन रु्िा स्वरोर्गार कार्यक्रम 

ल्याउनु एक अपररहार्य सिर्र् हो । र्िसम्म संघीर् इकाइको रूपमा स्थासपत प्रदेश आसथयक रूपमा मर्िुत हुन सकै्दन 
तिसम्म समृि नेपाल सु ी नेपाली हाम्रो रासष्ट्र र् संकल्प पूरा हुन सकै्दन । 

ला ौ संख्यामा दैसनक सिदेससन िाध्य रु्िाहरुलाई स्वरोर्गारका अिसरहरु  देश सभत्र नै ससर्यना गने 

िातािरण भएमा मात्र समृि प्रदेश स्थापना गनय ससकन्छ। काम गने क्षमता र र्ोग्यता हुाँदाहुाँदै पसन स्वदेशमा 

रोर्गारी का अिसर हरु नहुाँदा सिरानो भूसममा कम मूल्यमा श्रम िेच् नुपने र   अनेक  ालका र्ातना सहाँदै 

हाम्रा नेपाली रु्िाहरुले र्ीिन व्यसतत गनुयपने र्थाथय िाध्यात्मकअिस्था रहेको छ । 

 

युवा स्वरोजगारका सम्भावनाहरु 

समृि  प्रदेश   िनाउन को लासग प्रमु  उपार् भनेको रु्िा स्वरोर्गार कार्यक्रमको प्रभािकारी कार्ायन्वर्न 

गनुय हो । रु्िा सोरोर्गार कार्यक्रम अन्तगयत आसथयकरुपले पसछ परेका सिपन्न िगय, मसहला, दसलत, आसदिासी, 

र्नर्ासत, द्वन्द्वपीसडत, अपाङ्ग, घाइते पररिार, तथा ससहद पररिार एिं परम्परागत सीप भएका 

र्ातर्ासतहरुलाई व्यािसासर्क  ेती, कृसर्र्न्य उद्योग िा सेिामूलक स्वरोर्गार कार्यक्रम सञ्चालन गनय 

सहुसलर्त ब्यार्दरमा ऋण र सनिः शुल्क व्यिसासर्क तासलम उपलब्ध गराई उनीहरूको आर्आर्यनमा िृक्ति 

गरी सर्सिकोपार्यन लाई सहर् िनाउन ससकन्छ । त्यसैगरी रु्िाहरुका लासग सिसभन्न सशक्षाका अिसरहरु 

प्रदान गरी गैर सरकारी संस्था, िैदेसशक दूतािास आसद माफय त छात्रिृसि को अिसरहरु ससर्यना गरी सशक्षाको 

गुणस्तर लासग प्रदेश सरकारले र्ोर्नाहरू लागू गरी कार्ायन्वर्न गनय ससकन्छ । 

र्सले गदाय कम शुल्कमा गुणस्तरीर् सशक्षा आर्यन गनयसके्न िातािरण भई स्वरोर्गारका लासग आर्आर्यन 

गरी समृि पदेश  स्थापनामा िसलर्ो टेिा पुग्न सक्दछ । रार्नीसतमा नेतृत्व र शक्तिका लासग व्यक्तित्व, 

िौसदकता,इमान्दाररता आसद गुणहरु िोकेर रु्िाहरू रार्नीसतको मूलधारमा पुग्न सकेमा पसन रु्िा लसक्षत 

कार्यक्रमहरु ल्याइ  समृि प्रदेश िनाउन ससकन्छ। 



 

 

 

कला सासहत्य र  ेलकुद र्स्ता ससर्यनात्मक के्षत्रमा व्यिसासर्क िातािरण सनमायण हुन सकेमा र्स के्षत्रमा 

कररर्र िनाउने रु्िाहरुलाई पसन स्वरोर्गारको माध्यम िन्न सक्दछ।  गीत, संगीत ,हस्तकला ,सचत्रकला , 

नृत्य, असभनर्,कथा, सनिि, पुस्तक आसद के्षत्रमा लागेर पसन आफ्नो सफल र्ीिनर्ापन र आर्आर्यन गनय 

रु्िाहरु सक्षम हुन्छन्।  र्सका साथै रु्िाहरु  ेलहरू र्सै्त सक्रकेट, फुटिल, भसलिल, गल्फ आसदिाट पसन 

नाम र दाम दुिै कमाउन सक्दछन्। कला क्षमता र रुसच हुने रु्िाहरूको लासग र्ी के्षत्रहरु राम्रो स्वरोर्गारका 

सिकल्पहरु हुन् र्सको लासग प्रदेश सरकारिाट सनर्म कानुनको सनमायण गरी प्रभािकारी रूपमा 

कार्ायन्वर्नमा ल्याउन तथा र्ोर्नाहरु रु्िा लसक्षत तररकाले ल्याउन आिश्यक हुन्छ। 

सिज्ञान तथा सूचना प्रसिसधको सिकास र सिस्तार संगै हामीले सिश्व समार्मा घुलसमल हुन, सूचना र्ानकारी 

हाससल गनय, नर्ााँ नर्ााँ कुरा ससक्न मद्दत समलेको छ। र्ो साँगै सिज्ञान तथा सूचना प्रसिसध के्षत्रमा अिसर पसन 

िढ्दै गइरहेको छ।  सिज्ञान तथा सूचना प्रसिसधको सहर् पहुाँच हुनसकेमा  रोर्गारी ससर्यना गनय मद्दत समल्छ। 

सिसभन्न पुस्तक तथा पत्रपसत्रका पढ्ने िानीले पसन रु्िाहरुमा िाचन गने, ले नसशप आसद क्षमतामा सिकास 

गनय मद्दत पुर्ायउाँछ। र्सले कला, सासहत्य,  ेलकुद सिसभन्न सिद्वानहरूको रचनाहरु साँगआफ्ना तकय हरु लाई 

सन ाने तथा  प्रसु्तत गने अिसर प्रदान गदयछ। त्यसकारण रु्िाहरु कथा, कसिता, गीत, गर्ल,आसद ले  

रचनाहरु प्रकाशन गरी स्वरोर्गारमा लासग आर् आर्यन गनय सके्न अिसरहरु रहेकोले प्रदेश सभत्र रहेका 

हरेक दुगयम सुगम सिै ठााँउमा ईन्टरनेटको पहुाँच र पत्रपसत्रकाको उपलब्धताको िातािरण िनाउन सकेमा 

पसन हाम्रो प्रदेश समृि प्रदेश हुन सक्छ । 

नेपाल एक कृसर् प्रधान देश हो।  र्हााँ गण्डकी प्रदेशमा  प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने मकै, आलु, फापर, 

भााँङ्गो,र्ौ,र्स्ता िालीहरुमा  पकेट के्षत्र घोर्णा गरी प्रदेश सरकारले रु्िा लसक्षत कृसर् कार्यक्रममा प्रशस्त 

िरे्ट ल्याई उत्पासदत िसु्तको िर्ार व्यिस्थापनको सर्मे्मिारी प्रदेश सरकारले सलने सनर्ायत गरेर पसन 

गण्डकी पदेश समृि प्रदेश हुन सक्दछ । िााँस, चोर्ािाट असत उपर्ोगी दैसनक र्ीिन मा प्रर्ोग गररने दे ी 

डोका, डाला, मान्द्रा, पेरुङगो लगार्त अन्य आकर्यक सर्ािटका सामग्रीहरु सनमायण गनय ससकने हुनाले सो 

सम्बिी रु्िाहरुलाई व्यिसासर्क तासलम को व्यिस्था सौसलर्त रुपमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन 

सकेमा समृि प्रदेश हुन सक्दछ। हामीले दैसनक रुपमा प्रर्ोग गरी  ेर र्ाने सससाका िोतलहरुमा धागोको 

आकर्यक िुट्टा भरर सर्ािटका सामग्री िनाउन ससकन्छ । र्सका लासग दीघयकालीन रूपमा चसलरहन्छ 

रु्िाहरुलाई व्यिसासर्क तासलम  िसु्त उत्पादनमा मेसशनको प्रर्ोग गने िातािरण ससर्यना गनय सकेमा  

प्रदेशको आसथयक उन्नसत हुने देक्त न्छ ।  

प्रदेश सभत्र रहेका तामा ानी, फलाम ानी, सससा ानी आसदको पसहचान गरी  ानीर्न्य  सनर् पदाथयहरुको 

अध्यर्न अनुशिान र प्रासिसधक कार्यहरु सम्पन् न गरी प्रर्ोगमा ल्याउन सकेमा पसन धेरै रु्िा रु्ितीहरुले हात 

हसतर्ार, और्ार उपकरणहरु सनमायण गने  ालका स्वरोर्गारमा संलग्न भई आर् आर्यन गनय सक्दछन् । 

कृसर्, पशुपालन, घरेलु साना पेशा व्यिसार्, ससलाईिुनाई,हाते और्ार सनमायण, सर्ािटका सामाग्री 

सनमायण,रङरोगन कार्य,हस्तकला, मूसतयकला, सचत्रकला, फसनयचर उद्योग, होमसे्ट सञचालन, कु ुरापालन, 

पुस्तकालर्, इन्टरनेट, पर्यटन, ध्यान÷र्ोग, ेलकुद,कला,सासहत्य,ले रचना, पुस्तक प्रकाशन, मनोरन् र्न, 

र्डीिुटी संकलन, किाडी का समान संकलन, कम लगानी तथा सिना तासलमका साना नगदे व्यिसार्हरुमा 



 

 

र्सै्त चटपट, पानीपुरी,आईसक्रीम व्यापार आसद के्षत्र  रु्िाहरुको लासग स्वरोर्गार का अिसर ससर्यना गने 

के्षत्रहरु हुन् । र्सका लासग हामी रु्िामा सकारात्मक सोच, र्ााँगर र इच्छा शक्ति हुनु र्रुरी छ भने सरकरी 

तिरिाट उसचत िरे्ट,सनसत सनर्म, र कार्यक्रम ल्याउन आिश्यक हुन्छ। अिसर र समर्लाई सचनेर सदुपर्ोग 

गनय सके आफ्नै क्षमता सिकास गरी सकारात्मक र्ीिन र्ापन साँगसाँगै समृि प्रदेश स्थापना गनय ससकन्छ । 

चुनौतीहरु 

 नेपालको सन्दभयमा कुरा गदाय रु्िा स्वरोर्गारको चुनौतीहरू मा गररिी, असशक्षा. व्यिहारीक सशक्षाको कमी,अपुरो 

औपचाररक सशक्षा, कम उमेरमा  हुने र्ौनव्यिहार तथा िालसििाह, लागु पदाथय दुरुप्रर्ोग तथा असुरसक्षत र्ौन व्यिहार 

(एर्.आई.भी÷एड्स, र्ौन रोग), स्वास्थ्य हेरचाह सम्बक्ति र्ागरणको कसम, सशक्षा र तासलमका असमनता, साियर्सनक 

सनणयर् प्रसक्रर्मा सहभागी हुने अिसरको कमी, मनोरञ्जन र ससर्यनात्मक सक्रर्ाकलापका लासग आिश्यक 

सेिा÷सुसिधामा कसम,धुम्रपान÷मद्यपान,नर्ााँ प्रसिसधहरुको िारेमा अपूणय ज्ञान, ेलकुद गसतसिसधमा कसम,पाररिाररक 

तथा सामासर्क दासर्त्व र सर्मे्मिारीको िोधमा कसम, नैसतक पतन,आफ्नो हक–असधकारको िारेमा कम 

र्ानकारीआसद रहेका छन्। ग्रामीण तथा सहरी के्षत्रमा शैसक्षक िेरोर्गारी मुख्य समस्याको रुपमा आएको 

छ।  व्यिहाररक सशक्षाको अभािमा रु्िाहरुमा शैसक्षक िेरोर्गारी िढेको  देक्त न्छ।त्यसैगरी िढ्दो सहरीकरण र 

व्यस्तताको कारण आमािािुले आफ्ना िालिच्चाहरु प्रसत  पर्ायप्त ध्यान र समर् सदन नसक्नाले मागयसनदेशनको 

अभािमा कसतपर् रु्िाहरु रु्िा अिस्थामा आइपुग्दा कुलतमा फसी र्ीिन व्यसतत भएको  देक्त न्छ र्ो रु्िा 

स्वरोर्गारको लासग एउटा मुख्य चुनौती हो ।रु्िा सोरोर्गार मा सिैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लागू पदाथय दुिेसनी तथा 

असुरसक्षत र्ौनर्न्य गसतसिसध  हो, रु्न रु्िा, समार् र राष्ट्र   सिैको लासग नकारात्मक चीर् हो ।  आिश्यक सशक्षा, 

ज्ञानको अभाि तथा लै लै मा लागेर रु्िाहरु र्स्ता गलत हकय तका  व्यिहारमा लागे्न गदयछन् । र्ौन तथा प्रर्नन  सशक्षाको 

कमी, सिसभन्न र्ौनर्न्य भाि झक्तल्कने सचत्र, तक्तिर,चलसचत्र, आसद को नकारात्मक प्रभािले गदाय   असधकांश रु्िाहरु 

सानै उमेर देक्त  नै र्ौन दुव्ययसनी असुरसक्षत गभयपतन आसद र्स्ता र्ौन्र्न्य सक्रर्ाकलापमा संलग्न भई दीघय र्ौन रोगिाट 

संक्रसमत हुने भई आफ्नो सारा उमेर त्यसिकै िियद गरीरहन सके्न रु्िा स्वरोर्गारको लागी अको चुनौसत हो ।नेपालसभतै्र 

र नेपाल िासहरका सिसभन्न मुलुकहरु भारत लगार्त  ाडीका देशहरु आसद ठाउाँमा नेपालिाट मसहला िालिासलका र 

पुरुर्हरुको श्रमशक्ति र र्ौनव्यापारको प्रर्ोर्नका लासग मानि तस्कर तथा िेचसि न पसन रु्िा स्वरोर्गारको एक 

अको चुनौती हो। पररिारको पेट पाल्नकै लासग अनेक िहानामा र्ोक्त म मोल्ने सकशोरसकशोरी तथा रु्िाहरु र्स्ता 

 ालका िेचसि न तथा तस्करको झमेलामा फस् नाले पसन रु्िा स्वरोर्गार मा नकारात्मक असर परी  समृ्बि प्रदेश, 

समृि राष्ट्र  सनमायणमा िाधा पुग्दछ। 

अन्तमा रु्िा समार् र राष्ट्र  सनमायणका संिाहक हुन्।  आफूमा भएका ऊर्ाय तथा ससर्यनशीलतालाई समार् राष्ट्र  

सनमायणका के्षत्रमा लगाउनुपदयछ। पररिार, समार्, प्रदेश सरकार, सिैको सहर्ोग आिश्यक पछय । रु्िाका समस्या 

तथा  चुनौतीहरु र त्यसका र्ोक्त म कम गनयका लासग हामी रु्िा, पररिार, समार्, राज्य र सनसर् के्षत्र समलेर िैकक्तल्पक 

व्यिस्था र गसतसिसधहरु सञ्चालन गररनु आिश्यक छ । रु्िाहरूको र्ोश र्ााँगर लाई पररिारको समथयन, समार्को 

मागयसनदेशन र प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारको रु्िालसक्षत कानुनी लचकता आसद सिै सचर्हरुको तालमेल समल्न 

सकेमा रु्िाका सिै ाले मुद्दाहरुलाई समेटेर देश सिकासमा लाग्न ससकन्छ । हामी रु्िाहरुले पसन आफ्ना अिसर, 

चुनौसत र सर्मे्मिारीलाई िुझेर आत्म र्ागरण गरी प्रभािकारी सनणयर्  सलने सीपहरूको सिकास गरर आफुलाई 

सकारात्मक िाटोमा डोहोराउाँदै भािी पुस्ताको लासग पे्ररणाको स्रोत िन्न सकेमा समृि प्रदेश मात्र हैन समृि देश सु ी 

नेपाली हाम्रो रासष्ट्र र् संकल्प अिश्य नै पूरा हुन सक्दछ।  

र्र् रु्िा!! र्र् गण्डकी प्रदेश!!! र्र् देश!!!! 

 



 

 

र्सत लेख्दै गण्डकी प्रदेशले आर्ोर्ना गरेको समृि प्रदेशका लागी रु्िा स्वरोर्गार: सम्भािना र चुनौती सिर्र्को 

सिचार ले न प्रसतर्ोसगतामा मैले  आफ्ना सिचारहरु रा ी र्ो कार्यक्रममा मेरो पसन सहभागीता र्नाएको छु ।  

 

नाम: रेशम िहादुर सि.क 

िागलुङ सर्ल्ला, गण्डकी प्रदेश, सनसी ोला गााँउपासलका िडा न. 2 (सासिक देसिस्थान गा.सि.स. िडा न. 8) 

 

 

 

पररचय खुल्ने बििरण:  

 

 

 

 

 

 


