
बलेर ज्ञानको दियो, समदृ्ध ध्येय मार्गमा 
बढे युवा बढे युवा, स्वराष्ट्र भक्ती भावमा।। 
 

संयुक्त राष्ट्र संघले पररभाषित र्रे अनुसार १५ विग िेखि २४ विग सम्मका मदिला, पुरुि र लैङ्गर्क 
अल्पसंख्यक व्यक्क्तिरुलाई युवा भननन्छ तर मेरो षवचारमा युवाको कुनै उमेर ििबन्िी िुुँिैन, युवा 
त नयाुँ सोच, जोस, जाुँर्र र अिम्य सािसको प्रतीक अनन पररवतगनको संवािक िुन ् जसले 
मक्स्तष्ट्कमा िेलेका कुरालाई वास्तषवक क्जवनमा प्रयोर्मा ल्याई िेश र पूरा जर्तको कल्याण 
र्नगका ननक्म्त आफ्नो सजृनशीलता, रचनात्मक क्षमता, िक्षता, कुशलता, लर्नशीलता र ममदिनतेलाई 
रातदिन नभनी िचग र्ने र्छगन ् । रमायणमा भर्वानले भनेको वाक्य "जननी जन्म भुममश्च 
स्वर्ागिपी र्ररयसी" लाई सार्गक तुल्याउने, आफ्नो व्यक्तीर्त स्वार्गलाई त्यार्र्री आफ्नो आमाको 
काि, िेश अनन मातभृुमीको माटोलाई पुज्ने र याुँिाका समस्त मानवजन, क्जवजन्तु र प्रकृनतको 
सम्मान सार् ैसंरक्षण र्ने ननष्ट्टावान र कमगठ मानव िुन ् , युवा । तर विगकै आधारमा आफ्नो 
अमलु्य क्जवन, आमाबुबाको माया, आफ्नो िेशको मित्त्व बुझ्न नसकेर रातदिन नकारात्मक कुरालाई 
अुँर्ाल्ने, जुवा तास िेल्ने, मगधरा र धमु्रपान सेवन र्रर दिसंा, िवुगविार आदिको बाटो तर्ग  लक्म्कएर 
समाजलाई िरु्गक्न्धत बनाउने कानुनी रुपमा युवा अवस्र्ाको मान्यता पाएका ती युवा किमलएकालाई 
म किाबी युवा माक्न्िनुँ ।  
 

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन ्२०१९ मा र्रेको सवेक्षणको तथयांक अनुसार षवश्वको कररब १८%, 

नेपालको कररब ४०% (१६ विग िेखि ४० विगसम्म ) जनसंख्या युवाले ओर्टेको छ। यस अर्गमा 
नेपाललाई युवा िेश भननन्छ । युवाले चािेमा पिाडको चट्टान र्ोरी सिज बाटो बनाउन सक्छ, 

चरा आकाशमा उडकेो िेिेर चरीजस्तै उडकेो अनुभव र्नग िवाइजिाज र िेमलकप्टर बनाउन सक्छ, 

भर्वान मानी पुक्जने चन्रमामा र अन्तरीक्षमा पाइला टेक्न सक्छन ्अनन माननसको कामको बोझ 
र ि:ुि घटाउन षवज्ञान र प्रषवगधको प्रयोर् र्रर यन्रमानव (रोबटग) बनाई मानवले पनन सकृ्ष्ट्ट रच्न 
सक्छ भन्ने कुराको उिािरण पेश र्नग सक्छ अनन अस्पताल र गचककत्सा क्षेरको षवकास र्रर 
मतृ्युको मुिमा पुगर्सकेका माननसलाई पुनक्जगवन दिइ भर्वानलाई समेत चनुौती दिन सक्छ भने 
समाज, प्रिेश र पूरा िेशमा स्वरोजर्ार सजृना र्रर समाज, प्रिेश र िेशको षवकास पनन अवश्य र्नग 
सक्छ। 
 

 संसारको इनतिास िेने िो भने युवािरुको ममदिनेत, श्रम र पमसनाले नै षवकासको र्तीमा अक्ल्झएका 
िेशिरुले छोटो समयमा षवकमसत िेशको रुपमा स्र्ाषपत र्नग सर्ल भएका गर्ए। जस्तै कोररयाको 
षवकासको मोडले त रोलमोडलै माननन्छ, ६० को िशकमा नेपालले िाद्यान्न ननयागत र्ने कोररया 
अदिले िशौँ िजार नेपाली युवालाई रोजर्ारीका लागर् इषपएस प्रणालीमार्ग त प्रत्येक विग कामिार 
मलन्छ। यसरीनै िामी नेपाली युवाले पनन िामी मभर रिेको सजृनात्मक र उजागशील मक्स्तष्ट्क, ज्ञान, 



जोस र जाुँर्रले भररएको पािरुीले ममदिनेत र्री, रर्त र पमसना बर्ाएर िाम्रै र्ाउुँ  ठाउुँ , प्रिेश र 
िेशको प्राकृनतक श्रोत साधनको उगचत तर्ा अगधकतम प्रयोर् र्रर िेशमा रोजर्ारी सजृना र्रर 
िेशको मुिार रे्नुग पछग र समदृ्ध नेपाल, सुिी नेपालीको नारालाई सार्गकता प्रिान र्नुग पछग।  
 

म पनन एक उजागशील, अनुशामसत, ममदिनतेी र  मेरो िेशमा समदृ्गधको लिर मैले र िामी युवाले नै 
ल्याउनु पछग भनेर आत्मषवश्वासका सार् दृढ अठोट मलएर िरेक दिन एक क्जम्मेवारी युवाको भुममका 
ननभागि र्िै आएको छु। जैषवक षवषवधता, माछापुच्रे, अन्न्पुणग र धौलागर्री दिमालको गचसोपना, 
नतमलचो र रे्वा तालको गचसो पानी, र्ण्डकी, मािीको कलकलाउिोपन, कालीर्ण्डकीको शामलग्राम, 

सुन्िर झरना, चराचरुुङ्र्ीको आवाज, िररया डाुँडाकाुँडा अनन पािा पिेरी,  िररया वन जङ्र्ल अनन 
जडडबुटी, मुक्क्तनार्, बराि जस्ता मठमक्न्िर, र्ुम्बा चतै्यको शान्त र रमणीय वातावरणले सधैँ मेरो 
र्ण्डकी प्रिेश पूरा संसारमा चक्म्करिेको छ। त्यसैले, िरपल आरु् नेपाल जस्तो सुन्िर िेशको पनन 
अझै अनमोल प्रिेश, प्राकृनतक सुन्िरताले भररपुणग, सम्भावनाको िानी र्ण्डकी प्रिेशलाई, मातभृुमीको 
रुपमा पाएको िुुँिा र्वगका सार् यिीीँ भुमममा आफ्नो रर्त पमसना िचरे यिीीँ पषवर भुममको माटोमा 
स्वामभमानका सार् आफ्नो प्राण अपगण र्न ेवाचा कसम मलएको छु। म, अन्न उब्जाई पूरा मानव 
समुिायको भोक मेटाउने अन्निाता आमा बुबाकी छोरी पनन िुुँ त्यसैले मैले आफ्नो सीप र िक्षता 
कृषि क्षेरमानै प्रयोर् र्रर मेरो प्रिेश र िेशमा कृषिमा नयाुँ प्रषवगधको प्रयोर्ात्मक सीपको षवकास 
र्रर रुपान्तरण सार् ैवन जङ्र्ल, प्रकृनतको सुरक्षा र्रर पयगटनको क्षेरलाई पनन उकास्नु पछग भन्न े
लक्ष्य मलएर कृषि तर्ा पशुषवज्ञान षवियमा आफ्नो अध्ययन तर्ा अनुसन्धानलाई नतब्र र्तीमा 
अर्ाडड बढाई रिेको छु र िाम्रो प्रिेशको धाममगक तर्ा पौराखणक मित्त्व बोकेका कला, संस्कृती, 
ररनतगर्ती र कृतीको संरक्षणमा जोड दिइ कृषि, पयगटन तर्ा जडडबुटी प्रशोधन क्षेरको व्यवसायलाई 
प्रवधगन र्रर स्वरोजर्ारीको सजृना र्रर उद्यमी बन्नु पने कुरालाई म जस्ता अरु युवा तर्ा समस्त 
प्रिेशबासीलाई सचते पनन र्राएको छु।  
 

मेरो प्रिेश तर्ा िेशको कयौं युवा जनसंख्या बेरोजर्ारीको कालो बािल काट्न भनी वा सम्भावनाको 
िानी मेरो प्रिेश र िेशको मित्त्व बुझ्न नसकेर िैननक लर्भर् १५०० युवा षविेश पलायन भइ 
आफ्नो सीप,िक्षता, रर्त र पमसना षविेशमा बर्ाएर षविेशलाई नै धनी बनाउुँ िै छन ्, जुन प्रिेश 
तर्ा समग्र िेशको षवकासमा ठूलो चनुौती बनेको छ। अदिलेको समयमा धरै युवा, बालबामलका तर्ा 
िेशका नार्ररकले षविेशको सुि, सुषवधा र धन पैसाको मोिमा राष्ट्रप्रेम र आफ्नो मातभृुमीको 
ममतालाई बबमसगन र्ालेका छन।्आज िेशका कयौं उवगर भुमी बाझो रिेका छन,् स्र्ापना भएका 
उद्योर्िरू बन्ि िुुँिै र्एका छन,् िेशनै रेममट्यान्सले चलेको छ अनन िेशमानै रोजर्ार सजृना र्छुग 
भन्ने सोच मलएका युवाले घर,  समाजको सिायता पाएका छैनन ्। आज स्विेशमै व्यवसाय र्री 
उद्यमशील बन्छु भन्िा िईु-चार  लाि नदिने अमभभावक षविेश जान्छु भन्िा ४० लाि िचग र्नग 



तयार िुन्छन ्। सरकारले युवाको समस्या समाधान र्नग, बेरोजर्ारी िटाउन,षवमभन्न कायगक्रम तर्ा 
कायगनीनत बनाएको छ तर पयागप्त िुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले ल्याएका कायगक्रम,नीनत, 

तामलमिरु प्रयोर्ात्मक कुरामा जोड दिने, युवावर्गलाई नयाुँ प्रषवधीको प्रयोर् र्रर स्वरोजर्ार सजृना 
र्नग िौसला ममल्ने िालका र प्रिेश तर्ा िेशलाई कृषि तर्ा पयगटनको क्षेरमा आत्मननभगर बनाउने 
िालका िुनुपछग। 
 

 िो, मैले मेरो प्रिेशमा बबकासको आधार यिाुँको प्रत्येक कुना कन्तारामा भेटेको छु। अब बाुँकी छ 
त मार, म जस्ता िरेक यवुाले मैले जस्तै सम्भावनाको मिसुस र अनुभव र्नग अनन आफ्नै प्रिेशमा 
स्वरोजर्ारीको सजृना र्रर आफ्नो सार् ैआफ्नो प्रिेश, िेशको षवकास र्नग र आरू् जस्तै अरु युवािरु 
जो अर्क सम्भावनालाई नै बुझ्न सकेका छैनन ्ती िरेक युवािरुलाई स्वरोजर्ारी सजृना र्नगका 
ननक्म्त प्रेररत र्नग र मार्गिशगक बनी आफ्नो मातभृमुमको सुन्िरतामा सुनमा सुर्न्ध र्पी अनन यो 
सुमधरु सम्बन्धलाई अझ मझबुत र प्रर्ाढ बनाउन। युवा स्वरोजर्ारको माध्यमबाट समदृ्ध प्रिेश 
ननमागण र्ने प्रकृयामा अनेक कदठनाई, चनुौती तर्ा बाधा अवरोध त पक्कै आउुँछन ्तर िमी िाम्रो 
दिम्मत कदिल्यै िानुगिुुँिैन, सधैँ अडडर् रिी संघिग र्नुगपछग र आरु्ले र्रेका काममा सधैँ सन्तुष्ट्ट 
िुनुपछग। अन्ततः पक्कै पनन मेरो प्रिेश तर्ा िेश नछट्टै षवकास िुन्छ ककनकी म मेरो िेशको युवा 
र युवाशक्तीमा षवश्वास र्छुग। 
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