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यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयले आफ्नो सथाप्ाकालदेखख 'यवुा' बलेुटि् कनो प्रकाश् गददै 
आएकनो छ। यस वर्ष पन् केही ्याँ र उपयनोगी सामग्ीहरुसटहत 'यवुा' बलेुटि्कनो अङ्क-२० 
प्रकाश् गररएकनो छ। यस अङ्कमा यवुाका क्ेत्मा भएका अधयय् अ्सुन््ा्बाि प्राप्त तथय 
र अ्भुवी वयखतितवहरुका प्ररेणादायी लेखहरु समावेश गररएकनो छ।

्ेपालमा कूल ज्संखयाकनो ४० प्रनतशतभन्दा बढी यवुाकनो ज्संखया रहेकनो छ। मलुकुमा 
अटहले ज्सांखखयक लाभांस देखखएकनो छ। यनो अवसर र च ु् ौनत दबैु बन्न सकछ। टवश्वका 
कनतपय राष्ट्रकनो टवकास र कनतपय राष्ट्रकनो टव्ास यसै अवसथामा भएकनो देखखएकनो छ। 
यसकनो टववेकपूण्ष उपयनोग ग््ष सके हाम्नो जसतनो मलुकुका लानग समटृधिकनो सा्् हु्  
सकछ। यनो लाभांस सञ्चय गरेर राख्न ्नमल्े समपत्ी भएकनोले यसकनो दरुुपयनोग हु्  ्ददई 
सदपुयनोग ग्ु्ष राजयकनो प्राथनमकता हु्  जान्छ। 

्ेपालले यवुाकनो टवकास गरी राष्ट्रन्मा्षणमा उ्ीहरुकनो साथ्षक सहभानगता बढाउ्े प्रयास 
गरररहेकनो छ। राष्ट्र न्मा्षणकनो लानग यवुाकनो टवकास र सभानगता अनभवटृधि ग न्े धयेयले टव.सं. 
२०६५ सालमा यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयकनो सथाप्ा भएकनो हनो। मन्त्ालयकनो पहलमा 
टव.सं. २०६७ सालमा राटष्ट्रय यवुा ्ीनत सँगै यवुालखक्त काय्षक्रमहरु लयाइयनो। यनो 
्ीनतलाई समयसापेक् संशनो्् गरी लयाइएकनो राटष्ट्रय यवुा ् ीनत, २०७२ हाल काया्षन्वय्मा 
छ। यवुाकनो टवकास गददै राष्ट्रन्मा्षणमा उ्ीहरुकनो पररचाल् ग््ष र यवुाका टवरयहरुमा 
पैरवी ग््ष राटष्ट्रय यवुा परररद, यवुा तथा सा्ा वयवसायी सवरनोजगार कनोर, राटष्ट्रय खेलकुद 
परररद र ्ेपाल सकाउि पन् टक्रयाशील अवसथामा छ।     

जनोस, जाँगर र उतसाहले भररएका हाम्ा यवुाका अन्कारहरु सनु्खचित गरी उन्हरुमा 
मातभृनूमप्रनतकनो प्रमे र समाजप्रनतकनो उत्रदाटयतव बनो् गराउँदै खजममेवार ्ागररक बन्न प्ररेरत 
ग्ु्षप न्े भएकनो छ। उतसाही यवुाकनो जनोस र जाँगरलाई सदपुयनोग ग न्े ्टव् ्ीनत लयाउ् 
सरनोकारवालाहरु नबच घन्भतू छलफलकनो आवशयकता छ। मलुकुकनो समटृधिका लानग 
यवुाकनो ज्ा्, सीप, शखति र श्रमलाई उपयनोग ग््ष सरकारी तथा गैरसरकारी न्कायहरु 
सबैकनो भनूमका अपररहाय्ष देखखएकनो छ।

अन्तयमा, 'यवुा' कनो यस अङ्कका लानग आफ्ा गह् एवम ्प्ररेणादायी लेखहरु उपलब् गराई 
सहयनोग ग न्े समपूण्ष महा्भुावहरुप्रनत हादद्षक कृतज्ता ज्ाप् गद्षछौं। प्रकाश्का क्रमामा 
न्रन्तर माग्षदश््ष  ग्ु्षहु् े मन्त्ालयका सखचव श्री केदार न्यौपा्ेजयू एवम ् मन्त्ालयका 
सहसखचवजयूहरुप्रनत आभार वयति गद्षछौं। यसका आगामी अङ्कहरुलाई अझै सतरीय, रनोचक 
र उपयनोगी ब्ाउँदै लैजा् हाम्नो प्रयासमा यहाँहरुकनो सललाह र सझुावकनो अपेक्ा गद्षछौं। 
्न्यवाद!

२०७८ असार समपादक मण्डल
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यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गदै आएको ‘यवुा’ बलेुर्िनको अङ् क-२० प्रकाशन 
हनु लागेकोमा मलाई खसुी लागेको छ। 

यस प्रकाशनको माध्यमबाि समस्त यवुा, यस क्षेरमा कायिरत सनकाय र सिंघ सिंस्थाहरूमा थप ज्ञान र 
ऊर्ािको प्रसारण भई आगामी कायि ददशा सनर्क्योल गनि प्ररेणा समल्नेछ भन्त् ने आशा सलएको छु। यवुा, 
र्ीवनको अत्यन्त्त ऊर्ािशील र सर्िय अवस्था हो। यस अवस्थाको सदपुयोगले नै समनु्त् नत राष्ट्रको सनमािण 
हनुे कुरामा सबै सहमत छौं। त्यसैले यवुालाई आवश्यक ज्ञान र सीपले भररपूणि बनाउँदै उनीहरूको र्ोस, 
र्ाँगर, सीप र श्रमलाई उपयोग गनुि नेपाल सरकारको नीसत रहेको छ। यसको कायािन्त्वयनका लासग 
सरकारी, गैह्रसरकारी तथा सनर्ीक्षेर सबैको भसूमका महत्त्वपूणि हनुे भएकोले सबैको साथ र सहयोग रहने 
र्वश् वास सलएको छु।  

यवुा अवसर र लाभका उपयोग कताि मार होइनन ्त्यसका सर्िक पसन हनु।् यवुाको सीप र सरृ्नामा 
मलुकु समदृ्ध बन्त्दछ, नागररकको शशर ठाडो हनु्त्छ र राष्ट्रको गौरवले उचाइ हाससल गदिछ। एकाइसौं 
शताब्दीको यो सभ्यता उनै र्ववेकशील र ससर्िनशील यवुाको देन हो। वतिमानको यो मानव सभ्यतालाई 
नयाँ उचाइमा परु् याउने शर्म्मेवारी आर्का यवुाको काँधमा छ। त्यसैले आर्का समस्त यवुालाई आह्वान 
गनि चाहन्त्छु, आफूसभरको शशि र सामर्थयिलाई पर्हचान गरौं, बरु्द्ध र र्ववेकलाई सतखारौं, उत्तरदार्यत्वलाई 
स्वीकारौं असन आर्को सिंसारलाई नयाँ ढाँचा ददएर भावी पसु्तालाई सनु्त्दर र्वरासत सशुम्पददऔिं।  

अन्त्त्यमा, र्नसािंश यक लभािंशको भरपूर सदपुयोग गरौं, नीसत सनमािण तथा नेततृ्वको तहसम्म यवुाको सर्िय 
सहभासगतामा असभवरृ्द्ध गनि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाि पैरवी गरौं। नवप्रवतिनात्मक कायिलाई प्रोत्साहन 
गरी रार्ष्ट्रय पर्हचान र गौरवलाई नयाँ उचाइमा परु् याउन सबै एकर्िु बनौं भन्त् दै यस प्रकाशनको सफलता 
र सनरन्त्तरताको हाददिक शभुकामना व्यि गदिछु। 

  

मा. कृष्ण गोपाल शे्रष्ठ 
मन्त्री 
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ममन्त्न्त्ततव्व्यय 

 

यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ववगत वर्षहरुमा झैं यस वर्ष पसन यवुासँग सान्त्दसभषक सामग्रीहरु 
समावेश गरी 'यवुा'  अङ् क-२० प्रकाशशत गरेको छ। यस प्रकाशनले नेपाली यवुाको अवस्था, 
असिकारका साथै उत्तरदावयत्वका ववर्यमा ज्ञानको प्रसार गदषछ भन्त् न ेवव वास सलोको छु।  

ववसभन्न अध्ययन अनसुन्त्िानबाट प्राप्त तथ्य र ववचारहरुलाई सिंकलन समेत गरी लेशखोका 
लेखहरु समावेश भोको यस प्रकाशनले यवुासँग सरोकार राख् ने सबै सरोकारवालाहरुलाई 
यवुालशित नीसत तथा कायषक्रम तर्ुषमा ोवम ्कायाषन्त्वयन गनष मद्दत पगेुमा यो प्रकाशनको 
साथषकता रहनेछ। रा�सनमाषणको प्रमखु शशिको रुपमा स्वीकार गररोको यवुालाई आफ्नो 
र्ीवनको लक्ष्य सनिाषरण गरी सो प्रासप्तका लासग उर्ाष थप्नेछ भन्त् ने आशा सलोको छु। साथै 
आफ्नो ज्ञान, सीप, शशि र श्रमलाई स्वदेशको सनमाषणमा लगाउन समस्त यवुा वगषलाई प्ररेणा 
समल्नेछ भन्त् ने वव वास सलोको छु।  

अन्त्त्यमा, 'यवुा' को प्रस्ततु अिंकको प्रकाशनाथष सवक्रय हनु ुहनुे सम्पादक मण्डलका सदस्य र 
लेखहरु उपलब्ि गराउनहुनु ेसबै ववद्वत वगषप्रसत हार्दषक कृतज्ञता ज्ञापन गदषछु । 
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परिचय
सहकारी (Co-operation) लयाटि् भाराकनो ‘Co-operative’ भन्ने शबदबाि लयाइएकनो हनो। 
जसमा ‘Co’ भन्नाले 'With' (सँगसँगै) र 'operative'  भन्नाले 'work' (काम ग न्े) भन्ने अथ्ष 
हनु्छ। अथा्षत ्'Co-operative' भन्नाले “साझा उद्ेशय प्राप्त ग््ष अरूसँग नमलेर सँगै काम 
ग्ु्ष” भन्ने बखुझन्छ। सामान्य अथ्षमा सहकाररताले सामूटहक रूपले काम ग न्े पधिनत अथा्षत ्
सामूटहक वयवसाय/उतपाद् प्रणालीलाई ज्ाउँछ।

अन्तरा्षटष्ट्रय सहकारी महासंघ (International Co-operative Alliance, ICA) ले स् ्१९९५ 
मा गरेकनो पररभारा अ्सुार, “सहकारी संसथा संयतुि सवानमतव र प्रजाताखन्त्क न्यन्त्णमा 
सञ्चानलत सवायत् उद्यम हनो जसमा आफ्नो साझा आनथ्षक-सामाखजक तथा सांसकृनतक 
आवशयकता एवम ्आकाङ्क्ा प्रानप्तका लानग वयखतिहरू सवेचछाले एकताबधि रूपमा संगदठत 
हनु्छ्।्” ("A Co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily 
to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a 
jointly owned and democratically controlled enterprise.")

सहकारी वयवसायमा सवानमतव सदसयहरूकनो हनु्छ भ्े ्ाफा र जनोखखममा पन् सदसयहरू 
बराबरीका टहससेदार हनु्छ्।् सहकारी वयवसाय न्खचित मूलय र नसधिान्तहरूलाई आतमसात ्
गरी संसथामाफ्ष त सञ्चाल् गरर्े एउिा उद्यम पन् हनो। यनो सदसय केखन्रित हनु्छ। 
सदसयहरूद्ारा न्दने खशत र न्यखन्त्त हनु्छ। सहकारी ऐ्, २०७४ ले पन् यसै पररभारालाई 
आतमसात ्गददै संसथागत सवरूपकनो वयवसथा तथा वयाखया गरेकनो छ।

g]kfndf ;xsf/L Joj;fosf] ljsf;qmd 
/ o'jf ;xeflutf

s]bf/ Gof}kfg]*

*>L Gof}kfg], o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf ;lrj x'g'x'G5 .
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स् ्१८४३ मा बेलायतकनो चाटि्षसि हलमा २७ परुुर र १ मटहला भेला भई एक/एक 
पाउण्ड सेयर उठाएर सहकाररताकनो काय्षगत थाल्ी गरेका हु् ।् स् ्१८४४ मा यसै 
समहुबाि संसथामाफ्ष त उपभनोतिा भण्डारकनो सरुुवात भयनो। यसैबाि सहकाररताकनो इनतहास 
आरमभ भएकनो हनो। टवश्वकनो सहकारी आन्दनोल्कनो इनतहासमा यनो समूह रनोच्ेडल पायन्यर 
(Rochdale Pioneers) का ्ामले प्रनसधि छ। आज सहकारी अनभया्कनो ज््ी रनोच्ेडलर 
पायनोन्यस्षलाई मान्न्छ।

सहकारी संघसंसथाहरू वयावसाटयक संगठ् हु् ।् सहकारीले वसत ुर सेवाकनो उतपाद् र 
टवतरणकनो काम गछ्ष्।् वसत ुर सेवाकनो उतपाद् टवशेर गरी संसथाका सदसयहरूकनो माग 
र आवशयकता बमनोखजम गररन्छ। वयवसाय सञ्चाल् गरी प्राप्त आयआज््ष बाि कारनोबार 
टवसतार गरी आफ्ा सदसयकनो आनथ्षक तथा सामाखजक उन्ननत ग न्े सहकारी संघसंसथाकनो 
प्रमखु उद्ेशय हनु्छ। सहकारीकनो सथाप्ा र सञ्चाल् सदसयहरूकनो टहत र आनथ्षक 
उन्ननतका लानग गररएकनो हनु्छ। सहकारी वयवसायकनो उद्ेशय अन्य वयवसायभन्दा फरक 
हनु्छ। सहकारी अनभया्मा ‘म र मेरनो’ कनो सट्ा ‘हामी र हाम्नो’ भन्ने भाव्ाले सदसयहरुकनो 
टहतमा काम गररएकनो हनु्छ। स्नोत, सा्् र श्रमकनो समखुचत प्रयनोग गरी आफ्ा आवशयकता 
पूरा ग््ष नमलेर काम ग्ु्ष ्ै सहकारीकनो मूल अनभप्राय हनो।

विषय प्रिेश
परमपरादेखख चलदै आएकनो कृटरक्ेत्कनो पम्ष प्रथा, ्ानम्षक तथा सामाखजक क्ेत्कनो गठुी प्रथा, 
थकाली समदुायमा रहेकनो टढकुरी प्रथा र राई-नलमब ु समदुायमा रहेकनो टकपि प्रथालाई 
परमपरागत सहकारीका रूपमा नल् सटकन्छ। यनो प्रथा वा चल् ्ै ्ेपालकनो सहकारी 
अनभया्कनो बीज टवन्द ुहनो। यद्यटप, यी प्रथाहरू सहकारीकनो औपचाररक संरच्ानभत् छै््।् 
पारसपररक सहयनोगका लानग यी प्रथाहरू ्ै सामूटहक प्रयासका उदाहरण हु् ।् ्ेपालमा 
आ्नु्क सहकारीकनो सरुुआत टव.सं. २०१० सालमा कृटर टवकास र यनोज्ा मन्त्ालय 
अन्तग्षत सहकारी टवभागकनो सथाप्ाबाि भएकनो पाइन्छ।

टव.सं. २०१३ साल चैत २० गते खचतव् खजललाकनो बखा्परु सहकारी ऋण सनमनत 
सथाप्ा भयनो। यही संसथाबाि अन्य ऋण सहकारी जन्म्े क्रममा बखा्परु सहकारी समेत 
भई संसथागत रूपमा आ्नु्क सहकारी जखन्मएकनो हनो। बखा्परु सहकारी लगायत अन्य 
सहकारी संसथाहरूकनो सथाप्ामा ततकाली् राज्ीनतकममी सव.बखा्नसंह गरुुङकनो अग्सरता 
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रहेकनो नथयनो। ती संसथामधये हाल एक मात् जीटवत संसथा छ, जसलाई “बखा् बहउुद्ेशयीय 
सहकारी संसथा” भन्न्छ। तयसैले ्ेपालकनो रनोच्ेडल सहकारीकनो रूपमा “बखा् सहकारी 
संसथा” लाई नल् सटकन्छ।

ततकाली् अवसथामा बाढीपीन्डत कृरकलाई पु् वा्षस गराउ्े र कृटर ऋणकनो वयवसथा गरी 
राहत उपलब्  गराउ्े उद्ेशयले खचतव् खजललामा खनोनलएका सहकारी संसथाहरूकनो 
अ्भुवबाि खशक्ा नलएर ्ेपाल सरकारद्ारा मलुकुभर सहकारी संसथा खनोल्े लक्य न््ा्षरण 
गररयनो। यसै नसलनसलामा संसथागत का्ु् ी वयवसथा ग््ष पटहलनोपिक सहकारी संसथा ऐ्, 
२०१६ जारी गरी लागू गररयनो। ऐ्कनो प्रभावकारी काया्षन्वय् ग््ष सहकारी न्यमहरू, 
२०१८ समेत जारी भयनो। उललेखखत ऐ् न्यमकनो पररन्नभत् सरकारी न्दनेश् र 
न्यन्त्णमा ततकाली् अवसथामा गठ् भएका सहकारी संघसंसथाले कृटर वयवसायकनो 
टवकास र कृटर बजारकनो प्रवधि्ष्का लानग महत्वपूण्ष कामहरूकनो थाल्ी ग््ष पगेु। 
टवशेरगरी कृटर सामग्ीहरूकनो आपूनत्षमा सनु्खचितता ग््ष र आवशयक कृटर ऋणकनो संसथागत 
वयवसथाबाि उतपाद् र उतपादकतव बटृधि गरी कृरककनो जीव्सतरमा सु् ार लयाउ्े 
उद्ेशयले सहकारी संघसंसथाकनो सथाप्ा भएकनो हनो।

कानूनी रूपमा विकासक्रम
सहकारीकनो सरुुआत संसथागत रूपमा सरकारी प्रयासमा भएकनो पाइन्छ। तथाटप वयवसथाप् 
पक् न्खचित गनोरेिनोमा जा् ्सकी परीक्णका रूपमा सञ्चाल् गररएकनो र राजय वयवसथाले 
पररकलप्ा गरे अ्रुूप काय्षक्रम सञ्चाल्मा वयापक ज्सहभागीताका साथ अनभया्कनो 
रूपमा सञ्चाल् ग््ष सकेकनो पाइँदै्। तयसबेला सहकारी संघसंसथाहरू अतयान्क सरकारी 
न्यन्त्णकनो खशकार भए। पररवनत्षत सन्दभ्षमा जारी सहकारी ऐ्, २०४८ ले सहकारी 
संघसंसथाहरू सवतःसफूत्ष अगान्ड बढ् पाउ्े वातावरण नसज््ष ा गरेकनो देखखन्छ। सहकारी 
संसथाकनो अ्गुम् र न्यन्त्ण ग न्े न्काय सहकारी टवभागले का्ू् टवपरीत काय्ष ग न्ेलाई 
खारेजी र ्याँलाई दता्ष ग न्े कारण समयक्रममा सहकारी संघसंसथाकनो संखया घिबढ 
भइरह्े अवसथा देखखन्छ। खासगरी ्वौं, दसौं, एघारौं र तेह्ौं यनोज्ा अव्ीमा सहकारी 
सङ्घसंसथाकनो संखयातमक टवकास उललेखय रूपमा बटृधि भएकनो पाइन्छ। ्ेपालकनो संटव्ा्, 
२०७२ ले सहकारी क्ेत्लाई संवै्ान्क मान्यता प्रदा् गरेकनो पाइन्छ। २०७२ सालमा 
जारी ्ेपालकनो संटव्ा्ले साव्षजन्क, न्जी र सहकारी क्ेत् मलुकुकनो आनथ्षक टवकासकनो 
ती् खमबा सवीकार गरेकनो छ। सहकाररताकनो संसथागत टवकास ग््ष टवनभन्न समयमा भएका 
्ीनतगत र का्ू्ी प्रयासलाई तपनसल अ्सुार प्रसततु ग््ष सटकन्छ।
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lj=;+= gLltut tyf sfg"gL k|of;
@)!) of]hgf ljsf; tyf s[lif dGqfnosf] dftxt ;xsf/L ljefusf] :yfkgf
@)!# ;xsf/L ;+:yf u7gsf nflu ;/sf/åf/f sfo{sf/L cfb]z hf/L . lrtjg lhNnfdf 

@) j6f k|f/lDes ;xsf/L ;+:yfx¿ u7g
@)!% ;xsf/L ljefu cGtu{t u|fd ljsf; Anssf] k|zf;lgs lgoGq0fdf sd{rf/L v6fO{ 

;xsf/L k|j4{gsf sfo{x¿sf] yfngL
@)!^ ;xsf/L ;+:yf P]g, @)!^ hf/L
@)!& ;xsf/L ljsf; sf]ifsf] :yfkgf
@)!* ;xsf/L lgodx¿ @)!* hf/L, ;femf ;+:yf lnld6]8sf] :yfkgf u/L ;femf 

oftfoft, ;femf k|sfzg, ;femf e08f/, ;femf :jf:Yo / ;femf k;nsf] :yfkgf, 
;xsf/L ;+:yf P]g, @)!^ df k|yd ;+zf]wg

@)!( s]Gb|Lo ;xsf/L k|lzIf0f s]Gb|sf] :yfkgf, ;xsf/L a}+s P]g hf/L / ;xsf/L ljefu 
k~rfot dGqfnosf] dftxtdf ;fl/Psf]

@)@) ;xsf/L a}+ssf] :yfkgf, u|fd ljsf; AnsnfO{ k~rfotdf kl/0ft u/L lhNnf 
k~rfotdf ;xsf/L zfvf /flvPsf]

@)@! ;xsf/L ljefusf] sfo{If]qleq /x]sf sd{rf/LnfO{ e"ld;'wf/sf sfo{qmddf v6fOPsf]
@)@# ;xsf/L ljefunfO{ e"ld;'wf/, s[lif tyf vfB dGqfnodf /fvL ;xsf/L ljefudf 

sfd ug]{ sd{rf/LnfO{ e"ld;'wf/ sfo{qmddf sfd nufOPsf]
@)@$ ;xsf/L a}+snfO{ s[lif ljsf; a}+sdf uflePsf] tyf ufpF kms{ /fli6«o cleofgsf] 

sfo{qmddf ;xsf/LnfO{ ;dfj]z ul/Psf]
@)@% ;xsf/L ljefuaf6 x'Fb} cfPsf] ;+:yf btf{ tyf ;~rfng;DaGwL sfd e"ld;'wf/ 

ljefunfO{ nufO{Psf]
@)@^ ;xsf/L ljefunfO{ e"ld;'wf/ dGqfnocGtu{t /flvPsf], eQmk'/ lhNnfdf e"ld;'wf/ 

sfo{qmdaf6 ;ª\slnt clgjfo{ art ;xsf/L ;+:yfsf] ;]o/sf] ¿kdf x:tfGt/0f 
ul/Psf], ;xsf/L ;+:yf btf{ tyf ;~rfng;DaGwL sfd e"ld;'wf/ ljefuaf6 k'gM 
;xsf/L ljefudf lkmtf{ ePsf], ;xsf/L vl/b laqmL tyf C0f ;ª\3, lhNnf ;femf 
;ª\3df kl/0ft ePsf]

@)@& ;xsf/L ;+:yf P]g, @)!^ df bf];|f] ;+zf]wg ul/Psf], ;xsf/L ;+:yfsf] Joj:yfkgsf] 
lhDd]jf/L s[lif ljsf; a}+snfO{ lbPsf], s]Gb| tyf lhNnf:t/df ;xsf/L ;'b[9Ls/0f 
;ldltsf] Joa:yf ul/Psf]

@)## ;femf sfo{qmd cGtu{t #) lhNnfsf x/]s ufpF ljsf; ;ldltdf ax'd'vL ;femf 
;+:yfsf] :yfkgf, ;femf sfo{qmddfkm{t hg;ª\Vof lzIffsf] yfngL, s[lif ;xsf/
Lx¿sf] ljsf;df PsLs[t cjwf/0ff ljifos cGt/f{li6«o uf]i7Lsf] cfof]hgf, s]
Gb|Lo ;femf ljsf; ;ldltsf] Joj:yf, ;xsf/L lgodx¿, @)!* df bf];|f] ;+zf]wg, 
clgjfo{ art ;femf ;+:yfsf] ;]o/sf] ¿kdf kl/0ft ul/Psf] .
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lj=;+= gLltut tyf sfg"gL k|of;
@)#$ ;femf ;+:yf k|zf;g tyf cfly{s lgod, @)#$ sf] Joj:yf
@)#% ;femf ;+:yfsf] Joj:yfkgsf] lhDd]jf/L s[lif ljsf; a}+saf6 k'gM ;~rfns 

;ldltdf lkmtf{, ;femf sfo{qmdsf] u'0ffTds ljsf;sf nflu ;femf ;+:yfx¿sf] 
PsLs/0f sfo{qmdsf] ;~rfng, ;femf ;ª\3;+:yfsf] cfly{s tyf k|zf;lgs lgod, 
@)#% sf] Joj:yf

@)#& g]kfnsf] ;+ljwfg @)!( bf];|f] ;+zf]wg u/L /fHosf] lgb]{zs l;4fGtdf ;xsfl/
tfnfO{ cfly{s d]?b08sf] ¿kdf ;dfj]z ul/Psf], ;femf ;ª\3;+:yfsf] cfly{s tyf 
k|zf;lgs lgod @)#& sf] Joa:yf

@)$! ;xsf/L ;+:yf P]g, @)!^ vf/]h u/L ;femf ;+:yf P]g, @)$! hf/L
@)$@ ;xsf/L ljefusf] gfd kl/jt{g u/L ;femf ljsf; ljefu /fv]kl5 ;fljssf] 

;xsf/L k|lzIf0f s]Gb|, If]qLo ;xsf/L sfof{no / lhNnf ;xsf/L sfof{nosf] gfd 
qmdzM ;femf ljsf; k|lzIf0f s]Gb|, If]qLo ;femf ljsf; sfof{no / ;femf ljsf; 
zfvf /flvPsf]

@)$# ;femf ;+:yf lgodx¿ @)$# hf/L, /fli6«o ;femf uf]i7Lsf] cfof]hgf
@)$$ ;femf ljsf; ljefu s[lif dGqfnodf ;dfj]z, pRr:t/Lo ;femf ljsf; s]Gb|Lo 

;dGjo ;ldltsf] u7g
@)$% clgjfo{ art artstf{nfO{ lkmtf{ lbg] 3f]if0ff, !& ;b:oLo /fli6«o ;xsf/L 

dxf;ª\3 k/fdz{ ;ldltsf] u7g / k|ltj]bg k|:t't
@)$^ /fli6«o ;femf ;ª\u7gsf nflu tby{ ;ldlt u7g
@)$& ;ft ;b:oLo /fli6«o ;xsf/L dxf;ª\3 k/fdz{ ;ldltsf] u7g / k|ltj]bg k|:t't, 

/fli6«o ;xsf/L ljsf; uf]i7Lsf] cfof]hgf
@)$* ;femf s]Gb|Lo sfo{;ldltsf] lj36g, !! ;b:oLo /fli6«o ;xsf/L ljsf; af]8{sf] 

u7g, ;femf ;+:yf P]g, @)$! vf/]h u/L ;xsf/L P]g, @)$* hf/L
@)$( ;xsf/L lgodfjnL hf/L, ;femf ljsf; ljefusf] gfd kl/jt{g eO{ ;xsf/L ljefu 

/x]sf]
@)%) /fli6«o ;xsf/L ;ª\3, s]Gb|Lo art tyf C0f ;xsf/L ;ª\3, s]Gb|Lo pkef]Qmf 

;xsf/L ;ª\3 / s]Gb|Lo b'Uw pTkfbs ;xsf/L ;ª\3sf] u7g, ;xsf/L ;'b[9Ls/0f 
pRr:t/Lo ;ldlt u7g / k|ltj]bg k|:t't

@)%& ;xsf/L P]g, @)$* df ;+zf]wg, ;xsf/L ;''wf/ ;'emfj ;ldlt u7g / k|ltj]bg 
k|:t't

@)%* ;xsf/L P]g, @)$*cGtu{t /fli6«o ;xsf/L a}+s lnld6]8 btf{ eO{ ;~rfng
@)^! ;xsf/L ljefusf] ;+/rgf kl/jt{g, ^* lhNnfdf /x]sf ;xsf/L sfof{nosf] ;ª\

Vof s6f}tL u/L ## lhNnfdf l8lehg ;xsf/L sfof{no / % lhNnfdf ;xsf/L 
k|lzIf0f tyf l8lehg sfof{no :yfkgf
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lj=;+= gLltut tyf sfg"gL k|of;
@)^$ ;xsf/L ljefuaf6 @)^$.&.@! df ;xsf/L ;ª\3;+:yfsf] lgodg lgb]{lzsf hf/L
@)^% lgodg lgb]{lzsf kl/dfh{g u/L ;xsf/L ;ª\3;+:yfsf] btf{ tyf lgodg;DaGwL 

dfkb08 @)^% hf/L
@)^^ lgodg lgb]{lzsf kl/dfh{g u/L ;xsf/L ;ª\3;+:yfsf] btf{ tyf lgodg;DaGwL 

dfkb08, @)^^ hf/L
@)^& ;xsf/L ;ª\3;+:yfsf] btf{ tyf lgodg;DaGwL dfkb08 @)^% df kl/dfh{g
@)^* ;xsf/L ;ª\3;+:yfsf] btf{, ;~rfng, n]vfk/LIf0f, cg'udg tyf lgodg;DaGwL 

dfkb08, @)^* hf/L
@)^( @)^( h]7 % ut] ;xsf/L If]qsf nflu 5'§} ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfnosf] 

:yfkgf, g]kfn ;/sf/af6 /fli6«o ;xsf/L gLlt, @)^( :jLs[t u/L hf/L
@)&@ g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ n] ;xsf/L If]qsf] lgodg, k|a4{g, Ifdtf ljsf; / 

cg'udg;Fu ;DalGwt sfo{x¿ ;ª\3Lo ;+/rgf adf]lhd s]Gb|df ;ª\3Lo ;/sf/, 
k|b]z :t/df ;ft k|fb]lzs ;/sf/ / :yfgLo txdf &%# j6f :yfgLo ufpFkflnsf 
tyf gu/kflnsf;d]t hDdf &^! j6f lgsfoaf6 ;DkGg x'g] u/L ljefhg

@)&$ ;xsf/L If]qsf] ljsf; / k|j4{gsf nflu ;xsf/L P]g, @)$* nfO{ k|lt:yfkg u/L 
;xsf/L P]g, @)&$ hf/L

@)&% ;xsf/L If]qsf] ljsf; / k|j4{gsf nflu ;xsf/L lgodfjnL, @)$( nfO{ k|lt:yfkg 
u/L ;xsf/L lgodfjnL, @)&% hf/L

@)&% /fHo ;ª\3Lotfdf k|j]z ug]{ qmddf dGqfnosf] ;+Vof s6f}tL x'Fbf s[lif dGqfno 
x'Fb} e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfnosf] :yfkgf

युिा सहभाविता
्ेपालकनो संटव्ा्ले अथ्षतन्त्कनो खमवाका रूपमा साव्षजन्क, न्जी र सहकारी क्ेत्लाई 
उललेख गरेकनो छ। संटव्ा्कनो ्ारा ५१ कनो राजयका न्दनेशक नसधिान्त तथा ्ीनतहरूमा 
साव्षजन्क, न्जी र सहकारी क्ेत्कनो सहभानगता र सवतन्त् टवकास माफ्ष त राटष्ट्रय अथ्षतन्त् 
सदुृढ ग न्े सपष्ट गररएकनो छ। अथ्षतन्त्मा न्जी क्ेत्कनो भनूमकालाई महतव दददै उपलब् 
सा्् र स्नोतकनो अन्कतम पररचाल् गरी आनथ्षक समटृधि हानसल ग न्े र सनोका लानग 
सहकारी क्ेत्लाई प्रवधि्ष् गददै राटष्ट्रय टवकासमा अतयान्क पररचाल् ग न्े कुरालाई संटव्ा्ले 
जनो्ड ददएकनो छ। सहकारीले टवशेरत:  समदुायकनो आनथ्षक, सामाखजक र सासकृनतक उन्नय् 
ग््ष भरमगदरु प्रयास गद्षछ। समदुायकनो सशतिीकरण ग््ष र सामटुहक भाव्ाकनो जागरण 
गराउ् समेत सहकारीहरू माधयम बन्दछ्।् मलुकुकनो आनथ्षक वटृधि र टवकास हानसल 
ग््ष आनथ्षक सामाखजक रुपान्तरण ग््ष तथा आनथ्षक असमा्ता हिाई सामाखजक न्याय 
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कायम ग््ष सहकारी सहयनोगी हु् े कुरामा कसैकनो दईुमत हु्  सकदै्। सहकारी क्ेत्मा 
६० हजार मान्स प्रतयक् रनोजगारीमा संलग् छ् ्भ्े प्रतयक् रूपमा झन््ैड दश हजार 
मान्स लाभाखन्वत छ्।् अप्रतयक् रूपमा अरु लाखौ मान्सहरू लाभाखन्वत भएका छ्।् 
सहकारी सञ्चालक तहमा कररव ६० प्रनतशत यवुा सटक्रय छ् ्भ्े वयवसथाप्कनो क्ेत्मा 
८० प्रनतशत यवुाकनो सहभागीता छ। सहकारी क्ेत्मा कम्षचारीका रूपमा यवुा ज्शतिीकनो  
हसतक्ेपकारी भनूमका रहेकाले पन् यस क्ेत्ले पररवत््ष कनो आभार ददलाएकनो छ। आखथ्षक 
समटृधिका अन्य क्ेत्मा यवुाले जेजसतनो भनूमका पाए पन् सहकारी क्ेत्मा भ्े यवुाले 
महत्वपूण्ष भनूमका पाएकाले पन् सहकारी अथ्षतन्त्का ती् खमवा मधये महत्वपूण्ष खमवाकनो 
रूपमा अगान्ड बढेकनो छ। यवुा पहल र प्रयासका कारण कुल ग्ाहसथ उतपाद्मा झन््ैड 
४ प्रनतशत यनोगदा् पयुा्षएकनो सहकारी क्ेत्ले टवत्ीय सेवामा २० प्रनतशत ज्संखयाकनो 
पहुँच बढाएकनो छ। 

युिा संलग्नताको उपलब्धि
संघ, प्रदेश र सथा्ीय तहमा दता्ष र सञ्चाल्मा रहेका सहकारी संघसंसथाले मलुकुकनो 
आनथ्षक टवकास र टवत्ीय पंहचु टवकासमा उललेखय यनोगदा् पयुा्षएका छ् ्। मलुकुभर 
सहकारी संसथाका झन््ैड ६३ लाख शेयर सदसय रहेका छ् ्र यनो बढ्े क्रम जारी छ। 
शेयर सदसयमधये परुुरकनो तलु्ामा मटहलाकनो संखया बढी छ। जसले न्णा्षयक तहमा 
मटहलाकनो उपखसथनत र टवत्ीय स्नोतमा पहुँच बढाउ्े देखखन्छ। यद्यटप न्णा्षयक तहमा भ्े 
परुुर ६० प्रनतशत र मटहला ४० प्रनतशत मातै् हु् लेु परुुरकनो हैकमवादी सनोचकनो दबाब 
हु् े देखखन्छ। यसतनो अवसथाका बीच मटहला सहभागीता बढदै जा्लेु आगामी दद्मा 
न्णा्षयक तहमा मटहलाकनो उपखसथनत वढ्े कुरामा ढुक्क हु्  सटकन्छ। यवुा मटहला 
सहभागीता बढाउँदा अझ यसले अपेक्ीत ्नतजा बढाउ्े कुरामा दईु मत हु्  सकदै्। 
सञ्चालक सनमनतमा सम्ग यवुा सहभागीता बढाउ् ु र मटहलाकनो अ्पुात टवसतार ग्ु्ष 
आजकनो आवशयकता हनो। यवुा संलग्ताबाि नछिनो न्ण्षय हु् े, मनोलाटहजा र अन्यनमतता 
न्यन्त्ण हु् े एवं सहकारी सशुास्मा बल पगु्े हनु्छ। यवुाकनो हसतक्ेपकारी भनूमकाले 
वचत र लगा्ीकनो सरुक्ा हु् े, उतपाद्शील क्ेत्मा सहकारीलाई जनोड् पाइ्े हनु्छ। 
सहकारी कारनोबारकनो वटृधिमा भन्दा शेयर सदसयकनो टहत अनभवटृधिमा लाग् ुपद्षछ। तयसका 
लानग यवुा र खशखक्त ज्शतिीकनो यस क्ेत्मा खाँचनो रहेकनो छ। सहकारीकनो माधयमवाि 
रनोजगारी नसज््ष ा, गररबी न्वारण र मलुकुकनो अग्गामी रुपान्तरण समभव हु् े भएकाले यस 
टवरयमा धया् दद् ुआजकनो प्रमखु आवशयकता हनो। 
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आिामी काय्यविशा
सहकारी संघसंसथाहरू टवश्ववयापी मूलयमान्यता, नसधिान्तमा खसथर रही राजयकनो का्ू् 
अन्तग्षत सञ्चानलत छ्।् टय्मा सशुास् कायम ग न्े ददशामा मूलयमान्यता,  नसधिान्त तथा 
का्ू्कनो टहसाबले अन्य क्ेत्भन्दा अगान्ड छ भन्ने पया्षप्त आ्ार देखखन्छ। वत्षमा्मा 
सहकारी संगठ् सदसयहरूमा आ्ाररत भई सञ्चाल् हु् े सबैभन्दा ठूलनो संगठ्का रूपमा 
सबैमाझ पररखचत छ्।् 

्ेपालमा ग्ामीण क्ेत्भन्दा सहरी क्ेत्मा सहकारी संघसंसथाकनो संखयातमक चाप ्ेरै छ। 
चापसँग सँगै टवकृनत पन् ् ेरै देखखन्छ्।् यस क्ेत्मा समन्वयातमक टवकास आवशयक छ। 
समाजकनो संसकार र प्रवखृत्कनो छापबाि सहकारी क्ेत् अछुतनो रह् सकदै्। सहकारी 
क्ेत्मा देखखएका केही टवकृनतलाई समाज, समदुायमा रहेका टवकृनतकै प्रनतन्न् घि्ाबाि 
हे्ु्षप न्े हनु्छ। सरकारी न्कायले आफ्नो स्नोत र सा््कनो पररन्मा रही राजयकनो तफ्ष बाि 
न्वा्षह ग्ु्षप न्े सहजकारी, प्रवधि्ष्कारी एवम ् न्यम्कारी भनूमका न्वा्षह गरेकनो छ। 
तयसैगरी, सहकारी अनभया्का अनभभावक संघहरूकनो सटक्रयतालाई पन् महत्वका साथ 
राखखएकनो छ।

s
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/fi6«lgdf{0f / o'jf

uf]kLgfy d}gfnL*

कु्ै पन् मलुकुकनो वासतटवक पूजँी भ्ेका तयहाँका मान्स, तयसमा पन् यवुा हु् ।् 
वासतटवक टवकास भ्ेकनो यवुावग्षलाई आशा, उन्मेद र उमङ्गका साथ नसज््ष ा र न्मा्षणमा 
लगाउ् ुहनो। यवुा टवचार, उतसाह र जागरणका पञु्ज हु् ।् यवुा शखति र ऊजा्षका स्नोत 
हु् ।् भन्रह् पददै्, मलुकुकनो भटवषय यवुाकनो आशा, उतसाह र कम्षमा हनु्छ। यवुा ्ै 
भटवषय हु् ।् यवुाकनो पररश्रम, समप्षण र नसज््ष ाले समाजकनो टववेकपूण्ष प ु् न्मा्षण भइरहेकनो 
हनु्छ। समाजकनो टवसङ्गनत र नबबलयािाहरूलाई बढा न्े पन् यवुा ्ै हनो। यवुा आक्रनोस र 
टवरिनोह हनो, ऊ टवधवंश ग््ष पन् पनछ पददै्। ्जा्े यवुा कुणठा, भग्ासा र न्राशा पन् हनो, 
ऊ पलाय् हु्  सकछ, ववा्षद हु्  सकछ। तयसैले यवुाकनो उपयनोग कसरी ग न्े, यवुालाई 
न्मा्षणमा कसरी सवचानलत ग न्े? नसज््ष ा र सकारातमकतामा कसरी लयाउ्े? भन्ने खचन्ता 
्ीनतखशलपीहरूमा छ। यवुा अपेक्ा र यवुा उपयनोगबीच कसरी सन्तलु् लयाउ्े? यवुालाई 
सनु्खचित भटवषयकनो कसरी आश्वसत पा न्े खचन्ता र चासनोमा सरकारहरू छ्।्  

नेपालमा युिाको अिस्ा  
पनछललनो ज्गण्ा अ्सुार ्ेपालमा आनथ्षक रूपमा सटक्रयहरूकनो ज्संखया ५७ प्रनतशत 
छ। का्ू्ले पररभारा गरेकनो यवुाकनो संखया पन् चानलस प्रनतशत छ। यवुावसथाकनो 
पररभारा देशगत रूपमा मात् फरक भएकनो हनोइ् टक का्ू् र अथ्षशास्त्रले पन् फरक मान्दै 
आएकनो छ। यवुावसथालाई उमेरका आ्ारमा मात् हे न्े टक उसकनो सटक्रयता, जनोस र 
दृटष्टकनोणबाि हे न्े भन्ने पन् प्रश्न उठ् सकछ। तयसैले आजभनोनल यवुावसथाकनो पररभारा ्ै 
बदल् ुपछ्ष भन्ने चचा्ष पन् भएकनो पाइन्छ। तर जे हनोस ् यवुा अवसथा भ्ेकनो सप्ा देख्न 

*  gLlt ljZ n]if0f, cfly{s, Joj:yfkg / ljsf; ljwfdf ;'kl/lrt >L d}gfnL g]kfn ;/sf/sf ;]jf lgj[Q ;lrj 
x'g'x'G5 .
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सक्े, सटक्रयता देखाउ् सक्े, सामथय्ष र संभाव्ा भएकनो जीव्कनो टहससा हनो। समयले दद्े 
अवसर पन् हनो। प्रतयेक वयखतिले तयनो अवसर पाउ्े गद्षछ। यस अवसरलाई उपयनोग ग््ष 
सक्महरू ्ै आफ्नो प्रगनत गद्षछ् ्र मलुकुलाई पन् प्रगनतकनो माग्षमा लैजान्छ्।् 

्ेपालमा भन्ने गररएकनो ज्साखङ्खयक लाभांश उखललखखत अवसथा हनो, जसलाई उपयनोग गरेर 
मलुकु र वयखति दवैु समधृि हु्  सकछ्।् ्ेरैजसनो मलुकुहरूका लानग यनो अवसर उपलव् 
छै्, शताबदीऔसंमम उपलब् हु् े समभाव्ा पन् छै्। टक्की कनतपय मलुकुहरू 
बढु्ौलीकनो समसयामा छ्,् कनतपय मलुकुमा टववाह र सन्ता् उतपाद् ग न्े सनोचबाि 
नबसतारै टवरयान्तर हु् े सामाखजक संसकृनतले जरा गाडदैछ। नलनभङ िुगेदरकनो संसकृनत पन् 
टवकास हुँदैछ। तर ्ेपाल यसता प्रवखृत्बाि टवलकुल अलग छ र ज्संखयाकनो लाभ 
नल्सक्े अवसथामा छ। यस अवसथालाई अवसरकनो रूपमा नलएर यवुा श्रमशखति, समभाव्ा 
र क्मतालाई उपयनोग ग्ु्षप न्े अवसथामा छ। यसले टवकासकनो छुटै् समभाव्ा तफ्ष  सङ्केत 
गद्षछ। यसका लानग सरकार, न्जीक्ेत्, समदुाय र यवुासँग समबखन््त न्कायहरूले साझा 
सनोच ब्ाउ् प न्े आवशयकता छ। 

्ेपालका यवुा आफ्नो गाउँठाउँमा सनु्खचित भटवषय देख्न छा्ेडका छ्।् यसकनो पषृ्ठभनूममा 
टवगतका दद्मा मलुकुले कैय् पिक गमुाएकनो अवसर, सामाखजक द्न्द्, राज्ैनतक आनथ्षक–
अखसथरता कारण ब्ेर बसेका छ्।् तर अब मलुकुमा संक्रमण अन्त भएकनो छ। 
संक्रमणका रहलपहल असरहरू (आफिर सक) लाई पन् यवुाले ्ै ठीक ठाउँमा लयाउ् ु
पद्षछ। 

यवुा स-सा्नो सवाथ्ष र प्रदश््ष मा रमाउ् ुहुँदै्, खजममेवारीमा रह् ुपद्षछ। अटहलेकनो यवुा 
सटुव्ामा उतसाही मात् हनोइ्, अलछी पन् ब्ेकनो छ। सटुव्ाले त ज्ा्, खशक्ा, सीप र 
अवसरका अवरनो् भतकाउ् ुपछ्ष, आलसयता हिाउ् ुपछ्ष। यवुाले थाहा पाउ् ुपछ्ष, उसकनो 
प्रतयेक पल उसैकनो भटवषयका लानग कनत महत्वपूण्ष छ। उसले बझु् ुपछ्ष कम्षले सफलता 
लयाउँछ, एउिा सफलताले अकको सफलता सखजलनो ब्ाउँछ। अकको सफलताले झ्ै ठूलनो 
सफलता हात पा््ष थप शखति, ऊजा्ष र उतसाह पैदा गछ्ष। सा्नो असफलता भइहाले पन् 
कुणठा र न्राशामा पनुगहाल् ुहनु्न। 

समय बलवा् ्छ, समयलाई सञ्चय ग््ष पन् सटकँदै्। समयका अवसर टिप् ् सके समयले 
्ै वयखतिलाई टक्ारा लगाउँछ। यस शताबदीमा अकलप्ीय सटुव्ा उपलव् छ्,् यवुा 
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सटुव्ा नल् अग्पंतिीमा छ्।् सटुव्ाका पारखी यवुा खसुी छ्।् तर यवुाले बझु् ुपद्षछ 
टक यी सबै सटुव्ाहरू आफू जसतै यवुाकनो पररश्रम, खनोज र आनबषकारका पररणाम हु् ।् 
तयसैले अवसरकनो सवादमा रमाएर यवुा दाटयतव पूरा हुँदै्। आउ्े पसुताका लानग उसले 
पन् अरु सटुव्ा, खनोज र प्रणाली न्मा्षण ग््ष सक् ुपछ्ष। उपयतुि प्रणाली र समाज न्मा्षण 
गरेर हसतान्तरण ग्ु्षपद्षछ। तयसनो ग््ष यवुानभत् ्ै शखति र सामथय्ष छ, जसलाई कनतपयले 
्देखेकनो मात् हनो। 

्ेपालका यवुामा केही असहज प्रवखृत्गत संसकृनतकनो टवकास हु्  थालेकनो छ। पटहलनो, उसले 
्ेपालनभत् समभाव्ा र भटवषय ्देख्न ेसंसकृनत टवकास भएकनो छ। दनोस्नो, श्रम ग न्े बा्ी 
हराएकनो छ, पररश्रमलाई उपेक्ा ग न्े संसकार हटुकिँ दैछ। पढेलेखेकाहरूमा यनो अरु झाँनगदैछ। 
तेस्नो, नछिै न्राश हु् े, टवफलताबाि पलाय् हु् े बा्ी टवकास हु्  थालेकनो छ। चौथनो, 
संयमता र ्ैय्ष नल्े बा्ी िुिेकनो छ। पाँचौ, सकारातमक भन्दा ्कारातमक सनोच र आरनोप 
संसकृनत हटुकिँ दैछ। यी टवसङ्गनत ्हिाई ्ेपालकनो ्वन्मा्षण ग््ष सटकँदै्। तर थनोरै 
प्रयासमा यी टवसङ्गनत हिाउ् सटकन्छ। 

युिािि्य ि स्विोजिािी  
खशक्ा प्रणालीबाि आशातीत यनोगदा् प्राप्त हु्  ्सकेर उभय पक्कनो प्रभाव र सामाखजक 
प्रवखृत्का कारण पन् हु् सकछ, यवुा  उतपाद्शील प्रटक्रयामा सखजलै आबधि हु्  सकेकनो 
छै्। साव्षजन्क क्ेत्कनो जानगरमा ललाटयत हु् े भाव्ा देखखदैँ्। प्रवेखशका वा उचच खशक्ा 
पूरा गरेपनछ जानगर आफैले ब्ाउ् ुप न्े भनूमकाबाि ऊ कखत् पन् सचेत छै्, बरु जानगर 
खनोज् भौताररन्छ। सीप, नसज््ष ा र सवरनोजगारमा अनभमखुीकरण गरेर उपयनोनगता नसज््ष ा ग न्े 
बािनो भनुलएकनो छ। श्रम बजार न्कै साँघरुनो छ, प्रनतसप्ा्षतमक क्मता पन् टवकास छै्, 
तयसैले बाधयातमक रूपमा पन् जानगरकनो लालसा जागछ र जानगरे बन्छ। जानगरमा पन् 
न्कै कम समभाव्ा छ्।् साव्षजन्क क्ेत्मा काय्ष आयत् पन् घटदै गएकनो छ। 

साव्षजन्क क्ेत् वा आन्तररक श्रम बजारमा समभाव्ा ्देखेपनछ समभाव्ा र साहस भएका 
यवुा बाह्य मलुकुमा जा्े प्रवखृत् टवगत ती् दशकदेखख बढदनो छ। औपचाररक र अ्ौपचाररक 
माधयमबाि गरी कररब साठी लाख यवुा टवदेखशएका छ् ्र अरुकै मलुकुलाई कम्षभनूम 
ब्ाइरहेका छ्।् सीप र खशक्ामा पनछ परेकाले बाह्य मलुकुमा पन् न्यू् वेत् र सटुव्ामा 
पनस्ा बगाइ रह् ुपरेकनो छ। केही यवुा टवदेशमा नसकेकनो सीपलाई सामाखजक टवप्ररेणका 
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रूपमा ्ेपाल फकने र उपयनोग गरररहेका छ् ् र आशा लागदनो भटवषयकनो न्मा्षण पन् 
गरररहेका छ् ्तर ्ेरैजसनो यवुामा यनो अनभमखुीकरण र सामथय्ष देखखएकनो छै्। 

युिा ि िाजनीवत  
यवुा ्ै समाजका सबै क्ेत्लाई ससुांसकृत ब्ाउ्े भनूमकामा रहन्छ्।् यवुा जागरणले ्ै 
समाजमा लनोकताखन्त्क संसकार संसथागत हु् े हनो। ्ेपालका यवुा राज्ैनतक रूपमा न्कै 
सचेत पन् रहँदै आएका छ् ्तर राज्ीनतलाई राज्ैनतक आग्ह र वैयखतिक लाभहान्मा 
हे न्े संसकृनत बदल् यवुाले भनूमका न्वा्षह ग््ष सकेकनो देखखदैँ्। राज्ीनत, ् ीनत र न्ष्ठाबाि 
टवरयान्तर भैरहेकनो देखखन्छ। यस अवसथामा सामाखजक सहमनत र असल संसकारकनो टवकास 
ग््ष यवुाले सामाखजक पररचाल् ग््ष सकदछ्।् उखचत अ्खुचत परगेल् समाजलाई खशक्ा 
दद् सकदछ् ् तर यसका लानग सवयम ् यवुा राज्ैनतक दलका काय्षकता्ष बन्ने साँघरुनो 
घेराबाि वहृत्र सामाखजक भाव्ामा पगु् ुपछ्ष। राज्ैनतक दलनभत् पन् उ्ीहरूकनो भनूमका 
आन्तररक प्रजातन्त् टवकास, समावेशी नसधिान्त अवलमव्, टवचार दश््ष कनो मन्थ् र ्ेततृव 
पररमाज््ष कनो भनूमकामा रह् ुपद्षछ भ्े राज्ीनतक दल बाटहरका यवुामा समटष्टगत सामाखजक 
प्रज््शीलता बढाउ्े तफ्ष  केखन्रित हु् पुद्षछ। यसले राज्ैनतक दलहरूप्रनत बढदै गएकनो 
टवतषृणालाई टवश्वासमा बदल् सकछ र राजय प्रणालीकनो टवश्वास बढाउ् सकदछ। 

यस सन्दभ्षमा केही प्रसङ्ग उललेख ग््ष उखचत देखदछु। आ्नु्क ची्का न्मा्षता देङले 
यवुा पररचाल् गरी ्ेडमनोके्रटिक पािटीकनो ‘गररबमखुी काय्षक्रम’, कमयून्ष्ट यथु नलग 
(सीवाइएल) कनो ‘हनोप प्रनोजेकि’, वयापार संघकनो ‘गलनोररयस कज’, मटहला संघकनो ‘एञ्जले’ 
माफ्ष त सीमान्तीकृत क्ेत् र वग्षकनो उतथा्का लानग सरकारलाई सहयनोग पयुा्षए। यवुा 
राज्ीनत भ्ेकनो ्ारा जलुसु र पचा्ष पामपलेिभन्दा मानथ नसज््ष ा पन् हनो र यसले ्ेततृवलाई 
ज्मखुी बन्न आफै उदाहरण ब्ेर ्ेततृव दद् सकछ भन्ने उदाहरण ची्ले ददएकनो छ। 

यसतै सन्दभ्ष संयतुि राजय अमेररकाकनो पन् नल् सटकन्छ। स् ्२०२० कनो राष्ट्रपनतका 
आकांक्ी एणड्रय ुयाङले ‘दी वार इ् ्म्षल टपपलु’ मा मा्व केखन्रित पूजँीवादका ्ाममा 
समाजवादकनो ्याँ दृटष्टकनोण अखघ सारेका छ्।् रनोजगारी सरुक्ा, सव्षवयापी आ्ारभतू सेवा 
र सव्षवयापी आय प्रतयाभनूत (यटुवआइ) मा आ्ाररत एणड्रय ुयाङकनो समाजवादी ्ारणा 
अतया्नु्क वयवहारवादी अथ्षतन्त्तफ्ष कनो प्रवेशटवन्द ुमान्एकनो छ। लनोकतन्त्कनो वासतटवक 
लाभांशका लानग अठाह् वर्ष उमेर पगेुका अमेररकीलाई प्रनतमटह्ा एकहजार ्डलरसटहत 
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आिनोमेश्, कृनतम बौटधिकता लगायतका कारणबाि जनोखखममा परेका र रनोजगारी 
गमुाएकाहरूलाई थप क्नतपूनत्ष ददई सवसथ, प्रवीणतायतुि, खशखक्त, त्ावमतुि अमेररकी समाज 
न्मा्षण याङकनो अनभष्ट नथयनो। उ्का टवचार म् पराउ्ेहरू ‘याङ गयाङ’ समूह रेन्डि, 
फनोरचा्, फेसबकु, इन्सिाग्ाम, टवीिर लगायत सामाखजक सञ्जालमाफ्ष त मा्व केखन्रित 
समाजवादकनो अनभया्मा छ्।् 

साि्यजवनक सेिा ि युिा 
्ेपालकनो साव्षजन्क प्रशास्प्रनत उसकनो सेवाग्ाही र राज्ैनतक काय्षकाररणी खसुी छै््।् 
जसबाि माया र संरक्ण पाउ्पु न्े उसैबाि आलनोखचत हु्  ुसाव्षजन्क प्रशास्कनो लानग प्रश्न 
खचह्न हनो। यसकनो अथ्ष साव्षजन्क प्रशास्मानथ सु् ारकनो वयापक माग र दवाव छ भन्ने 
हनो। सशुास्, सेवा प्रभावकाररता, सदाचार, भ्रष्टाचार न्यन्त्ण जे भ्ौं, यसकनो केन्रिटवन्दमुा 
प्रशास् सु् ार ्ै रह्े गद्षछ। यनो माग र दवावले लयाएकनो हाँकलाई थेग् अटहलेकनो 
कम्षचारीतन्त्मा सु् ारकनो खाँचनो छ। 

एक्काइसौं शताबदीकनो च ु् ौती बह् ग््ष उन्नाइसौं शताबदीकनो प्रवखृत् र बीसौं शताबदीकनो 
संयन्त्लाई एक्काइसौं शताबदीकनो संयन्त्, प्रटवन् र प्रवखृत्ले टवसथाप् ग्ु्षपद्षछ। तयनो भ्ेकनो 
टवद्यालय/टवश्वटवद्यालयका मे्ावी प्रनतभालाई प्रणालीनभत् नभत्याउ् ुहनो। यवुाशखति नभत्याउ् ु
हनो। प्रणालीमा ताजारतिकनो सञ्चार ग्ु्ष हनो। जसले साव्षजन्क सेवा सु् ारका लानग नभतै्बाि 
नसज््ष ातमक त्ाव पैदा गराओस।् 

तर ्ेपालकनो साव्षजन्क सेवाप्रनत उमदा प्रनतभाहरूकनो आकर्षण घटदनो छ भ्े आकटर्षत 
भएका यवुा पन् आन्तररक काय्ष अ्तुसाहमा जानगरे ब्ेका छ्।् साव्षजन्क प्रशास् राजय 
सञ्चाल् ग न्े सथायी संयन्त् हनो। यनो वखृत् सेवाका रूपमा रहन्छ र यनोगयता प्रणाली यसकनो 
प्राण हनो। तयसैले यसनभत् औसतभन्दा उमदा यवुा प्रनतभाकनो आकर्षण हु् पुद्षछ। उपलव् 
मधये उतकृष्ठ आकटर्षत हु्  ुपद्षछ। यस सेवानभत् प्रवेश ग्ा्षले वखृत् टवकास, वखृत् सनु्खचितता 
र राष्ट्रसेवा ग न्े अवसर एकसाथ प्राप्त हनु्छ, जु्  अन्यत् पाउ् सटकँदै्। राजयकनो संसथागत 
संयन्त् भएकनो र कु्ै पन् वयवखसथत समाजमा राजयभन्दा वहृद, ्ैनतक, बहउुद्ेशयीय र 
टवश्वानसलनो संसथा अरु ्हु् े भएकनोले यवुा प्रनतभाहरूकनो वखृत् चय्कनो पटहलनो प्राथनमकतामा 
न्जामती सेवा प्ु्षपद्षछ। संटव्ा् र साव्षभौमशखतिकनो टक्रयाशीलता न्जामती सेवाकनो 
कम्षबाि हनु्छ। ्ीनत काय्षक्रमकनो टक्रयाशीलता न्जामती कम्षचारीबाि हु् े हनो। राजयकनो 
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वै्ता आज््ष कनो आ्ार पन् न्जामती सेवा ्ै हनो। राष्ट्र न्मा्षणकनो ‘सिील फे्म’ पन् 
न्जामती सेवा हनो। सशुास् कायम ग््ष, शासकीय सतर टवसतार ग््ष र समटृधिकनो गन्तवयमा 
अनग बढ् पन् उचच अनभप्ररेरत र आक्रामक न्जामती सेवा चाटहन्छ। तयसैले यनत 
महत्वपूण्ष वखृत्क्ेत्लाई यवुा प्रनतभाले वखृत् चय्कनो पटहलनो टवकलपमा नल् चकु् ुहुँदै्। 

यसथ्ष बजारका उतकृष्ठ प्रनतभा न्जामती सेवानभत् नभत्याउ् सकेमात् राजयप्रणालीकनो 
प्रभावकाररता, सेवाकनो गणुसतर र आटवषकारवादी राजयप्रणाली टवकास ग््ष सटकन्छ तर 
कनतपय यवुा साव्षजन्क क्ेत्कनो तलव सटुव्ाकनो न्यू्तालाई देखाई न्जामती सेवा 
अप्ाउ् अन्चछा देखाइरहेका छ्।् उमदा प्रनतभाकनो पटहलनो प्राथनमकता बहरुाटष्ट्रय 
कमप्ी, कपकोरि हाउस र बैटकङ क्ेत् पददै आएकनो छ। साव्षजन्क क्ेत्कनो इन्सट्ान्ि 
तलब मात् कम हनो, तयहाँनभत्कनो नबदा, वयवसायजन्य सरुक्ा, वखृत् सरुक्ा, वखृत् टवकास र 
खशक्ा एवम ्सीप हानसल ग न्े अवसर, सामाखजक सरुक्ा, राजयले दद्े मया्षदा जसता अमौदरिक 
लाभ, गैरसरकारी क्ेत्कनो सटुव्ाभन्दा न्कै सममा्ज्क हनु्छ। तयनोभन्दा पन् वहृद कुरा 
राष्ट्रसेवाकनो अन्तरबनो् आफैनभत् हु् े सन्तटुष्ट र अप्तव बनो्ले यसकनो महत्व झ्ै पटुष्ट 
हनु्छ। तयसैले न्जामती सेवा वखृत् टवकास र राष्ट्रसेवाकनो अपूव्ष अवसर हनो। यसकनो गररमा 
तलु्ाकनो टवरय ्ै हु्  सकदै् । 

साव्षजन्क सेवाबाटहर रहेर राजयका तहगत संयन्त्सँग साव्षजन्क सेवाकनो गणुसतर बढाउ् 
यवुा पषृ्ठपनोरण, सहउतपाद्, लेखाजनोखा, अ्गुम्, तथा वयवसथाप्का पक्मा संलग् रहेर 
पन् साव्षजन्क प्रशास्लाई खजममेवार, जवाफदेटह र प्रभावकारी ब्ाउ्े भनूमका खेल् 
सकदछ्।् 

समाजसेिा ि युिा 
समाजमा सेवा ग न्े म्कारी भाव्ा टवकास ्गरे मान्स कम्षले हनोइ्, जन्मले मात् शे्रष्ठ 
बन्न पगुछ। एक्काइसौं शताबदीकनो टवश्ववयापी संसकृनतले समाज न्मा्वीकृत बन्दैछ, वयखतिहरू 
न्वदैयखतिक बन्दैछ्।् आ्ारभतू मा्व मूलय, सतकम्ष र सेवाभाव हराउँला टक भन्ने ्डर 
छ। वयखतिगत सवाथ्षभन्दा मानथ पन् मा्व सेवा छ। सहयनोगी हात र म्कारी कम्षकनो 
अपेक्ा खास  वग्षले राख्न ेगद्षछ। यवुा जागरण सेवाभाव र मा्वीय मूलय आचारणलाई 
संसथा गत ग््ष आन्दनोनलत हु् पुद्षछ। 
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केही म्कारी कामहरू समाजबाि हुँदै आएका छ्।् रामराज अन्कारीकनो समूहले मा्व 
सेवा आश्रममा अशति र दी्दखुीलाई आश्रय र सयाहार समभार गददै आएका छ्।् 
एसएसन्डआर टक सटवता उप्रतेी तयसती यवुा हु् ,् जसले राम्नो वखृत् छा्ेडर अटिजम प्रभाटवत 
वयखतिलाई उधिार गरररहेकी छ्।् स्ेही काखकी सञ्चानलका ्ेहा पनोखरेल हनोस ्गमुाएका 
पररतयतिा आमाहरूकी आमा बन्रहेकी छ्।् पषुपा बस्ेत, उत्म सञ्जले तथा मैले ्ाम 
नल् ्सकेका ्ेरै यवुाले मा्वसेवाकनो पटवत् कामलाई आ -आफ्ै सामथय्ष र सटक्रयतामा 
बचाइरहेका छ्।् यवुा जीव्कनो कु्ै क्ण समाज/मा्व सेवामा लाग् ुपछ्ष जसका कारण 
समाज सबै मा्वजानतकनो हु्  सकनोस।् 

उपसंहाि 
यवुा मलुकुकनो आशा र भारनोसा हु् ।् समाजलाई रुपान्तरण ग न्े अदमय शखति भएर पन् 
यवुाशखति आफैमा हराएकनो छ। यवुाले आफ्नो मातभृनूममा आफ्ा भटवषय सनु्खचित छ भ्ेर 
आनथ्षक सामाखजक रुपान्तरणकनो यात्ालाई गनतवा् ् ब्ाउ् ु पद्षछ। टक्की साठीकनो 
दशकमा हामीभन्दा पनछ रहेका र हामीसँगै टवकास यात्ा शरुु गरेका दखक्ण कनोररया, 
नसंगापरु, ची्, मलेखशया जसता मलुकुहरू हामीलाई छा्ेडर न्कै अनग बढेका छ् ्र एकाइसौं 
शताबदीलाई एखशयाकनो शताबदी ब्ाउ् लानगपरेका छ्,् हाम्ा टवगतका दशकहरू गमेुकनो 
अवसरका रूपमा रहे। तयसैले यवुावग्षकनो काँ्मा ठूलनो खजममेवारी छ। रुपान्तरणका सबै 
आयामहरू, जसतनो टक राज्ीनतक, आनथ्षक, सामाखजक, सांसकृनतक, वातावरणीय र शासकीय 
आयामलाई गनतशील ब्ाउ् यवुावग्षकनो साथ्षक सटक्रयता जरुरी छ। ऊ ्ै अलमनलयनो 
भ्े मलुकु अलमनलइरहे्े छ। तयसतै यवुाकनो उपयनोग कसरी ग न्े?  यवुालाई न्मा्षण कसरी 
सवचानलत ग न्े? नसज््ष ा र सकारातमकतामा कसरी लयाउ्े? भन्ने खचन्ता र चासनोमा ्ीनत 
न्मा्षताहरू रह्पुद्षछ। यवुा अपेक्ा र यवुा उपयनोग बीच सन्तलु् लयाएर ्ै यवुालाई 
उ्ीहरूकनो भटवषयप्रनत आश्वसत पा््ष सटकन्छ।

s



16  
o'jf–@)&*
o'jf hut\sf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

g]kfndf o'jf, hg;f+lVos nfe / 
dfgjk"“hL lgdf{0f

/fdaGw' ;'j]bL*

मा्वस्नोत स्नोत मात् ्भई स्नोतकनो मानलक पन् हनो भन्ने तथय टवकनसत देशहरूका 
अ्भुवहरू तथा टवनभन्न अ्सुन््ा्हरूले प्रमाखणत गररसकेका छ्।् सबै प्रकारका स्नोत वा 
समभाव्ाहरूलाई पूजँीमा रुपान्तरण ग न्े मखुय संवाहक र कता्ष मा्वस्नोत ्ै हनो। स्नोत 
हु्  ुएउिा पक् हनो भ्े तयसलाई उपयनोग ग््ष सटक्े पूजँीमा रुपान्तरण ग्ु्ष अकको महत्वपूण्ष 
पक् हनो। तयसैले गदा्ष वत्षमा् समयमा मा्वस्नोत टवकास हनोइ् मा्वपूजँी न्मा्षण भन्ने 
अव्ारणा सथाटपत भइसकेकनो अवसथा छ। ्ेपालमा पन् अथाह प्राकृनतक स्नोत छ भ्े 
मा्वस्नोतकनो उपलब्ता पन् प्रचरु मात्ामा रहेकनो छ। तयही प्राकृनतक स्नोतलाई पूजँीमा 
रुपान्तरण ग न्े कता्ष पन् उतपाद्शील ज्शखति ्ै हनो। केन्रिीय तथयांक टवभागका 
अ्सुार, मलुकुमा यनतबेला उचचतम ्श्रममा यनोगदा् ग््ष सक्े उमेर (१५-५९वर्ष) समूहकनो 
ज्संखया ५७ प्रनतशत छ। अबकनो केही वर्षमा यनो संखया अझ बढ्े देखखन्छ। ्ेपालकनो 
इनतहासमै यनो उमेर समूहकनो यनत ठूलनो ज्संखया कटहलयै भएकनो नथए्। गररखा्े उमेर 
समूहका मान्स ्ेरै हु्  ु पररवार, समाज र देशकै लानग सखुद् मान्न्छ। ज्संखया 
मानमलाका टवज्हरू मलुकुकनो यसतनो अवसथालाई ज्सांखखयक संक्रमणबाि पार पाउ् 
लागेकनो अवसथा भन्छ्।् यसतनो अवसथाले देशकनो रुपान्तरण यवुाकनो काँ्मा पगेुकनो 
देखाउँछ। यनो भ्ेकनो टवकासका लानग 'सवण्षयगु' ्ै हनो। कमाउ्े उमेर समूहकनो बाहलुय 
भएकनो यनो अवसथालाई ज्सांखखयक लाभांश (Population Dividend or Demographic 
Dividend) भन्न्छ। अटहलेकनो यही टवसफनोिक ज्शखति ्ै ्ेपालकनो रुपान्तरणकनो आ्ार 
हनो। ज्सांखखयक संरच्ाबाि उचचतम लाभकनो नसज््ष ा ग््ष सक्े ्ीनत तथा काय्षक्रमहरू, 
अनभया्हरू र सनो बमनोखजमकनो राटष्ट्रय प्रनतबधिता ्ै समधृि ्ेपालकनो मूल आ्ार हनो। 

*    >L ;'j]bL, g]kfn ;/sf/sf ;x;lrj x'g'x'G5 .
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नेपालमा युिाको ित्यमान अिस्ा विशे्षण 
मलुकुमा ज्सांखखयक लाभ नसज््ष ा ग न्े ज्शखतिकनो उमेर समूह १५ देखख ५९ वर्ष हनो। 
यनो उमेर समूहमधये पन् १६ देखख ४० वर्षकनो समूहलाई हाम्नो का्ू्ले यवुाका रूपमा 
पररभाटरत गरेकनो छ। यनो उमेरसमूहकनो ज्संखया हाल ४० प्रनतशतकनो हाराहारीमा रहेकनो 
छ। यही यवुाशखति ्ै श्रम र नसज््ष ाका माधयमबाि मलुकुकनो रुपान्तरण ग न्े मूल 
संवाहकका रूपमा रहेकनो छ। तर यही यवुाशखति टवगतदेखख ्ै समटृधिकनो ्ेततृव ग््षबाि 
वखञ्चत भएकनो अवसथा छ। 

मलुकुमा रनोजगारीका अवसरहरूकनो अभाव तथा उद्यमशील काय्षसंसकृनत र प्रनोतसाह्कनो 
अभावका कारण अन्कांश यवुा ज्शखति रनोजगारी तथा अधयय्का लानग टवदेशमा रहेकनो 
छ। औपचाररक रूपमा ४५ लाखकनो हाराहारीमा तर अ्ौपचाररक रूपमा ८० लाखसमम 
यसतनो ज्शखति टवश्वका टवनभन्न १७२ देशहरूमा अवसरका लानग टवदेखशएकनो पाइन्छ। 
यवुाकनो श्रम न्या्षत गरेर वसत ुआयात ग न्े पररवेश ्ै ्ेपाली अथ्षतन्त् र टवकासतफ्ष कनो 
यात्ाका लानग न्कै नब्डमब्ापूण्ष अवसथा रहेकनो छ। 

्ेपालमा यवुा स्नोतलाई पूजँीका रूपमा ग्हण ग न्े ददशामा राजयपक्का पात्हरू संवेद्शील 
देखखएका छै््।् यवुासँग ् ाम जनोन्डएका मन्त्ालय तथा परररदका संरच्ाहरू मात् ब्ाएर 
पगुदै् तयसका लानग राजयकनो पटहलनो प्राथनमकतामा यवुा हु्  ु जरुरी हनु्छ तर हाम्नो 
सन्दभ्षमा सबैभन्दा खखटकएकनो समसया यही छ। यवुा टवकासका लानग रुपान्तरणकारी 
यनोज्ाहरूकनो न्मा्षण¸ ्ीनत र यनोज्ाहरूलाई काया्षन्वय्मा लैजा्े पया्षप्त स्नोतकनो वयवसथा¸ 
दक् ज्शखतिकनो वयवसथाप् तथा आपसी समन्वय र साझेदारी जसता पक्हरूमा पया्षप्त 
लगा्ी ग््ष सटकएमा मात् यवुा टवकासकनो अनभया्ले साथ्षक ्नतजा प्रदा् ग््ष समथ्ष 
हनु्छ। 

यवुाकनो पररभारा उमेर समूहले मात् ग््ष सकदै् तयसका लानग उसकनो टवचार¸ नसज््ष शीलता 
र उतपादकतव समेतमा यवुाकनो प्रनतनबमब् हु्  ुजरुरी हनु्छ तर दभुा्षगयवश अन्कांश ् ेपाली 
यवुा सारभतू रूपमा यवुा छै््।् यसलाई पटुष्ट ग न्े चार तथयहरू हाम्नो साम ुछ्।् पटहलनो, 
उ्ीहरूमा टवचार शनु्यतावाद हावी हुँदै गइरहेकनो छ। आफ्नो टववेक र तथयभन्दा पन् 
भी्डकनो म्नोटवज्ा् र सामाखजक सञ्जालका भ्रमपूण्ष प्रयनोखजत सूच्ाहरूलाई ज्ा्कनो 
आन्काररक स्नोतकनो रूपमा ग्हण गरी सनोही बमनोखजम न्ण्षय र प्रनतटक्रया वयति ग न्े 
वत्षमा् प्रवखृत्ले सनोही टवचारशनु्यतावादकनो प्रनतन्न्तव गद्षछ। दनोस्नो, ्ेपालका अन्कांश 
यवुामा गररखा्े सीप र दक्ता छै्। हाम्नो खशक्ाप्रणालीमा ८० प्रनतशतकनो हाराहारीमा 
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सा्ारण खशक्ा मात् पढ्ेहरू छ् ्भ्े प्राटवन्क खशक्ा पढ्े २० प्रनतशतमा पन् बजारकनो 
वत्षमा् मागकनो समबनो्् ग््ष सक्े दक्ता ्देखखएकनो तथय नसटिइनभिीबाि गररएका 
प्राटवन्क खशक्ाकनो प्रभावकाररता समबधि अ्सुन््ा्हरूले देखाएका छ्।् तेस्नो, अन्कांश 
यवुा जानगरे मा्नसकताका रहेका छ्।् जानगर खा्े र जनोखखम नल् ्चाह्े सामाखजक 
सांसकृनतक मूलयहरू र सामाखजकीकरणका कारण समभाव्ा भएका यवुा पन् सामान्य 
जीव्न्वा्षहमूखी जानगरमा अखलझरहेकनो पाइन्छ। यवुाकनो उतपादकतव र सजृ्ातमकता ्ै 
समधृि अथ्षतन्त् न्मा्षणकनो आ्ार हनो सनोही तथयमानथ जानगरे संसकृनतले प्रहार गरररहेकनो छ। 
चौथनो, यवुामा देखखएकनो कमजनोर राष्ट्रवादकनो अवसथा हनो। ्ेपालका संभ्रान्तवगमीय यवुा 
टवद्यालय तहबािै टवदेश जा्े र उतै सेिल हु् े गरी न्दने खशत र दीखक्त छ् ्भ्े तललनो 
वग्षकाहरू बाधयातमक रनोजगारीका लानग उतपाद्शील उमेर टवदेशी मरुभनूममा खखचिंदैछ्।् 
यसले गदा्ष टय दवैु वग्षका यवुा राष्ट्रप्रनतकनो अ्भुनूत ग न्े अवसरबाि वखञ्चत भइरहेका छ् ्
र ्नतजा सवरूप यवुामा राष्ट्रप्रनतकनो लगाव र भाव्ा कमजनोर बन्दै गइरहेकनो छ, यनो न्कै 
खतरापूण्ष अवसथा हनो। 

्ेपालमा यवुा र ज्सांखखयक लाभलाई उपयनोग गरी समधृि राष्ट्रन्मा्षण ग न्े ददशामा राजयकनो 
प्राथनमकता अपेखक्त रूपमा देखखएकनो छै्। यवुालाई सीपयतुि¸ उतपाद्शील र ्ैनतकवा् 
ब्ाउ् सकेमा मात् उ्ीहरूले आफू¸पररवार¸समाज र राष्ट्रका लानग उपयनोगी सामाखजक 
तथा आनथ्षक मूलय नसज््ष ा ग न्े क्मता राख्न सकछ्।् राजयकनो प्राथनमकता यवुा र मा्वपूजँी 
न्मा्षणमा जा्ै सकेकनो छै्। ती्ै तहका सरकारहरूका प्रथम प्राथनमकतामा भौनतक 
पूवा्ष्ारहरू परररहँदा दक् मा्व संसा्् र यवुा टवकासकनो पक् ओझेलमा परेकनो देखखन्छ। 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयले प्राप्त ग न्े वाटर्षक बजेि¸ राटष्ट्रय यवुा परररदलाई प्राप्त स्नोतहरू 
तथा प्राटवन्क खशक्ाका लानग खशक्ाक्ेत्नभत्कनो उपक्ेत्ीय बजेि टवन्यनोज्¸आवन्क 
यनोज्ामा समावेश रण्ीनतहरू तथा सरकारकनो वाटर्षक ्ीनत तथा काय्षक्रमहरूकनो सामान्य 
अवलनोक्बाि पन् यस तथय पटुष्ट हु्  जान्छ। ७४ प्रनतशत अदक् र २४ प्रनतशत अ््षदक् 
कामदार तथा यवुाले वैदेखशक रनोजागारीबाि जनोखखमपूण्ष काम गरी पठाएकनो टवप्ररेणका 
आ्ारमा ८० प्रनतशत भतुिा्ी सन्तलु् र २८ प्रनतशत कूल गाह्षसथ उतपाद्कनो अंश 
कायम भएकनो अवसथा छ। तर यवुालाई माग बमनोखजमका गणुसतररय सीपमूलक खशक्ा¸ 
उद्यमशील सनोच न्मा्षण र तानलमहरू दद्े तफ्ष  न्कै कम प्राथनमकता र चासनो देखखन्छ। 
पूवा्ष्ार र यवुा टवकासलाई ती्ै तहहरूले सँगसँगै पटहलनो प्राथनमकतामा ्राखेसमम 
सरकारले पररकलप्ा गरेकनो समधृि ्ेपाल र सखुी ्ेपालीकनो राटष्ट्रय आकांक्ा पूरा ग््ष 
्सटक्े देखखन्छ। 
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िुणस्तिीय मानिपँूजी वनमा्यणको अिस्ा विशे्षण
समधृि र बनलयनो राष्ट्रन्मा्षणका लानग आवशयक प न्े दक्¸ ्ैनतकवा् र उतपाद्शील 
ज्शखति तयार ग््षका लानग यनोज्ा ब्ाउ्े¸ टवकास ग न्े¸ उपयनोग ग न्े र न्रन्तर मूलयबनो् 
गराइरह्े समग् पधिनत ्ै मा्वपूजँी बयवसथाप् हनो। मा्वस्नोत समभाव्ा हनो भ्े 
मा्वपूजँी उति स्नोतलाई उतपाद्¸ टवन्मय तथा संग्ह ग न्े गरी आनथ्षक एवं सामाखजक र 
मा्वीय मूलय नसज््ष ा ग्ु्ष हनो। समभाव्ाहरूलाई उतपाद्मा रुपान्तरण ग न्े काम मा्वपूजँी 
न्मा्षण हनो। यवुा टवकास र समग् ज्शखतिकनो उतपाद् र उतपादकतव अनभवटृधि गरी पूजँी 
नसज््ष ा ग््ष समथ्ष ब्ाउ्े समग् पधिनत पन् गणुसतरीय मा्वपूजँी न्मा्षण हनो। 

मा्वपूजँीकनो अव्ारणाले सबै मा्व श्रम र क्मतालाई समा् रूपमा हेददै्। यसका 
अ्सुार मा्वपूजँीकनो गणुातमकता अनभवटृधिका लानग खशक्ा, अ्भुव तथा क्मतालाई आनथ्षक 
उपाज््ष का साथै मलुकु र समाजकनो समटृधिमा यनोगदा् ग््षसक्े ब्ाउ् ुजरुरी हनु्छ र 
यसका लानग यनोज्ाबधि रूपमा लगा्ीकनो आवशयकता पद्षछ ।

मा्व अथ्षशास्त्रका टवश्वटवखयात टवद्ा् अमतय्ष से् ले मा्वपूजँीकनो क्ेत्मा क्मताकनो 
दृटष्टकनोण (Capability Approach) कनो प्रनतपाद् गरेका छ्।् यसका मखुय अव्ारणामा 
सीप र दक्ताका आ्ारमा टक्रयाशीलता सनु्खचित ग न्े, उपयनोगका आ्ारमा ्नतजा र लाभ 
हानसल ग न्े क्मता तथा मा्वकनो वयखतिगत र सामूटहक लक्य हानसल ग न्े मूलय र सामथय्ष 
समाटहत रहेका छ्।् यसले मा्वपूजँीलाई सा््का रूपमा मात् ्नलई क्मताकनो उपयनोग 
गरी मा्वपूजँीकनो पररणाम र लाभलाई आतमसात ग्ु्षप न्े कुरामा जनो्ड ददएकनो छ। मा्व 
स्नोतलाई पूजँीमा रुपान्तरण ग न्े मूखय माधयमहरूमा गणुसतरीय तथा सीपमूलक खशक्ा र 
सवासथयमानथकनो पहुँच, आनथ्षक स्नोत र उतपाद्कनो अवसर, उधयमशील काय्षसंसकृनत, 
समभाव्ाहरूकनो उपयनोग, सामाखजक न्यायकनो प्रतयाभनूत¸ सशुास्, अखसथरता, सामाखजक 
उद्यमशीलता र ्ैनतक काय्षसंसकृनत लगायतका बहआुयानमक पक्हरू रहेका हनु्छ्।् 
टवकासका लानग ज्सांखखयक लाभांशकनो उपयनोग र गणुसतरीय मा्वपूजँीकनो न्मा्षणकनो 
महत्व कनत छ भन्ने थाहा पाउ् दखक्ण कनोररया, थाइलयाण्ड, नसंगापरु, मलेखशयाजसता 
मलुकुहरूकनो उदाहरण ्ै पया्षप्त छ जसले ज्सांखखयक लाभांशकनो खसथनतबािै टवकासमा 
फडकनो मारेका हु् ।्

्ेपालकनो सन्दभ्षमा गणुसतरीय मा्वपूजँी न्मा्षणकनो वत्षमा् अवसथा न्कै दय्ीय रहेकनो 
छ। टव्डमब्ा त के छ भ्े आफ्नो उब्षर ज्शखति देशनभत् राख्न असफल राजयले 
उ्ीहरूकनो कमाइलाई समेत उतपाद्मूलक क्ेत्मा लगा्ी गराउ् पन् सकेकनो छै्। 
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्ेपाल राष्ट्र बैंकले असनोज २०७३ मा साव्षजन्क गरेकनो 'टवप्ररेण प्राप्त ग न्े घरपररवारकनो 
बचत तथा लगा्ी प्रवखृत् अ्सुन््ा् प्रनतवेद्' अ्सुार टवप्ररेणकनो १.१ प्रनतशत मात् 
उतपाद्मूलक काममा लगा्ी भएकनो छ भ्े सबैभन्दा बढी २८ प्रनतशत घरजगगा टकन्ने 
प्रयनोज्मै खच्ष भएकनो छ। यसबाि हामीले ज्सांखखयक लाभांशकनो सदपुयनोग ग््ष ्सकेकनो 
प्रमाखणत हनु्छ। देशकनो ज्सांखखयक अवसथा कता जाँदैछ भन्ने हेक्का समयमै ्हुँदा 
ज्सांखखयक लाभांश कागलाई बेल पाकेझैं भएकनो छ।

्ेपालमा मा्वलाई स्नोतका रूपमा नल्े तर तयसलाई पूजँीमा रुपान्तरण ग न्े सनोच¸ 
काय्षक्रमहरू र टववेक समेत कमजनोर देखखन्छ। टवगत दईु सय वर्ष अगान्डदेखखकनो मगुला् 
पस्े र लाहरु जा्े बाधयता र लहर वत्षमा् अवसथामा आउँदा अझै बयापक भएकनो छ। 
अटहलेसमम पन् राटष्ट्रय मा्व संसा्् टवकास यनोज्ा तयार हु्  सकेकनो छै् टक्भ्े यनो 
क्ेत् राजयकनो प्राथनमकतामा परेकनो देखखंदै्। रनोजगारी केखन्रित श्रम ्ीनत र सामाखजक 
काय्षसंसकृनत टवगतदेखख्ै टवधयमा् छ। उद्यमशील र उतपाद्मूखी काय्षसंसकृनत हालसमम 
पन् न्मा्षण हु्  सकेकनो छै् भ्े यस समबन््मा राज्ैनतक दलहरूवीच राज्ैनतक 
मतैकयता र रण्ीनतक दृटष्टकनोण देखखंदै्। श्रम र सीपसमबन््ी राटष्ट्रय तथयाङ्क प्रणालीकनो 
सथाप्ा हु्  सकेकनो छै्। तयसैगरी खशक्ा प्रणालीमा दक्ता र ्ैनतकता दवैु पक्हरू न्कै 
कमजनोर छ्।् खशक्ा नल्ेमधये पन् सा्ारण खशक्ा नल्े ८० प्रनतशत छ भ्े बाँकी २० 
प्रनतशतले प्राटवन्क खशक्ा नलए पन् कक्ाकनोठा केखन्रित छ, पूरा्नो छ, समय र बजारकनो 
माग बमनोखजमकनो छै् र जानगरमखुी छ। 

मा्व संसा्् र यवुा टवकाससमबन््ी काय्षक्रमहरूमा संरच्ागत समसयाहरू रहेका छ्।् 
उद्यमशीलता प्रवधि्ष् लानग वयवसथा गररएका सरकारी ्ीनत र स्नोतहरूमा राज्ैनतक 
संमभ्रान्तहरूकै कबजा छ भ्े वासतटवक आवशयकता भएकाहरूसमम पगु्ै सकेकनो छै् ती्ै 
तहका सरकारहरू टवश्वटवद्यालयहरू तथा न्जी क्ेत्हरूबीच मा्वपूजँी न्मा्षणका लानग 
समन्वय र साझेदारी हु्  सकेकनो छै्। हाल सञ्चानलत केही काय्षक्रमहरू पन् छररएका र 
सामान्य सशखतिकरण केखन्रित मात् रहेका छ् ्जसका माधयमबाि पूजँीमा रुपान्तरण ग््ष 
सक्े दक्ता यवुा समक् पगु्ै सकेकनो देखखंदै्। तयसैगरी मा्व संसा्् टवकासका पक्मा 
राजयकनो तथयाङ्कीय पधिनत न्कै कमजनोर छ भ्े यस समबन््ममा अ्सुन््ा् तथा ज्ा् 
न्मा्षणका टक्रयाकलापहरू न्कै कमजनोर रहेका छ्।्  

प्राटवन्क सीप र तानलमका वत्षमा् काय्षक्रमहरू वयवहाररक र बजारकनो मागभन्दा पन् 
सैधिाखन्तक र पूरा्नो प्रटवन्मा आ्ाररत रहेका छ्।् एकातफ्ष  प्राटवन्क खशक्ा नल्का 
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लानग न्कै महंगनो र आनथ्षक रूपमा टवपन्नहरूकनो पहुँच ्पगु्े अवसथामा छ भ्े अककोतफ्ष  
कमजनोर गणुसतरकनो खशक्ाबाि देशले अपेक्ा गरेजसतनो उतपाद्शील र गणुसतरीय ज्शखति 
तयार ्हु् े अवसथा देखखएकनो छ। 

्ेपालमा गणुसतरीय मा्वपूजँी न्मा्षणमा खखटकएकनो अकको महत्वपूण्ष पक् ्ैनतक 
मूलयमान्यताहरूकनो हनो। एकातफ्ष  गररखा्े सीपकनो अभाव भएका ज्शखतिहरू छ् ्भ्े 
अककोतफ्ष  सीप भएकाहरूमा पन् ्ैनतक मूलयहरूमा आउँदै गरेकनो क्यीकरणका कारण 
भ्रष्टाचार, अन्यनमतता, ठगी, साव्षजन्क स्नोत सा््कनो दरुूपयनोग जसता प्रवखृत् देखखन्छ। 
वयखति दक् भएपन् अ्ैनतक भयनो भ्े तयनो सीप ्हु् भुन्दा बढी खतर्ाक हनु्छ। यसतफ्ष  
हाम्नो खशक्ा पधिनत र राज्ीनतक ्ेततृव संवेद्शील हु्  ुजरुरी देखखन्छ। 

रुपान्तिणको माि्य 
एकाइसौं शताबदीकनो सबैभन्दा शखतिशाली स्नोत ् ै मा्वस्नोत हनो। मा्वस्नोतहरू मधये पन् 
यवुा समूह पररवत््ष कारी र रुपान्तरणकारी टवसफनोिक शखति हनो जु्  ऊजा्षलाई उतपाद्मा 
रुपान्तरण ग्ु्ष राजयकनो पटहलनो प्रथनमकता हु्  ु जरुरी हनु्छ। यसरी स्नोतलाई पूजँीमा 
रुपान्तरण ग््षका लानग राजयका ्ीनत र काय्षक्रमहरू आवशयक पद्षछ्।् राजयकनो 
्ेततृवमा सबै प्रकारका सरकारी र गैरसरकारी क्ेत्हरूकनो साझा प्रयासमा मात् यस ददशामा 
साथ्षक ्नतजा प्राप्त ग््ष सटकन्छ। यसका लानग संघीय तथा अन्य तहका सरकारहरूले ग न्े 
पटहलनो काय्षमा आफ्नो काय्षक्ेत्नभत्का वत्षमा् मा्वस्नोत र पूजँीकनो क्मता माप् ग्ु्षपछ्ष 
जस अन्तग्षत मलुकुकनो आनथ्षक तथा सामाखजक रुपान्तरणमा मा्वपूजँीकनो यनोगदा्कनो सतर 
पटहचा् ग न्े, दनोस्नो उद्यमशीलता टवकासकनो वत्षमा् अवसथा टवश्रेण ग न्े, तेस्नो मा्व 
पूजँीकनो उपयनोगद्ारा आयमूलक रनोजगारी सजृ्ा र अथ्षपूण्ष उपयनोगकनो अवसथा न्मा्षण ग न्े 
र चौथनो उतपाद्शीलता र वयवसाय वटृधिमा मा्व पूजँीकनो उपयनोनगता र यनोगदा्कनो 
संसथागत क्मताकनो सनु्खचिता ग न्े पद्षछ् ्। 

गणुसतरीय मा्व पूजँी न्मा्षण तथा यवुा टवकास अन्तग्षत राजयले नल्पु न्े  प्रमखु 
दृटष्टकनोणहरूमा; रण्ीनतक प्राथनमकताकनो दृटष्टकनोण, मा्व केखन्रित लगा्ीकनो दृटष्टकनोण, 
पररचाल् र उपयनोगकनो दृटष्टकनोण, प्रनतभा प्रनोतसाह्सटहत काय्षउतप्ररेणा र म्नोबलकनो 
टवकासकनो दृटष्टकनोण, रनोजगारमूलक खशक्ा र उद्यमशील काय्षसंसकृनतकनो टवकासकनो दृटष्टकनोण, 
प्रभावकारी अ्गुम् र मूलयांक्सटहत न्रन्तर सु् ार पधिनतकनो दृटष्टकनोण र सहकाय्ष र 
साझेदारी प्रवधि्ष्कनो दृटष्टकनोण न्मा्षण ग न्े लगायतका रहेका छ्।् तयसैगरी संघीय 
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सरकारले राटष्ट्रय मा्व संसा्् प्रक्ेपण तथा टवकास यनोज्ा तयार गरी हरेक वर्ष 
अधयावन्क ग न्े, राटष्ट्रय रूपमा ज्शखति अ्मुा् र प्रक्ेपण ग््ष सक्े टवश्वास्ीय तथयाङ्क 
प्रणालीकनो टवकास ग न्े र यसका आ्ारमा प्रदेश र सथा्ीय तहहरू तथा साव्षजन्क 
न्कायहरू, शैखक्क प्रनतष्ठा्हरू, न्जी संसथाहरू सबैले आआफ्ा मा्व संसा्ा् टवकास 
यनोज्ाहरू तय गरी काया्षन्वय् ग्ु्ष पद्षछ। 

यवुा टवकास र गणुसतररय मा्व पूजँी न्मा्षणका लानग राजयकनो दीघ्षकाली् ्ीनत तथा 
रण्ीनतहरू जारी ग्ु्षप न्े देखखन्छ। यसका लानग गणुसतरीय मा्व पूजँी न्मा्षण र 
पररचाल्लाई राटष्ट्रय प्राथनमकताका रूपमा समावेश गरी सनोसमबन््ी दीघ्षकाली् यनोज्ा, 
क्ेत्गत ्ीनत तथा रण्ीनत न्मा्षण गरी काया्षन्वय् ग न्े; गणुसतरीय मा्व पूजँीकनो 
टवरयलाई समटष्टगत आनथ्षक ्ीनत, प्रदेशकनो आनथ्षक ्ीनत तथा सथा्ीय तहकनो आनथ्षक 
्ीनतका सबै क्ेत्गत काय््ष ीनत र यनोज्ामा मूलप्रवाहीकरण ग न्े; देशकनो प्राथनमकताका 
आ्ारमा सबै तहमा गणुसतरीय मा्व पूजँीकनो टवकासका लानग लगा्ीसमबन््ी टवशेर 
रण्ीनत न्मा्षण गरी सनोका आ्ारमा यनोज्ा, काय्षक्रम र बजेिकनो सनु्खचित ग न्े; यसमा 
न्जी तथा वयावसाटयक क्ेत् र ्ागररक समाजलाई समेत आआफ्नो लगा्ीमा गणुसतरीय 
मा्व पूजँी न्मा्षण र उद्यमशील काय्षसंसकृनतकनो टवकासकनो टवरय प्राथनमकताका साथ 
समावेश गरी काया्षन्वय् ग््ष प्ररेरत ग न्े; ज्ा् प्रवधि्ष् ग न्े वत्षमा्कनो खशक्ा प्रणालीलाई 
रनोजगारमूलक, वयावसाटयक, प्राटवन्क र उतपाद्मूलक खशक्ा प्रणालीमा रुपान्तरण गरी 
उद्यमशीलता सामन्जसय ब्ाउ्े; सवासथय संसथाहरूकनो पूवा्ष्ार, ज्शखति, सेवासटुव्ा, 
टवत्ीय सा््कनो वयवसथाप्, अ्गुम् र मूलयांक् क्मतामा मापदण्ड बमनोखजम हु् ेगरी 
सु् ार ग न्े; ् ागररक तहमा उद्यमशीलता टवकास ग््ष अनभया्मूलक काय्षक्रम सन्चाल् ग न्े; 
यसमा उद्यमशील काय्षसंसकृनतसमबन््ी सूच्ा, खशक्ा र सञ्चारकनो काय््ष ीनत ब्ाई खास गरी 
यवुावग्षलाई लखक्त गरी सचेत्ा र जागरण अनभया् सञ्चाल् ग न्े; ्ैनतक खशक्ालाई 
टवद्यालयसतर देखख्ै समावेश गरी ्ैनतकतामा आ्ाररत काय्षसंसकृनतकनो टवकास ग न्े जसता 
अन्वाय्ष वयवसथा ग्ु्षप न्े हनु्छ। 

जानगरमखुी खशक्ाबाि उद्यमशील र उतपाद्मखुी खशक्ाकनो वयवसथा गरी काय्षसंसकृनतकनो 
न्मा्षण ग्ु्ष आजकनो पटहलनो काम हु् पुछ्ष। यसका लानग टवश्वटवद्यालयहरू¸ शैखक्क प्रनतष्ठा् 
र उद्यनोग वयवसायबीच तादातमयता कायम ग न्े गरी समन्वय, सामन्जसय र सहकाय्ष ग न्े 
वातावरण न्मा्षण गरी एप्रखेन्िसखशप तानलमहरू सञ्चाल् ग्ु्षप न्े हनु्छ। तयसैगरी सबै अदक् 
कामदारलाई कमतीमा पन् रनोजगारमूलक सीप र प्रटवन्यतुि तलुयाउ्े गरी काय्षगत उपाय 
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अवलमव् ग न्े तथा साव्षजन्क क्ेत्मा गणुसतरीय मा्व पूजँीकनो ्ीनतगत तथा यनोज्ागत 
वयवसथाप्का लानग हालकनो संघीय मानमलासमेत हे न्े गरी संसथागत वयवसथा गररएकनो 
सामान्य प्रशास् मन्त्ालयलाई मा्व संसा्् मन्त्ालयका रूपमा टवकास ग न्े कामहरू 
ततकालै शरुवात ग्ु्षप न्े देखखएकनो छ। 

वनष्कष्य 
ज्सांखखयक लाभांशकनो फाइदा उठाउ् ज्संखया मातै् भएर हनु्न, राजय र ्ागररकमा 
समया्कूुल सनोच, दीघ्षकाली् यनोज्ा र सबल काया्षन्वय् चाटहन्छ। यसका लानग ती् 
तहका रण्ीनतहरू न्मा्षण ग्ु्षप न्े हनु्छ। पटहलनो, सरकारले सकारातमक वातावरण न्मा्षण, 
सहकाय्ष र साझेदारी प्रवधि्ष्, उपयतुि ्ीनतगत वयवसथा, रण्ीनतक यनोज्ा न्मा्षण, मा्व 
पूजँीकनो वयवसथा, सक्म र जवाफदेही संसथागत वयवसथा ग्ु्षप न्े हनु्छ। यसले मलुकुमा 
उतपादकतव, रनोजगारी र समटृधिबीच अथ्षपूण्ष समबन्् कायम ग््ष सटकन्छ। यसका लानग 
सरकारले हालकनो सैदाखन्तक ज्ा् दद्े खशक्ा पधिनतलाई उतपाद्मा केखन्रित हु् े प्राटवन्क 
र वयावसाटयक खशक्ा पधिनतमा रुपान्तरण ग्ु्ष आवशयक हनु्छ। वयावसाटयक समाजले 
उतपाद्शील रनोजगारीमा आ्ाररत खशक्ा, तानलम र उद्यमशीलता प्रवधि्ष् ग््षका लानग 
प्राटवन्क तथा टवत्ीय सेवा प्रदा् ग्ु्षका साथै न्जी क्ेत्सँगकनो सहकाय्षमा मा्व पूजँी 
न्मा्षणका लानग लगा्ी ग न्े क्मता हानसल ग्ु्ष आवशयक हनु्छ। तयसैगरी ्ागररक 
समाजले रनोजगारमूलक तथा प्राटवन्क खशक्ा नल् सबैलाई प्रनोतसाह् दद्े र उद्यमशीलता 
प्रवधि्ष्का लानग अनभया्मूलक काय्षक्रम सञ्चाल् गरी सचेत्ा टवकास र वयवहार 
पररवत््ष मा यनोगदा् ग्ु्षप न्े हनु्छ।
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pBdzLn ;+:s[ltsf nflu gjk|jt{g

8f= afa'/fd 9'·fgf*

पृष्ठभूवम
राटष्ट्रय आयमा हु् े न्रन्तर वटृधिले देशकनो आनथ्षक टवकासकनो संकेत गद्षछ। राटष्ट्रय 
अथ्षतन्त्कनो टवकासका लानग राटष्ट्रय उतपाद्कनो गणुसतर र मात्ामा वटृधि हु्  ुआवशयक 
छ। यसका लानग जनम्, श्रमशखति, पूजँी र उद्यमशीलता अनत आवशयकीय पक् हु् ।् 
उतपाद्का दृटष्टले थनोरै सु् ार ग््ष सटकएता पन् हाम्नो देशकनो जनम्मा भइरहेकै अवसथाबाि 
्ेरै लाभ नल्पु न्े बाधयता छ। पूजँीकनो टवकासका लानग उद्यमशीलता र उद्यमशीलताकनो 
टवकासका लानग श्रमशखतिकनो टवकास अपररहाय्ष कुरा हु् ।् राटष्ट्रय उतपाद्कनो केन्रिटवन्दमुा 
रहेकनो उद्यमशीलताकनो टवकास आजकनो प्रमखु चासनोकनो टवरय हनो। उद्यमशीलता प्रवधि्ष्का 
लानग ्ागररकमा ्वप्रवत््ष ातमक आदतकनो जरुरत पद्षछ। ्वप्रवत््ष ातमक आदतकनो 
टवकास एकाएक हुँदै्। यसका लानग वातावरणकनो नसज््ष ा ग्ु्ष पद्षछ। वातावरण नसज््ष ाका 
लानग सरकारी, गैह्सरकारी र न्जी क्ेत्कनो सहभागीता चाटहन्छ। ्वप्रवत््ष मा शैखक्क 
संसथाकनो भनूमका महत्वपूण्ष हनु्छ।  

निप्रित्यन
्वप्रवत््ष  एउिा ्टव्तम ् टवन् वा अग्गामी टवचार हनो जसले भइरहेकनो अवसथालाई 
्टवकरणका साथ पररवत््ष  गराउँछ। ्वप्रवत््ष ले उतपाद्, सेवा वा बजारकनो सवरूप र 
गणुकनो टवसतार गद्षछ। वसत,ु सेवा वा बजारकनो टवकास र टवसतारमा ्टव्तम ्टवन्कनो 
नसज््ष ा गद्षछ। यनो प्रटक्रया र उतपाद् दवैु हनो। ्वप्रवत््ष  न्रन्तर चनलरह्े प्रटक्रया हनो। 
यसले ्याँप्कनो अन्तय खसवकाददै्, उतपाद्का ्टव् रूप खनोज् हमेसा प्ररेरत गद्षछ। 

* 8f= 9'Ëfgf, /fli6«o o'jf kl/ifb, eQmk'/sf k|d'v k|zf;sLo clws[t x'g'x'G5 .
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्वप्रवत््ष  ्भएकनो भए मा्व समाज र सभयता प्राची् यगुबाि आजकनो अवसथा आउ्े 
नथए्। बढदनो ज्संखयाकनो खाँचनो पूरा ग््ष सटकँदै्। मान्सकनो दैन्क जीव् कष्टकर 
हनु्छ। ्वप्रवत््ष का लानग मा्व मखसतषक सटक्रय रूपमा चनलरह् ुपछ्ष। नसज््ष ातमक 
वातावरण, टवज्ा् तथा प्रटवन्कनो अधयय्, प्रयनोग र उतपाददत वसतकुनो सूक्म अवलनोक्ले 
यसकनो गनत नतब्र पाद्षछ। यनो सी्ा रेखामा वा क्रनमकतामा मात् न्भ्षर रहन्न। ्वप्रवत््ष  
हु्  ठूला ठूला वैज्ान्क प्रयनोगशाला ्ै हु्  ुपद्षछ भन्ने जरुरी छै्। सा्ा कुरामा र सा्ा 
आकारमा पन् ्वप्रवत््ष  हु्  सकछ। ्वप्रवत््ष  हाम्नो सथा्ीय पररखचत वातावरणमा पन् 
हु्  सकछ। कटहलेकाही ँ् वप्रवत््ष ले धवंश पन् गछ्ष। ् वप्रवत््ष ीय प्रटक्रयामा ् ेरै अन्तटक्र्ष या 
र पषृ्ठपनोरणकनो संयनोज् भएकनो हनु्छ। यसरी टवकास भएकनो उतपाद्लाई एकाएक प्रयनोगमा 
लयाउ् भ्े नमलदै्। यसलाई एउिा टवन् सममत प्रटक्रयामा प्रवेश गराएर पररपकव ब्ाए 
पनछ मात् मा्वहीतमा प्रयनोग यनोगय मा्ी प्रवेश गराउ् सटकन्छ। यनो टवन्सममत 
प्रटक्रयालाई वयावसाटयक ईन्कयवेुश् भन्न्छ। यसरी ्वप्रवत््ष लाई न्रन्तर चनलरह्े 
प्रगनतखशल प्रटक्रयाका रूपमा नल् सटकन्छ। मान्सलाई बालयकाल देखख ्ै ्वप्रवत््ष ीय 
वातावरणमा राखखयनो भ्े उसले ्याँ्याँ सनोच ब्ाउ्े अवसर पाउँछ र यसै नबचारका 
कारण भटवषयमा राष्ट्रमा टवकासकनो समभाव्ा बढछ। तयसैले टवकनसत राष्ट्रमा आफ्ा 
्ागररकलाई ्वप्रवत््ष ीय वातावरणकनो अवसर ददलाउ् ठूलनो लगा्ी गररन्छ। 

ईन्कु्िेसन
ईन्कयवेुश् शबद जीव टवज्ा्सँग समबखन््त छ। टकराकनो जीव् चक्रमा अण्डाबाि पयपुा 
र लाभा्ष हुँदै पूण्ष टकरा बन्नका लानग एउिा टवन्कनो पाल्ा भएकनो हनु्छ। अण्डाबाि पूण्ष 
टकरा बन्न न्खचित अवन् लागछ। यनो एउिा प्रटक्रया हनो, जसकनो ् त टवकलप हु्  सकछ 
् न्यून्करण ग््ष सटकन्छ। अण्डाबाि पूण्ष टकराकनो अवसथामा पगुदाकनो प्रटक्रया ्ै 
ईन्कयवेुश् हनो। चराले अण्डाबाि बचरा ्ब्नु्जेल ओथारनो दद्े काम गद्षछ। ओथारनो 
प्रटक्रया ्ै ईन्कयवेुश् हनो। ओथारनो प्रटक्रया छलेर एउिा अण्डा बचचा बन्न सकदै्। 
परुुरकनो शकु्रकीि र मटहलाकनो अण्डा नमलेर भ्रणुकनो अवसथामा ्पञु्जलेकनो प्रटक्रया ्ै 
ईन्कयवेुश् हनो। ईन्कयवेुश्ले एउिा पधिनतलाई पचछ्ाउँछ। यसमा कसैकनो अ्गुम्का 
साथ रेखदेख हनु्छ र न्खचित समय लागछ। ईन्कयवेुश् प्रटक्रया एउिा न्यखन्त्त वातावरणमा 
मात् समभव छ। यनो लेखमा ईन्कयवेुश् शबद ्वप्रवत््ष सँग जनो्ेडर प्रयनोग गररएकनो छ। 
यहाँ प्रयनोग भएकनो शबद वयावसाटयक ईन्कयवेुश् हनो। 
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नेपालका मौवलक आविष्कािहरू 
भनोजपरुकनो खकुुरी, टवरगञ्जमा ब्ेकनो तापके र पालपाकनो करुवाकनो मटहमा आज पन् देशभर 
छ। हाम्नो देशका ् ेरै गाउँहरूमा काठबाि ब्ेका दू् जमाउ्े र मनोही पा न्े ठेकी र हपनेहरू 
अझै प्रयनोगमा छ्।् भतिपरुमा मािाका गाग्ा, घयमपनो, गमला, हाँ्डी, भयुिँ, खचलीम आदद 
ब्ाउ्े काम हनु्छ। खेतबारी गनोरूकनो सहायतामा हलनोले जनोनतन्छ। बाँस वा न्गालनोकनो 
चनोयाबाि ्डनोका, ्डाला, थनु्से, मान्रिनो आदद ब्ाइन्छ। परालबाि गनु्रिी वा सकुुल ब्ाइन्छ। 
लनोतिाबाि ्ेपाली हाते कागज ब्ाइन्छ। काठ र छालाबाि भज् गाउँदा बजाइ्े खैँजे्डी 
लगायतका वाद्यवाद् ब्ाइन्छ। भे्डा वा चयाङ्ग्ाकनो ऊ्बाि रा्डी, पाखी, बखख ु वा 
गलैँचा ब्ाइन्छ। टढकी, जाँतनो र पा्ी घट्कनो प्रयनोग गरी अन्न टपस्े काम गररन्छ। 
कनोलकनो प्रयनोगबाि तेलजन्य पदाथ्ष र उख ुपेनलन्छ। मानथ उललेख गररएका सबै वसतहुरू 
्ेपाली मौनलक प्रटवन्मा आ्ाररत परमपरागत उतपाद्हरू हु् ।् यी सामग्ीहरूकनो उतपाद् 
्ेपालमा आददकालदेखख चलदै आएका छ्।् 

नेपाली आविष्कािमा िेखा पिेका समस्ाहरू
आफूलाई चाटह्े वसत ु वा प्रटवन्कनो आटवषकार आफैँ  ग्ु्ष गौरवकनो टवरय भएता पन् 
यीमधये कनतपय सामग्ी टहजनो आटवषकारका बखत जु्  सवरूपमा नथए आज पन् सनोही 
सवरूपमा छ् ्र टवश्वकनो बजारमा आएकनो ्वप्रवत््ष संगै टय्ीहरूकनो पररषकृत ढाँचा लयाउ् 
्सकदा लनोप हु् े अवसथामा पगेुका छ्।् टवश्वमा भएका ् याँ ् याँ आटवषकारबाि उतपाददत 
प्रयनोगकता्ष मैत्ी र नछिनो छररतनो काय्ष ग््ष सक्े तयसता मेनस्कनो दाँजनोमा हाम्ा पूखा्षकनो 
आटवषकारबाि उतपाददत औजारहरू पूरा्ै अवसथामा प्रयनोग गदा्ष काय्षक्मता कमजनोर 
देखखयनो। हाम्नो टढकी जाँतनोलाई हामीले ्टवकरण ग््ष ्सकदा टवदेशी सेलर नमल र नग्न््डर 
मेशी्ले टवसथापीत गररददयनो। टवगतमा हाम्नो देशमा कप्डा उतपाद् हनु्थयनो तर आज हाम्ा 
कप्डा उद्यनोगमा ्टव्तम प्रटवन्कनो प्रयनोग ्हुँदा टवदेशी कप्डासँग प्रनतसप्ा्ष ग््ष सके्, 
टकफायती हु्  सके्, उपभनोतिाकनो म् खजत्न सके्। फलतः पलाय् हु्  पगुयनो। आज 
तागा्ारीले लगाउ्े सांसकृनतक एवं परमपरागत ज्ै र सवागत तथा नबदाइ गदा्ष प्रयनोग 
गरर्े खादासमम टवदेशबाि आयात हनु्छ। बाटवयनो, पाि र चनोयाबाि ब्ाइ्े बनलयनो र 
वातावरणमैत्ी ्डनोरी र दामलनोलाई हान्कारक ्ाइल्ले टवसथाप् गरेकनो छ। यसलाई 
आ्नु्कीकरण ग न्े प्रयास ्गररँदा मौनलक प्रटवन् हराएर जा् थालेका छ्।् वसत ुर 
प्रटवन् मात् हनोइ्, संसकार समेत टवदेशबाि नभनत्् जाँदा अका्षकनो संसकार म्ाउँदा प्रयनोग 
हु् े सामा् र प्रटवन् समेत खररद गररदद् ुपरेकनो छ। ्ेपालका मौनलक उतपाद्का हक 
अन्कारकनो दावी कायम ग््ष ् सकदा आफ्ै देशकनो उतपाद् खररद गरे वापत अरु देशलाई 
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कर नत्ु्ष परेकनो छ। यसरी ्ेपाली पूजँी पलाय् हुँदा र टवदेशी पूजँी ्ेपाल नभत्याउ् 
्सकदा मलुकुकनो आशातीत आनथ्षक टवकास हु्  सटकरहेकनो छै्।

मलुकुले ्वप्रवत््ष लाई खचन्न सकयनो र यवुा ज्शखति तथा वयवसायीलाई यसता काममा 
जनोन्ड् उतप्ररेरत गररयनो भ्े उद्यमशीलताका लानग न्यू्तम ्वातावरण बन्ने न्खचित छ। 
परमपरागत शैलीमा गरर्े पेशा तथा वयवसायले जीव् न्वा्षह ग््ष कदठ् छ। हाल 
्ेपालमा ज्जीव् कष्टकर र आयआज््ष का स्नोत कमजनोर भएका कारण ् ेरै यवुा ज्शखति 
टवदेश पलाय् हु्  ुपरेकनो छ। यसतै अवसथा लखमबदै जा्े हनो भ्े यनो देश परमपरागत 
बधृिाश्रम मात् बन्न पगुछ। संसारका पय्षिकहरू खा्ेकुरा समेत आफैँ  बनोकेर आददम 
कानल् वधृिाश्रमकनो फनोिनो खखच् ्ेपाल आएकनो हामीले ्ै देख्न ुप न्ेछ। 

निप्रित्यन नीवत 
नसधिान्ततः ्ेपालमा सबै ्ागररक समाज र सरकारी तथा गैह्सरकारी न्कायहरू राटष्ट्रय 
्वप्रवत््ष  ्ीनतकनो आवशयकता सवीकार गद्षछ्।् लामनो समयदेखख उद्यनोग तथा बाखणजय 
मन्त्ालयले यएु्न्डपीसँगकनो साझेदारीमा लघ ुउद्यम प्रवधि्ष्का काय्षक्रमहरू सञ्चाल् गरेता 
पन् ्वप्रवत््ष  ्ीनत ब्ाउ्े काय्ष हु्  सकेकनो नथए्। टव.सं. २०७६ मा ्ेपाल सरकारले 
राटष्ट्रय उतपाद् र उतपादकतव वटृधि ग न्े; ज्ा्मा आ्ाररत उद्यमशीलताकनो टवकास ग न्े; 
प्राकृनतक स्नोतकनो उपयनोग ग न्े, वातावरणीय सन्तलु् र टवपद् जनोखखम न्यून्करण ग न्े; 
टवज्ा् प्रटवन्समबन््ी पूवा्ष्ार टवकास ग न्े, संरच्ागत पररवत््ष  र का्ू्ी आ्ार तयार 
ग न्े;  परमपरागत र आ्नु्क ज्ा् तथा प्रटवन्कनो सतरनोन्नती ग न्े पाँच ओिा प्रमखु 
उद्ेशयहरूका साथ ११ ओिा ्ीनतहरू सटहतकनो “राटष्ट्रय टवज्ा् प्रटवन् तथा ्वप्रवत््ष  
्ीनत-२०७६” जारी गयको। यस ्ीनतले औद्यनोनगक उतपाद् तथा उतपादकतव वटृधि; कृटरकनो 
वयवसायीकरण र भनूमकनो उपयनोग; ददगनो पूवा्ष्ार टवकास; जैटवक तथा बहमूुलय खन्ज 
स्नोतकनो ददगनो उपयनोग; वातावरण, जलवाय ुपररवत््ष  र टवपद् जनोखखम न्यू्ीकरण; र सशुास् 
र सेवा प्रवाह, साइवर तथा राटष्ट्रय सरुक्ा गरी प्राथनमकताका छ ओिा क्ेत् न््ा्षरण गरेकनो 
छ। यस ् ीनतले ् वप्रवत््ष का क्ेत्मा अ्सुन््ा् ग न्े सबकोचच न्कायका रूपमा टवज्ा् तथा 
प्रटवन् प्रज्ा प्रनतष्ठा्लाई खच्ाएकनो छ। यस बमनोखजम बन्ने काय्षक्रम सञ्चाल् ग््षका लानग 
“टवज्ा्, प्रटवन् तथा ्वप्रवत््ष  कनोर”कनो सथाप्ा ग न्े कुरा उललेख छ। यनो समग् 
काय्षक्रमलाई न्रन्तरता दद्का लानग खशक्ा टवज्ा् तथा प्रटवन् मन्त्ीकनो अधयक्तामा 
“राटष्ट्रय टवज्ा् प्रटवन् टवकास तथा समन्वय परररद्” कनो पररकलप्ा समेत गररएकनो छ। 
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नेपालमा निप्रित्यनको विकासका लावि काय्यित वनकायहरू
स् ्२०१२ मा ्वप्रवत््ष  र अ्सुन््ा्कनो संसकृनत टवकास ग न्े उद्ेशयकासाथ मु् ाफा 
रटहत संसथाका रूपमा राटष्ट्रय आटवषकार केन्रिकनो सथाप्ा भयनो। ्याँ सनोच भएका यवुालाई 
उद्यमी बन्न र मलुकुकनो आनथ्षक टवकासमा यनोगदा् दद्े खालका कु्ै पन् क्ेत्कनो 
वसतहुरूकनो उतपाद् गरेर वयापार ग््ष आवशयक सहयनोग ग न्े गरी सनो केन्रि सथाप्ा 
गररएकनो ज्ाइएकनो छ। नत्भवू् टवश्वटवद्यालयकनो वयावहाररक टवज्ा् तथा प्रटवन् अ्सुन््ा् 
केन्रिसँग नमलेर सहकाय्ष गरररहेकनो यनो संसथा ् वप्रवत््ष का क्ेत्मा टक्रयाशील छ। टवश्ववयापी 
महामारीमा पन् न्रन्तर उदाहरणीय कामकासाथ सञ्चाल्मा रहेकनो यनो संसथा देश नभत् र 
बाटहर बस्े ्ेपाली यवुाका माझ लनोकटप्रय छ। 

्ेपाली समाजकनो खाँचनोमा आ्ाररत यवुाका ्टव्तम ्सनोचलाई उद्यमसमम पयुा्षउ्े उद्ेशय 
राखी काठमा्डौँ टवश्वटवद्यालयकनो सकूल अफ मया्ेजमेन्िसँग सहकाय्ष गददै सथाप्ा भएकनो 
आइन्डया सिु्डीयनो ्ेपालले देशभरका यवुाका ्टव् सनोचहरू संकल् गरेर प्रनतसप्ा्ष गराइ 
वयावसाटयक ईन्कयवेुश् गराउँदै आएकनो छ। टवगत ५ वर्षदेखख अधयय्, अ्सुन््ा्, 
्वप्रवत््ष , ईन्कयवेुश् र उद्यमका क्ेत्मा न्रन्तर काय्षरत यनो संसथाले हाल समम ६५ 
खजललाका यवुामा आफ्नो पहुँच पयुा्षई २,३०४ ओिा ्टव् सनोचबाि उतकृष्ट सनोच छ्नोि 
गरी १६० ओिा सनोचहरूलाई ईन्कयवेुि गररसकेकनो छ। यनो सिुन्डयनो हालसमम ्ेपालकनो 
सबैभन्दा ् ेरै यवुाका सनोचलाई ईन्कयवेुि गरी मेन्िनोरका साथ उद्यममा पठाउ्े सफल संसथा 
ब्ेकनो छ। यस सिुन्डयनोकनो सनु्दर पक् भ्ेकनो यसकनो ज्ा् र अ्भुव पक्, टवश्वास्ीय 
दाश्षन्क आ्ार, भरलागदा राटष्ट्रय र अन्तरा्षटष्ट्रय साक्ेदार, संगठ् र काय्षप्रणाली हनो। 

राटष्ट्रय यवुा ्ीनत, २०७२ र यवुा टवकासका लानग दश वरने रण्ीनतले न्दनेश गरे बमनोखजम 
उद्यमशीलता प्रवधि्ष् राटष्ट्रय यवुा परररदकनो एउिा महत्वपूण्ष काय्ष हनो। आफ्ै पहलमा 
्मू्ाका रूपमा ्वप्रवत््ष  तथा ईन्कयवेुश् केन्रिकनो सञ्चाल् ग न्े, देशभरमा खलेुका यसता 
प्रकृनतका संसथालाई सहयनोग ग न्े, टवश्वटवद्यालयहरूलाई ्वप्रवत््ष ातमक काय्षमा जनोन्ड् 
समन्वय ग न्े यस परररदकनो एउिा प्रमखु काय्ष हनो। परररदले हाल काभ्रपेलाञ्चनोक खजललाकनो 
्मनोबधुि ्गरपानलकामा ्गरपानलका, काठमा्डौँ टवश्वटवद्यालय र आइन्डया सिुन्डयनोसँगकनो 
सहकाय्षमा राटष्ट्रय यवुा ्वप्रवत््ष  केन्रि सञ्चाल्कनो तयारी काय्ष पूरा गरेकनो छ। 

पनछलला दद्मा सरकारी उतसकुता नबसतारै बढदनो क्रममा रहेका केही उदाहरण हेरौँ। 
कामका नबनभन्न क्ेत् तनोकेर फरक फरक समूहलाई समबनो्् गददै अथ्ष मन्त्ालयले 
सहनुलयतपूण्ष कजा्षका लानग बयाज अ्दुा्समबन््ी एटककृत काय्षटवन्, २०७५ जारी गरेपनछ 
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उललेखय संखयामा यवुाले न्यु्  बयाज दरमा बैँकबाि कजा्ष सटुव्ा प्राप्त गरेका छ्।् राटष्ट्रय 
यनोज्ा आयनोगकनो पहलमा अथ्ष मन्त्ालयले ्वप्रवत््ष  शरुुवाती पूजँी अ्दुा् काय्षटवन्, 
२०७६ जारी गरी यवुालाई उ्ीहरूकनो पररयनोज्ा प्रसतावका आ्ारमा सरुुवाती पूजँी 
उपलव् गराउ्े काय्षक्रम लयाएता पन् पटहलनो पिककनो प्रयास कनोनभ्ड- १९ कनो महामारीमा 
आशातीत प्रसताव प्राप्त हु्  ्सकेका कारण सफल हु्  सके्।

पनछलला दद्हरूमा ईखन्जन्यरीङ अधयय् संसथा्, काठमा्डौँ टवश्वटवद्यालय र केही प्राइभेि 
क्ेत्का वयवसथाप् कलेजहरूले ् वप्रवत््ष  र ईन्कयवेुश्का काय्षक्रमहरू सञ्चाल् ग न्े गरी 
संरच्ा टवकास गरेका पाइन्छ्।् सामाखजक सञ्जालमा खनोजी गदा्ष ्ेपालमा ्वप्रवत््ष  र 
वयावसाटयक ईन्कयवेुश्का क्ेत्मा काम ग न्े संसथाहरू अरु पन् देखखन्छ् ्तर कनत ज्ाले 
के उतपाद् गरे र के काममा जनोन्डए भ्ेर खनोजी गदा्ष ्भेटि्े अवसथा छ।  

नेपाली उद्यममा निप्रित्यनको अभ्ास 
वसत ु उतपाद्ले मान्सलाई ठूलनो सन्तटुष्ट ददन्छ। ्ेपालमा वसत ु उतपाद्का क्ेत्मा 
्वप्रवत््ष  अझै लकेुकनो अवसथामा छ। पनछलला दद्मा सेवा र बजार उतपाद्का क्ेत्मा 
भएकनो ्वप्रवत््ष  भ्े केही चचा्षमा छ। सेवा र बजारमा मात् पररवत््ष  आउँदा उतपाददत 
वसतकुा रूपमा टवदेशी सामा् खनोज् ुप न्े हनु्छ जु्  मलुकुकनो राटष्ट्रय आयकनो टहसाबले 
प्रतयतुपादक हनु्छ। कारखा्ा ्ाम गरेकनो कमप्ीले बालबानलकाकनो नसकाइ सामग्ी प्रटवन् 
टवकास गरेकनो छ। सखजलनो मम्षत सेवाले घर घरमै नबग्केा सामा् मम्षत ग््ष पगु्े सेवा 
उपलव् गराएकनो छ। ईसेवा, खलती ्डिकम जसता कमप्ीले एपकनो प्रयनोग गरी खररद ग््ष 
र सेवाकनो भतुिा्ी ग न्े सटुव्ा उपलव् गराएकनो छ। िुिलले साव्षजन्क यातायातकनो 
क्ेत्मा उपलव् गराएकनो सटुव्ा उदाहरणीय छ। खालीनससीले फयानलएका सामा्कनो 
संकल् गरी प्रयनोगमा लयाइ चमतकार देखाएकनो छ। फु्डमाण्डलेु घरघरमै ईचछाइएकनो 
खा्ा उपलव् गराएर वयसत सहररया ज्जीव्लाई सघाएकनो छ। ईकनो सेलले वातावरणमैत्ी 
न्मा्षण सामग्ीकनो उतपाद गरेर भकूमपले टव्ास गरेकनो समाजमा टवकलपका रूपमा प्रसततु 
भएकनो छ। फु्डमान््ड ु फे्स, न््ा एन््ड हेगर, सखबजलयान््ड, गनोल्ेड् फे्स माि्षलगायतका 
ग्नोसरीबाि फे्स ग्नोसरी ्ेडनलभरी सेवा नस्ै ग्ाहककनो ढनोकामा ्ेडनलभरी गददै आएकनो छ। 
तयसतै गरी ससतनोन्डल, यूजी बजार, िुिल, हेलमेटस ्ेपाल, टकताब यात्ा, सिुन्डयनो साका्षखसिक, 
कि् नमलस, खालीनससी, बज्र बयिुी तथा सखजलनो मम्षत सेवा जसता सिाि्षअप कमप्ीकनो 
सथाप्ा ्ेपाली ्वप्रवत््ष का उपज हु् ।् राष्ट्रकनो ्वप्रवत््ष  ्ीनत प्रष्ट ्हु् ाका कारण यी 
मधये कनतपयकनो टिकाउमा प्रश्न समेत उठेकनो छ। 
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निप्रित्यन प्रिर््यन िन्य चालनु पनने किमहरू
टवद्यालय वा टवश्वटवद्यालयमा अधयय् ग न्े (२४ वर्ष) उमेर नभत्का यवुाकनो मखसतषकले जनत 
्टव् सनोचका साथ नसज््ष ा ग््ष सकछ उमेर बढेपनछ तयनत हु्  सकदै्। सनोच्े समयमा 
सनोच् दद् ुपछ्ष, सनोच्े वातावरण उपलव् गराउ् ुपछ्ष। हरेक घर पररवारले यनो वातावरण 
उपलव् गराउ् सकदै् तयसैले टवद्यालय र टवश्वटवद्यालयले आफ्ा न्यनमत काय्षक्रममा 
्वप्रवत््ष  कक्, प्रयनोग सामग्ी र वयवखसथत टक्रयाकलापहरू समावेश ग्ु्ष पछ्ष। देशका 
सबै टवश्वटवद्यालय, कलेज तथा टवद्यालयहरूमा ् वप्रवत््ष  एकाइकनो सथाप्ा गरेर, नसज््ष ातमक 
गनतटवन्लाई पाठ्यक्रममा समावेश गराएर र पया्षप्त सामग्ीसटहत प्रयनोगसथल उपलव् 
गराएर टवद्याथमीमा सनोचकनो टवकास ग न्े वातावरण ब्ाउ् सटकन्छ। टवद्याथमीले गरेका 
नसज््ष ाकनो प्रनतसप्ा्ष गराएर हौसला बढाउ्े र नसज््ष ालाई प्रयनोग यनोगय ब्ाउ् ईन्कयवेुश् 
प्रटक्रयामा पठाउ्े ग्ा्षले उद्यमशीलताकनो पन् प्रवधि्ष् हनु्छ। यनो काय्षका लानग सरकारले 
न्यनमत बजेिकनो वयवसथा ग्ु्ष पद्षछ भ्े न्जी क्ेत्लाई पन् सहभागी हु्  प्रनोतसाह् ग्ु्ष 
पद्षछ। ्वप्रवत््ष मा अ्सुन््ा्कनो जरुरत पद्षछ। अ्सुन््ा्कनो उपयतुि थलनो भ्ेकनो 
टवश्वटवद्यालयहरू हु् ।् टवश्वटवद्यालयमा अ्सुन््ा्का क्ेत्मा प्रयत्न बढाइ् ु पद्षछ। 
मयागासेसे परुसकार प्राप्त भारतीय वैज्ान्क सनो्ाम वाङ्चकुले कीनत्षपूरकनो राटष्ट्रय आनबषकार 
केन्रिकनो भ्रमणका क्रममा भ्े झैँ  ्वप्रवत््ष कनो अभयास ग न्े मूल थलनो भ्ेकनो सबै खशक्ण 
संसथा हु्  ुपद्षछ। ् टक कु्ै एक सथा् र एउिा प्रनतष्ठा्। हरेक औद्यनोनगक प्रनतष्ठा्सँग 
्वप्रवत््ष का न्यनमत काय्षक्रमहरू हु्  ुपद्षछ जहाँ उतपन्न ्टव् टवचारलाई इन्कयवेुि गरी 
उद्यममा पररणत ग््ष सटकयनोस।् 

उद्यनोग वाखणजय महासंघ, ् ेपाल चेमबर अफ कमस्ष वा अन्य कु्ै औद्यनोनगक तथा वयापाररक 
प्रनतष्ठा्ले न्खचित समयकनो अन्तरालमा ्वप्रवत््ष कनो प्रनतसप्ा्ष गराइ इन्कयवेुश् प्रटक्रयामा 
जा् प्रनोतसाह् ग््ष सकछ्।् टवज्ा् तथा प्रटवन् प्रज्ा प्रनतष्ठा्ले देश भरका कलेजका 
टवज्ा् तथा प्रटवन् टवरयका टवद्याथमीलाई ्वप्रवत््ष  अ्दुा् उपलव् गराउ्े, प्रनतसप्ा्ष 
गराउ्े र ईन्कयवेुश् गराउ् सकछ। संघीय र प्रदेश सरकारहरूले देशका टवनभन्न 
ठाउँहरूमा ्वप्रवत््ष  केन्रिका ्मू्ाहरू टवकास ग न्े जहाँ ईन्कयवेुश्कनो समेत सटुव्ा 
उपलव् गराउ् सकछ। राटष्ट्रय र प्रदेशसतरीय प्रनतसप्ा्ष गराएर परुसकृत गरी शरुुवाती 
पूजँीसमेत ददलाउ् सकछ। हरेक सथा्ीय तहले ्वप्रवत््ष का क्ेत्मा प्रनतसप्ा्षतमक 
काय्षक्रम गराउ्े, प्रनतसप्ा्षमा छान्एकालाई ईन्कयवेुश्मा पठाउ्े र टवत्ीय प्रबन्् गरी 
उद्यममा प्रवेश ग््ष प्ररेरत गराउ् सकछ।
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बैंक तथा टवत्ीय संसथाहरूले मानथ उललेखखत सबै न्कायले गरेका प्रनतयनोनगतातमक काय्ष 
सञ्चाल् ग््ष अ्दुा् दद् र प्रनतसप्ा्षबाि छान्एर आएका सहभागीलाई सहनुलयत वयाजमा 
कजा्ष सटुव्ा उपलव् गराउ् सकछ। गैह्सरकारी संघ संसथाले उद्यमशीलता टवकासका 
लानग सा्ा सा्ा समूहमा ्वप्रवत््ष ातमक गनतटवन्हरू गराउ्े र उद्यममा प्रवेश ग््षका 
लानग लगा्ी कनोरकनो टवकास गराउ् सकछ्।् सञ्चार क्ेत्ले ्वप्रवत््ष , ईन्कयवेुश्, 
सिाि्षअप, लगा्ी, उद्यम र बजार जसता टवरयलाई प्रवधि्ष् ग््ष लेख, सूच्ा, श्रवय तथा 
दृषय सामग्ी प्रकाश् तथा प्रसारण गरेर यस क्ेत्मा लागेका ज्शखतिलाई हौसला थप् 
सकछ्।् मा्व शरीर सञ्चाल्मा टवनभन्न प्रणालीहरूले सँगसँगै काम गरे झैँ ्वप्रवत््ष ीय 
प्रणालीलाई पन् जीवन्त राख्नका लानग ्ीनत, काय्षक्रम तथा काया्षन्वय्सँग जनोन्डएकनो 
सरकारी पक् (Policy partner); ज्ा्, अ्सुन््ा्, प्रयनोग तथा पररमाज््ष सँग जनोन्डएकनो शैखक्क 
संसथा (knowledge partner) र पररवत््ष  ग न्े काममा टवचार सटहत खटिएकनो ईचछुक यवुा 
पक् (Implementation partner) कनो न्रन्तर सहकाय्ष हु्  ुजरुरी छ। यी मधये कु्ै एक 
पक्कनो अ्पुखसथनतमा प्रणालीले काम ग््ष सकदै्। यी ती्ै पक् सँगसँगै जनोन्ड्े ददगनो 
काय्षमूलक संयन्त्कनो (sustainable and functional mechanism) संसथागत टवकास गरी 
्वप्रवत््ष  काय्षलाई जीवन्त राख्न सटकन्छ। 

्वप्रवत््ष  टव्ा कु्ै पन् क्ेत्मा पररवत््ष  आउँदै्। राष्ट्रकनो आनथ्षक टवकासका लानग यनो 
अकाट् छ। काम्ा मात् गरेर राजयकनो ्वप्रवत््ष ीय क्मतामा सु् ार आउँदै्। वयखति 
तथा संसथाकनो काय्षकौशलताकनो टवकासका लानग ्वप्रवत््ष ीय माहनोल बन्नु जरुरी छ जसका 
लानग राजयका टवनभन्न अवयवकनो सटक्रयताकनो आवशयकता छ। बालबानलकालाई सा्ै 
उमेरदेखख यनो वातावरणमा पररखचत गराइयनो भ्े पनछलला दद्का च ु् ौतीहरू साम्ा ग न्े 
टवचारकनो नसज््ष ा ग न्ेछ्।् 
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g]kfndf n}l·s lje]b tyf lx+;fsf] 
/f]syfdsf k|of;x¿

8f= lji0f'k|;fb uf}td*

विषय प्रिेश

सामान्यतया, लैटङ्गक टहंसा भन्नाले नलङ्गकनो आ्ारमा हु् े यौ् दवुय्षवहार एवम ्शनोरण तथा 
उतपी्ड्लारइ् बझुाउँदछ। तयसतै लैटङ्गक टवभेद भन्नाले नलङ्गकनो आ्ारमा गरर्े भेदभाव, 
वटहसकरण, असमा्ता जसता टवरयवसतलुारइ् ज्ाउँछ भ्े लैटङ्गक टहंसाले शनोरण, उतपी्ड्, 
बलातकार, हतया जसता टवरयवसतलुारइ् ज्ाउँछ। हु् त लैटङ्गक टहंसा भन्नासाथ मटहला तथा 
बालबानलकाहरूलाई लखक्त गरेर हु् े टक्रयाकलापहरूलाई बझु्े गररए तापन् आजकल 
मटहला र बालबानलकाहरू मात् हनोइ्, तेस्नो नलङ्गी, समनलङ्गी र परुुरहरू पन् टहंसाबाि पीन्डत 
हु् े गरेकनो सन्दभ्षमा यसकनो दायरा बढदै गएकनो देखखन्छ। 

्ेपालमा मात् हनोइ् मटहलाहरूले अन्तरा्षटष्ट्रय रूपमै टवनभन्न समसयाहरू भनोनगरहेका हनु्छ्।् 
तथाटप, ्ेपाली मटहला तथा बालवानलकाहरूले मात् कनतपय समसयाहरू झेल् ुप न्े बाधयता 
रहेकनो मान्न्छ। मटहला भएकै कारणले मात् टवनभन्न बहा्ामा भेदभाव तथा टहंसा हु् े 
गरेकनो समाचारहरू टवनभन्न सञ्चार माधयमबाि साव्षजन्क भएका पन् छ्।् यसतनो 
समवेद्शील टवरयमा ठनोस तथा वयवखसथत अधयय् तथा अ्सुन््ा्कनो अभावमा, घि्ा 
टवशेरले जन्माएका वयखतिगत टवचारलाई सामान्यीकरण गदा्ष अथ्षकनो अ्थ्ष हु्  जा्े र 
यसैका कारणले कनतपय पीन्डत (पात्) कनो भावी जीव्मा ्कारातमक प्रभाव प््ष सक्े 
समभाव्ा पन् हनु्छ। तसथ्ष,, लैटङ्गक टवभेद तथा टहंसाकनो बारेमा सामान्य चचा्ष गरी लैटङ्गक 
समा्ता कायम ग््ष गररएका का्ु् ी वयवसथा, टवभेद तथा टहंसा हु् सक्े जनोखखमका 
क्ेत्कनो पटहचा् र न्राकरणका उपायहरूकनो बारेमा यनो आलेख केखन्रित रह्े छ।

* 8f= uf}td, o'jf tyf ;fgf Joj;foL :j/f]huf/ sf]ifsf lgjt{dfg sfo{sf/L lgb]{zs x'g'x'G5 .
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लैवगिक वहंसाको अिधािणा ि स्वरूप 
सामान्य अथ्षमा, नलङ्गका आ्ारमा अरुप्रनत गरर्े सबै टकनसमका टवभेद, टहंसा एवम ्
दवुय्षवहारलारइ् लैटङ्गक टहंसा भन्न्छ। लैटङ्गक टहंसा टवटव् टकनसमले अनभवयति हु्  
सकदछ तथाटप शारीररक, मा्नसक, यौन्क जसता माधयमहरू प्रमखु रूपमा उपयनोग गररएका 
छ्।् तयसैगरी, नलङ्गका आ्ारमा हु् े दबाब, करकाप, दण्ड सजाय, अपमा्, टप्डा, त्ाव, ्डर, 
्ाक, ्मकी जसता टवटव् पक्हरू पन् लैटङ्गक टहंसाकै सवरूप हु् ।् लैटङ्गक टहंसा जु् सकैु 
ठाउँ, समय वा पररखसथनतमा हु्  सकदछ। आजकल लैटङ्गक टहंसा केबल मटहला वा 
बालबानलकामा मात् सीनमत ्भएर तेस्नो नलङ्गी, समनलङ्गी तथा परुुरप्रनत पन् लखक्त हु् े 
गरेकनो देखखन्छ। परमपरागत रूपमा जरा गा्ेडर बसेकनो मटहला र परुुरबीचकनो असमा् 
शखति समबन््, टवश्ववयापी रूपमा आइरहेकनो पररवत््ष , समा्ता तथा समावेशीताकनो चाह्ा, 
आ्नु्कता र फेस्कनो ्ाममा हु् े टक्रयाकलाप आददका कारण लैटङ्गक टहंसा फरक फरक 
रूपमा पन् अनभवयति हु् े गद्षछ। अककोतफ्ष , घरेल ुटहंसा, बहटुववाह, सेवा सटुव्ाबाि वखञ्चत 
ग न्े जसतै ्ागररकता, टववाह दता्ष, जन्म दता्ष, मतृय ुदता्ष ्हु् ,ु प्राकृनतक नबपद्ा राहत काय्ष 
्हु् ,ु सवासथय सेवामा हेलचेक्याही, काय्षसथलमा गरर्े टवभेद, यौ्जन्य दवुय्षवहार, सामाखजक 
कुरीनत तथा टवभेदपूण्ष वयवहार लगायत लैटङ्गकताका आ्ारमा हु् े अन्य सबै खाले टवभेद 
तथा टहंसाहरू पन् लैटङ्गक टहंसाकै उपज हु् ।् लैटङ्गक टवभेदले समाजमा ्जाँन्दनो तररकाले 
जरा गा्ेडर बसेकनो र ्म्ष, संसकार तथा संसकृनत बचाउ्े ्ाउँमा सवीकार गररएकनो पन् 
देखखन्छ। 

्ेपालमा टवशेर गरी लैटङ्गक टवभेद तथा टहंसा नसज््ष ा हु् े कारणहरूमा नलङ्ग पटहचा् पचिात 
गभ्षपत्, खशश ुहतया, शारीररक टहंसा, खा्ा तथा सयाहार र सवासथय सटुव्ाकनो पहुँचमा 
टवभेद, छनोरी, छात्ा र मटहला भएकै कारणले, श्रम शनोरण, खशक्ा तथा सवासथयमा लैटङ्गक 
भेदभाव गरेमा, मटहलालाई बेचनबख्मा गरेमा र यौ् दवुय्षवहार, बलातकार वा जबरजसती 
वेशयावखृत् गराएमा टहंसा गरेकनो मान्न्छ। यसैगरी, बालटववाह, नब्ा मन्जरुी टववाह, घरेल ु
टहंसा, वैवाटहक बलातकार, दाइजनो र पेवाजन्य टहंसा, कुिटपि, मा्नसक दवुय्षवहार, एकल 
मटहलामानथ दवुवहार, ्डाइ् र बनोकसीकनो आरनोप लगाएमा पररवारबाि बटहषकार, वधृि 
अवसथामा सयाहार ससुारमा वेवासता, अपमा् वा गाली गलौज वा शारीररक वा मा्नसक 
दण्ड सजाय आदद गरेमा लैटङ्गक टवभेद तथा टहंसा भएकनो मान्न्छ।

लैटङ्गक टहंसा हरेक समाजमा टवनभन्न सवरूपमा अनभवयति भएकनो पाइन्छ। अथा्षत ्घर 
पररवारका अग्जहरूले आफ्ा सन्तनतहरूलारइ् सु् ार ग न्े ्ाममा, खशक्क खशखक्काले 
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आफ्ा टवद्याथमीलारइ् नसकाउ्े ्ाममा, प्रखशक्कहरूले प्रखशक्ण दद्े ्ाममा, काया्षलय प्रमखु 
वा सपुरीवेक्कले काय्षसमपाद्कनो ्ाममा, श्रीमा्ले परुुरतव देखाउ्े हनो्डमा र श्रीमतीले 
सामाखजक रवाफ देखाउ्े लालसामा लैटङ्गक टहंसालाई ्ै बढावा ददइरहेका हनु्छ्।् 
संक्ेपमा, लैटङ्गक टहंसालार्इ शािीरिक िुर््यिहाि त्ा यातना, मानवसक यातना, यौनजन्य 
िुर््यिहाि त्ा वहंसा ि पिम्पिाित विभेिपूण्य वहंसाजन्य प्रचलनहरू ििी ४ वग्षमा टवभाज् 
ग न्े गररएकनो पन् देखखन्छ । 

(क) शािीरिक िुर््यिहाि त्ा यातना
प्रतयक् वा परनोक् रूपमा लैटङ्गक कारणबाि ओतप्रनोत भई कसैलारइ् कुिटपि ग न्े, आगनोले 
पनोल्े, घनोच्े, खचमनोट्े वा जीउमा पी्डा गराउ्े, कुरूप पाररदद्े, लगायतका टवनभन्न टहंसातमक 
गनतटवन्हरू यस अन्तग्षत पद्षछ्। दाइजनो ्लयाएकनो न्हुँमा खजउँदै जलाउ्े, नबहे ग््ष 
्मा्ेका आ्ारमा एनस्ड छटक्ष ्े, नब्ा कारण छनोरीलारइ् टपट्े, कुट्े, जसता दवुय्षवहार 
तथा यात्ा दद्े टवरय पन् यस अन्तग्षत पद्षछ्।् 

(ख)  मानवसक यातना
नबनभन्न बहा्ा ब्ाएर टवभेद ग न्े, अपशबद प्रयनोग ग न्े, गाली गलौज तथा अपमा् ग न्े, ्डर 
त्ास तथा ्मकी दद्े काय्ष प्रतयक् रूपमा हु् े गरेका छ् ्भ्े परनोक् रूपमा ्डर, त्ास, 
झिुा आरनोप लगाएर र मा्नसक चनोि पयुा्षउ्े काय्षहरू हु् े गरेका छ्।् यसैगरी संसकृनत 
वा परमपरा ्ान्ने ्ाममा पन् मा्नसक यात्ा दद्े काम न्रन्तर भइरहेकनो देखखन्छ। 

(ि)  यौनजन्य िुर््यिहाि त्ा वहंसा
लैटङ्गक टहंसाकनो सवरूपमधये यौ्जन्य दवुय्षवहार वा यौ् टहंसालाई जघन्य अपरा् मान्न्छ। 
शरीरका टवनभन्न भागमा सपश्ष ग न्े, समाउ्े, जबरजसती ग न्े, यौ् शनोरण तथा बलातकार ग न्े 
र अपरा् लकुाउ् हतया ग न्े जसता जघन्य अपरा् हु् े गरेका तथयहरू बेलाबेलामा 
साव्षजन्क हदैु आएका छ्।्  

(घ)  विभेिपूण्य वहंसाजन्य प्रचलनहरू
बालटववाह, बहटुववाह, दाइजनो प्रथा, देउकी, बनोकसीकनो आरनोप एवम ् छाउप्डी प्रथा जसता 
कुप्रथा एवम ्गलत अभयासहरूले लैटङ्गक टवभेद तथा टहंसाका घि्ाहरूलाई बढावा ददइरहेकनो 
पाइन्छ। लैटङ्गक टहंसाका सवरूपहरू टवनभन्न समयमा फरक फरक रूपमा पन् देखख्े 
गरेका छ्।् जु् सकैु सवरूपमा एवम ्जु् सकैु नलङ्ग वा वयखतिप्रनत लखक्त भए तापन् लैटङ्गक 
टवभेद तथा टहंसा भ्ेकनो मा्व समाजकनो एउिा कलंक हनो। 
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लैवगिक समानतासम्बन्ी कानूनी र्िस्ा  

्ेपालले २२ अटप्रल १९९१ तदअ्ुसार ५ चैत २०४८ मा मवहला विरुर्का सबै 
प्रकािका भेिभाि उन्ूलन िनने सम्बन्ी महासब्न्लाई अ्मुनोद् गरेकनो हनो। मटहला 
टवरुधिमा सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूल् ग न्े समबन््ी यस महासखन््ले मटहला टवरुधिका 
सबै प्रकारका भेदभावलाई न्न्दा गददै सबै उपयतुि उपायहरू अप्ाइ र टवलमब ्गरी 
मटहला टवरुधिकनो भेदभाव उन्मूल् ग न्े ्ीनत अवलमब् ग््ष महासन््ीका पक् राष्ट्रहरूलाई 
बाधयकारी ब्ाएकनो छ। यही महाखन््मा “मटहला टवरुधिका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूल् 
ग्ने समबन््ी महासखन््कनो सवेखचछक प्रनोिनोकल” समेत रहेकनो पाइन्छ। मवहला विरुद्व 
भेिभाि उन्ुलन सवमवतको वसफारिस नं. १९ मा यौ् दवुय्षवहार अन्तग्षत शबद वा 
काय्षद्ारा देखाइ्े अखश्लता, अवाखन्छत यौन्कता, शारीररक समपक्ष , यौ्समबन््ी टिपपणी र 
यौ् माग आदद समावेश रहेका हुन्छ्् भन्एकनो छ। तयसतै अन्तिा्यवट्रि य श्रम संिठनको 
वहंसा त्ा उत्ीडन महासब्न्, २०१९ मा कामकनो नसलनसलामा हु् े टहंसा उतपी्ड्लाई 
रनोक्े र उन्मूल् ग न्े उद्ेशयले, काम ग न्े बेलामा भएका आ्ारभतू नसधिान्त र अन्कारकनो 
सममा्, संवधि्ष् र साकार ग््ष, संघसंसथाकनो सवतन्त्ता र सामूटहक सौदाबाजी (बागनेन्ङं) 
कनो अन्कारकनो प्रभावकारी मान्यता, सबै प्रकारका जबज्षसती वा अन्वाय्ष श्रमकनो उन्मूल्, 
बालश्रमकनो प्रभावकारी उन्मूल् र रनोजगारी र पेशाकनो सन्दभ्षमा टवभेदकनो उन्मूल् ग््ष 
राष्ट्रले खेल् सक्े भूनमकाकनो बारेमा वयाखया गररएकनो छ। यसकनो अनतररति, िाट्रि  सङघीय 
मवहला विरुद्व वहंसा उनू्लन सम्बन्ी घोषणा पत्र, १९९३ ि अन्तिा्यवट्रि य श्रम संिठनको 
भेिभाि (िोजिािी ि पेशा) महासब्न्, १९५८ मा पवन बलातकार, यौ् दवुय्षवहार, काम ग न्े 
ठाउँमा हु् े यौ् दवुय्षवहार तथा ्मकी, मटहला बेचनबख् र जबज्षसती वेशयावखृत् र रनोजगारी 
र पेशामा हु् े भेदभावलाई पररभाटरत गददै सबै टकनसमकनो भेदभाव न्मू्षल ग न्े टवरयमा जनो्ड 
ददइएकनो छ।

नेपालको संविधान, २०७२ कनो प्रसताव्ामा “बहजुातीय, बहभुाटरक, बहु् ानम्षक, बहसुांसकृनतक 
तथा भौगनोनलक टवटव्तायतुि टवशेरतालाई आतमसात ्गरी टवटव्ताबीच एकता, सामाखजक 
सांसकृनतक ऐकयबद्ता, सटहषणतुा र सद्ाव्ालाई संरक्ण एवम ्प्रवधि्ष् गददै , वगमीय, जातीय, 
क्ेत्ीय, भाटरक, ्ानम्षक, लैटङ्गक टवभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतकनो अन्तय गरी 
आनथ्षक समा्ता, समवटृधि र सामखजक न्याय सनु्खचित ग््ष समा्पुानतक समावेशी र 
सहभानगतामूलक नसधिान्तका आ्ारमा समतामूलक समाजकनो न्मा्षण ग न्े संकलप गददै” भन्ने 
सपष्ट रूपमा उललेख गररएकनो छ। यसका साथै लैटङ्गक समा्ता कायम ग न्े समबन््मा 
्ारा १८ मा सबै ्ागरीक का्ू्कनो दृटष्टमा समा् हु् े साथै समा् कामका लानग लैटङ्गक 
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आ्ारमा पाररश्रनमकमा कु्ै भेदभाव गरर्े छै्, ्ारा २१ मा का्ु्  बमनोखजम सामाखजक 
पु् ः सथाप्ा र क्नतपूनत्ष सटहतकनो न्याय पाउ्े हक हु् ेछ, ्ारा २४ मा सबै प्रकारका 
छुवाछुत तथा भेदभावजन्य गमभीर काय्ष सामाखजक अपरा्का रूपमा का्ु्  बमनोखजम 
दण्ड्ीय हु् े र तयसतनो काय्षबाि पीन्डत वयखतिलाई का्ु्  बमनोखजम क्नतपूनत्ष पाउ्े, ्ारा 
२९ मा कसैलाई पन् न्जकनो इचछा टवरुद् काममा लगाउ् पाइ्े छै् भ्ी सबै प्रकारका 
शनोरणलाई प्रनतवन्् लगाइएकनो छ। यसैगरी, ् ारा ३८ ले मटहला टवरुद् ् ानम्षक, सामाखजक, 
सांसकृनतक परमपरा, प्रचल् वा अन्य कु्ै आ्ारमा शारीररक, मा्नसक, यौ्जन्य, 
म्नोवैज्ान्क वा अन्य कु्ै टकनसमकनो टहंसाजन्य काय्ष वा शनोरणलाई न्रे्  गरेकनो छ भ्े 
्ारा ३९ ले समेत बालबानलकालाई शाररररक, मा्नसक वा अन्य कु्ै टकनसमकनो यात्ा 
दद् न्रे्  गरेकनो छ । 

लैटङ्गक टवभेद तथा टहंसाकनो रनोकथाम तथा न्वारणका लानग मुलुकी अपिाध संवहता, २०७४ 
अन्तग्षत दफा १६० मा भेदभावपूण्ष वयवहार ग््ष ्हु् े, दफा १६२ मा जवज्षसती काममा 
लगाउ् ्हु् े, दफा १६७ मा यात्ा दद् ्हु् े र दफा १६८ मा अपमा्ज्क वा 
अमा्वीय वयवहार ग््ष ्हु् े वयवसथा गरेकनो छ भ्े तयसतनो कसरु ग न्े वयखतिलाई 
तनोटकएकनो कैद र जररबा्ा हु् े वयवसथा समेत गरेकनो छ। तयसतै दफा १९१ मा कुिटपि 
ग््ष ्हु् े, दफा १९२ मा अङ्गभङ्ग ग््ष ्हु् े, दफा १९३ मा तेजाब वा अन्य रासायन्क, 
जैटवक वा टवराल ुपदाथ्ष प्रयनोग गरी कुरूप पा््ष ्हु् े, दफा १९४ मा गमभीर उते्ज्ा वा 
रीसकनो आवेशबाि कुिटपि वा अङ्गभङ्ग ग््ष ्हु् े, दफा १९५ मा लापवा्षहीपूण्ष काम गरी 
वा हेलचक्याँई गरी कुिटपि ग््ष वा अङ्गभङ्ग वा अन्य चनोि पयुा्षउ् ्हु् े र दफा १९६ मा 
आपरान्क बल प्रयनोग ग््ष ्हु् े,  दफा २१९ मा जवज्षसती करणी ग््ष ्हु् े, दफा २२४ 
मा यौ् दवुय्षवहार ग््ष ्हु् े, दफा २२५ मा बालयौ् दरुूपयनोग ग््ष ्हु् े र दफा २२६ 
मा अप्राकृनतक मैथु्  ग््ष ्हु् े वयवसथा रहेकनो छ भ्े तयसतनो कसरु ग न्े वयखतिलाई 
तनोटकएकनो कैद र जररबा्ा वा दवैु हु् े वयवसथा गरेकनो छ। 

मुलुकी िेिानी संवहता, २०७४ कनो दफा १७ मा का्ु् कनो दृटष्टमा समा् हु् े, दफा १८ 
मा भेदभाव ग््ष ्पाइ्े भन्ने वयवसथा रहेकनो छ। सामान्य का्ु् कनो प्रयनोगमा उतपखत्, ्म्ष, 
वण्ष, जात, जानत, नलङ्ग, शारीररक अवसथा, अपाङ्गता, सवासथय खसथनत, वैवाटहक खसथनत, गभा्षवसथा, 
आनथ्षक अवसथा, भारा वा क्ेत्, वैचाररक आसथा वा यसतै आ्ारमा भेदभाव ् गरर्े र तयसतनो 
आ्ारमा कु्ै पन् वयखतिलाई साव्षजन्क प्रयनोगमा रहेका सेवा, सटुव्ा वा उपयनोगका 
कुराहरू प्रयनोग ग््षबाि वा साव्षजन्क सथल वा साव्षजन्क ्ानम्षक सथलमा प्रवेश ग््ष वा 
आफ्नो इचछा अ्सुारकनो ्ानम्षक काय्ष ग््षबाि वखञ्चत ्गरर्े समा् कामका लानग लैटङ्गक 
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आ्ारमा पाररश्रनमक तथा सामाखजक सरुक्ामा भेदभाव ्गरर्े र सरकारी वा साव्षजन्क 
पदमा न्यखुति गदा्ष उतपखत्, ्म्ष, वण्ष, जात, जानत, नलङ्ग, आनथ्षक अवसथा, भारा वा क्ेत्, 
वैचाररक आसथा वा यसतै अन्य कु्ै आ्ारमा भेदभाव ्गरर्े र कु्ै पन् वयखतिलाई 
न्जकनो इचछा टवरुधि कु्ै काममा लगाउ् ्पाइ्े जसता वयवसथा गररएकनो छ। 

लैवगिक समानता कायम िन्यका लावि िरिएका प्रयासहरू

्ेपालमा यनोज्ाबधि टवकास प्रयासकनो थाल्ी टव.स. २०१३ देखख भए तापन् छैठौं 
पञ्चवरमीय यनोज्ा (२०३७–२०४२) देखख यनोज्ाबधि रूपमा मटहलाहरूकनो अवसथामा सु् ार 
लयाउ्े प्रयासहरू सरुु भएकनो पाइन्छ। छैठौं यनोज्ामा खशक्ा, साक्रता, सवासथय, पररवार 
न्यनोज् जसता काय्षक्रमहरूमा मटहला सहभानगता बढाई उ्ीहरूकनो क्मता अनभवटृधि ग न्े 
्ीनत अवलमब् गररएकनो पाइन्छ (प्र्ा्मन्त्ी तथा मन्त्ीपरररदकनो काया्षलय (२०६९)। 
टव.स. २०४६ सालमा भएकनो प्रजातन्त्कनो पु् सथा्षप्ा र टव.सं. २०६५ सालमा भएकनो 
गणतन्त्कनो सथाप्ा पनछ लैटङ्गक समा्ता, मटहला सशखतिकरण लगायत समावेशीता एवम ्
सहभानगता सबै टकनसमका ्ीनत तथा काय्षक्रममा टवभेदकनो अन्तय ग न्े कुरालाई टवशेर जनो्ड 
ददइएकनो पाइन्छ। 

लैटङ्गक टहंसाटवरुधि ्याँ सनोच र फरक काय्षशैलीका साथ एकीकृत अनभया्कनो थाल्ी ग््ष 
्ेपाल सरकारले नमनत २०६६ भारि २६ गते स् ्२०१० लाई लैटङ्गक टहंसाटवरुधि वर्षका 
रूपमा घनोरणा गरी राटष्ट्रय काय्षयनोज्ा तयार गरेर सनोकनो काया्षन्वय् ग न्े काम सरुु गरेकनो 
नथयनो। तयसतै, घरेल ुटहंसा (कसरु र सजाय) ऐ्, २०६६ पाररत गरर्,ु सनोकनो न्यमावली, 
२०६७ तजु्षमा गरी काया्षन्वय्मा लयाउ्,ु लैटङ्गक टहंसा न्वारण कनोरकनो सथाप्ा गरर् ुर 
सनोकनो न्यमावली तजु्षमा गरर् ुपन् उपयु्षति अनभया्कै न्रन्तरता हनो। यसैगरी, पनछललनो 
अवन्मा लैटङ्गक टहंसाकनो टवरयलाई प्राथनमकतामा राखी केन्रि तथा सथा्ीय तहबाि सचेत्ा 
र क्मता अनभवटृधिका काय्षक्रमहरू सञ्चाल् ग््ष थानलएका छ्।् अककोतफ्ष , अन्तर 
मन्त्ालयसतरीय सनमनत, सललाहकार समूह, लैटङ्गक टहंसाटवरुधि उजरुी वयवसथाप् तथा 
अ्गुम् एकाईकनो सथाप्ा ग न्े, अ्गुम् ग न्े वयवसथा पन् गररएकनो छ (प्र्ा्मन्त्ी तथा 
मन्त्ीपरररदकनो काया्षलय (२०६९)। 

यौ्जन्य तथा लैटङ्गक टहंसाका घि्ाहरूमा मटहला तथा बालबानलकाहरूकनो न्यायमा पहुँच 
गराउ्का लानग ्ेपाल प्रहरी अन्तग्षत मटहला तथा बालबानलका सेवा न्दनेश्ालयकनो 
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सथाप्ा गररएकनो छ। यस अन्तग्षत देशका सबै खजललालाई समेट्े गरी २४० ओिा 
मटहला तथा बालबानलका सेवा केन्रिहरूकनो टवसतार गररएकनो छ। अककोतफ्ष , सवासथय तथा 
ज्सङ्खया मन्त्ालय अन्तग्षत करीव १८ ओिा असपतालहरूमा आ्ाररत एकद्ार सङ्कि 
वयवसथाप् केन्रिहरू सथाप्ा गररएकनो छ। यसता केन्रिहरूबाि टवशेर गरी यौ्जन्य तथा 
लैटङ्गक टहंसा पीन्डत मटहलाहरूलाई सवासथय र आवासगहृ, म्नोसामाखजक परामश्ष, पु् सथा्षप्ा 
र पररवारसँगकनो नमल्मा सहयनोगका साथै का्ु् ी परामश्षजसता अन्य सेवाहरूमा पहुँच 
ददलाउ् आवशयक सहयनोग ग न्े उद्ेशय रहेकनो छ। यसतै सरकारले सथाप्ा गरेकनो लैटङ्गक 
टहंसा राहत (सञ्चाल्) कनोरले यौ्जन्य तथा लैटङ्गक टहंसाका प्रभाटवतहरूलाई राहत सेवा 
टवतरण ग््ष समेत सहयनोग गद्षछ। साथै, मा्व अन्कारकनो साथै अन्तरा्षटष्ट्रय सखन््, 
समझौतामा राजयले गरेका प्रनतबधिता र सबै समदुायकनो मूलभतू तथा समा् अन्कार 
सनु्खचित गददै समनु्नत, न्यायपूण्ष, लैटङ्गक रूपले समावेशी र समतामूलक समाज न्मा्षण ग न्े 
र लैटङ्गकतामा आ्ाररत टहंसा एवम ्टवभेदकनो अन्तय ग न्े मूलभतू उद्ेशयहरू राखखएका छ्।् 

लैवगिक वहंसाको िोक्ाम त्ा वनिाकिणका लावि सुझािहरू
्ेपालमा गरीबी, अखशक्ा, कुरीनत, कुसंसकार, टपतसृत्ातमक सनोच, भेदभाव जसता कारणहरूले 
गदा्ष समाजमा टपछन्डएका तथा सीमान्तकृत वग्ष र खासगरी मटहलामानथ भेदभाव तथा 
टहंसाका घि्ाहरू भरइ् रहेकनो मान्न्छ। लैटङ्गक टहंसा जु् सकैु रूपमा अनभवयति भए 
तापन् यनो ् ैनतकताका दृटष्टमा अ्ैनतक, का्ू्ी दृटष्टमा गैरका्ू्ी अपरा् र मा्वअन्कारकनो 
दृटष्टमा अमा्वीय र सवतन्त्ताकनो ठा्डनो उललंघ् समेत हनो। यसले वयखति, पररवार, समदुाय 
एवम ्राजयलाई ठूलनो ्नोकसा् पयुा्षउँछ। टवगत केही समयदेखख लैटङ्गक टहंसा र भेदभावकनो 
अन्तय गरी समाजमा रहेका टपछन्डएका र सीमान्तकृत वग्ष तथा समदुाय, खासगरी मटहला, 
बालबानलकाहरूकनो सशतिीकरण गददै समावेशी राजय न्मा्षणकनो सवाललाई प्राथनमकता 
ददइएकनो छ। यद्यटप यसता समसयाहरूले परमपरागत रूपमा जरा गान्डसकेकनो हु् ाले 
उन्मखुति पाउ्का लानग देहाय बमनोखजम सझुावहरू प्रसततु गररएकनो छः 

• कूल ज्सङ्खयाकनो ५१ प्रनतशतभन्दा बढी टहससा ओगिेका मटहलाहरूकनो आनथ्षक, 
सामाखजक तथा राज्ैनतक क्ेत्मा सहभानगता, सवासथय, खशक्ा, सामाखजक सरुक्ा आददमा 
समावेखशता र अवसरहरूकनो समा् टवतरणमा सनु्खचितता हु् े गरी ददगनो टवकासका 
टक्रयाकलापमा जनो्ड दद्पु न्े। 

• ्ेपालमा गररबी र अखशक्ाका कारणहरूले गदा्ष एकातफ्ष  मटहलामानथ हु् े टहंसाले बढावा 
हुँदै गएकनो मान्न सटकन्छ भ्े अककोतफ्ष  परुात् सामाखजक सनोचहरूमा पररवत््ष  आउ् 
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्सकदा परमपरादेखख भइरहेका टवनभन्न भेदभाव र टहंसाका घि्ामा कमी आउ् सकेकनो 
छै्। तयसतै, टवश्व मा्खचत्मा ्ेपालकनो छटव उचच ब्ाउ् चेनलबेिी बेचटवख् र 
टहंसाकनो समूल अन्तय हु् पु न्े जरूरी छ। 

• लैटङ्गक टहंसाटवरुधि तजु्षमा गरीएका ऐ्, का्ु्  तथा काय्षयनोज्ाकनो काया्षन्वय्बाि 
केही ्ीनतगत तथा संरच्ागत उपलखब् हानसल भए तापन् लैटङ्गक टहंसा र लैटङ्गक 
टवभेद सामाखजक टवकृनतजन्य समसया भएकनोले ती उपलखब् मात्ले परमपरागत रूपमा 
जरा गा्ेडर बसेकनो यसतनो समसयालाई समबनो्् ग््ष सक्े कुरै भए्। हाल ब्ेका 
्ीनत, का्ु्  तथा संरच्ाहरूलाई सटक्रयताका साथ अगान्ड बढाएर चाहेकनो उपलखब् 
हानसल ग््ष पया्षप्त काय्षक्रम तथा आनथ्षक श्रनोत तथा प्रभावकारी काया्षन्वय् र अ्गुम् 
ग न्े प्रनतबधिताकनो जरुरत छ। 

• समय पररवत््ष सँगै टहंसाका सवरूप तथा अपरा्हरूकनो सवरूपमा पन् पररवत््ष  हुँदै जा्े 
हनु्छ। तयसैले चाहे आ्नु्कताकनो ् ाममा सखजलै पचाई दद्े लैटङ्गक दवुय्षवहार र टहंसा 
हनोस,् चाहे यसता वयवहार ग न्े आफन्त, ठूलाब्डा वा प्रनतटष्ठत वयखतिलाई जनोगाउ्े प्रपञ्च 
हनोस,् तयसता सबै टक्रयाकलापहरूलाई रनोक्का लानग टवशेर पहलकनो सरुुवात ग््ष 
आवशयक छ। 

• लैटङ्गक टवभेद, दवुय्षवहार र टहंसाकनो रनोकथाम तथा न्राकरणका लानग ज्चेत्ा 
जगाउ्े, प्रचार प्रसार ग न्े र टवनभन्न न्कायहरूकनो बीचमा सहकाय्ष र समन्वयमा जनो्ड 
दद् आवशयक छ। 

• कु्ै पन् वयखतिले लैटङ्गक टवभेद, दवुय्षवहार वा लैटङ्गक टहंसाकनो खशकार हु्  ्परनोस ्र 
यसतनो घि्ा भइहालेमा ततकालै न्यायकनो प्रतयाभनूत गराउ्े गरी टवद्यमा् संवै्ान्क 
एवम ्का्ू्ी वयवसथाहरूकनो सही काया्षन्वय्क लानग ठनोस पहल ग््ष आवशयक छ।

• मटहला टवरुधि हु् े टहंसा वा टवभेद मटहलाकनो मात् समसया हनोइ्। यनो यसतनो समवेद्शील 
टवरय हनो, जसले एउिा पररवार वा समाजकनो मात् ्भई समग् राष्ट्रकनो प्रनतष्ठालाई 
प्रनतन्न्तव गद्षछ। तसथ्ष,, मटहलामानथ हु् े भेदभाव र टहंसालाई अन्तय ग््ष राजयकनो 
साथै समाजमा रहेका सबै वग्ष र तहकनो साथ्षक प्रयास र उखचत समन्वयकनो आवशयकता 
रहेकनो छ। 

वनष्कष्य
टवश्वका अन्कांश देशहरूकनो साथै ्ेपालमा पन् लैटङ्गक टहंसाकनो रनोकथाम तथा न्राकरण 
ग््षका लानग ्ीनतगत, का्ू्ी र संसथागत वयवसथाहरू गररएका छ्।् तयसतै, ्ेपाली 
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समाजमा टवद्यमा् लैटङ्गक टहंसाका टवटव् सवरूपहरूलाई पटहचा् गरी यसता घि्ा हु्  
्दद्, भएमा ततकाल कारवाही ग््ष र दीघ्षकाली् रूपमा यसलाई समा्ा् ग््ष टवगतमा 
गररएका प्रयासले महत्वपूण्ष उपलखब् हानसल ्भएकनो पन् हनोइ्। ्ेपाली समाजमा लामनो 
समयदेखख जरा गा्ेडर मौलारइ्रहेकनो टवभेद र टहंसाजन्य यसतनो लैटङ्गक समसयालाई समग्मा 
समबनो्् ग््षका लानग थप प्रयास आवशयक छ। टक्टक मटहला टवरुधि हु् े टहंसा वा टवभेद 
मटहलाकनो मात् समसया हनोइ्। यनो यसतनो समवेद्शील टवरय हनो, जसले एउिा पररवार वा 
समाजकनो मात् ् भई समग् राष्ट्रकनो प्रनतष्ठालाई प्रनतन्न्तव गद्षछ। तयसैले यसकनो समा्ा्का 
लानग सबैकनो प्रयास जरुरी हनु्छ।

लैटङ्गक टहंसासमबन््ी टवरय जनत टवसततृ र गह् छ तयनत ्ै समवेद्शील पन् छ। 
नसलनसलामा हु् सक्े लैटङ्गक टहंसासमबन््ी जनोखखमलाई पटहचा् तथा रनोकथाम ग न्े, लैटङ्गक 
टहंसासमबन््ी कु्ै पन् घि्ा भएमा सनोकनो न्दा् तथा ततकाल वयवसथाप् ग न्े र 
भटवशयमा सकेसमम यसता घि्ाहरू दनोहनोरर् ् दद्े गरी ् याँ का्ू्ी वयवसथाहरूकनो तजु्षमा 
ग न्े वा भएका का्ु् ी वयवसथाहरूमा सु् ार ग््ष अपररहाय्ष हनु्छ। तयसतै यौ्जन्य तथा 
लैटङ्गक टहंसाबाि संरक्ण ग््षका लानग लैटङ्गक समा्ता र मटहलाहरूकनो समावेखशता 
सनु्खचितता ग््षका लानग भएका संयन्त्हरूकनो समेत सही पररचाल् हु्  आवशयक छ। 
अककोतफ्ष , लैटङ्गक टहंसा आफैँ मा समवेद्शील टवरय हनो। यसतनो टवरयमा गरर्े एका् 
संखक्प्त अधयय् एवम ्टवश्रेणबाि समसयाकनो दायरा र गटहराइलाई पटहचा् ग््ष कदठ् 
हनु्छ। तसथ्ष,, यसतनो सामाखजक टवकृनतजन्य समसयाकनो पटहचा् र न्राकरण ग््ष थप 
अधयय् तथा टवश्रेणकनो आवशयकता छ भ्े यनो टवरय वयवहारजन्य र भनोगाई/अ्भुवमा 
आ्ाररत भएकनोले यसले टवशेर खालकनो अधयय् टवन्, पया्षप्त समय र प्रटक्रयाकनो माग 
गद्षछ। तसथ्ष, यसतनो समसयाकनो चरुनो पटहलयाई समपूण्ष रूपमा न्राकरण ग््षका लानग 
टवसततृ अधयय्कनो आवशयकता रहेकनो छ । 
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्ेपालकनो संटव्ा्, २०७२ कनो भाग १, प्रारखमभक ्ारा ३ मा "राष्ट्र" भन्नाले बहजुातीय, 
बहभुाटरक, बहु् ानम्षक, बहसुांसकृनतक टवशेरतायतुि, भौगनोनलक टवटव्तामा रहेका समा् 
आकांक्ा र ्ेपालकनो राटष्ट्रय सवतन्त्ता, भौगनोनलक अखण्डता, राटष्ट्रय टहत तथा समटृधिप्रनत 
आसथावा् रही एकताकनो सूत्मा आबधि सबै ्ेपाली ज्ता समटष्टमा राष्ट्र हनो भन्एकनो छ। 
यसतै गरर  ्ारा ४ मा ्ेपाल राजय  भन्नाले ्ेपाल सवतन्त्, अटवभाजय, साव्षभौमसत्ा समपन्न, 
्म्षन्रपेक्, समावेशी, लनोकतन्त्ातमक, समाजवाद उन्मखु, संघीय लनोकताखन्त्क गणतन्त्ातमक 
राजय हनो। यस ्ाराकनो प्रयनोज्कनो लानग “्म्षन्रपेक्” भन्नाले स्ात्देखख चनलआएकनो ्म्ष 
संसकृनतकनो संरक्ण लगायत ्ानम्षक, सांसकृनतक सवतन्त्ता समझ् ुपछ्ष भन्एकनो छ।

संविधानमा युिासम्बन्ीको र्िस्ा
्ेपालकनो संटव्ा्, २०७२ कनो भाग ३ मा मौनलक हक र  कत्षवय, ्ारा ४२ मा सामाखजक 
न्यायकनो हक, उप्ारा (१) मा सामाखजक रूपले पछान्ड परेका मटहला, दनलत,  आददवासी 
ज्जानत, म्ेसी, थारु, अलपसंखयक, अपाङ्गता भएका वयखति, सीमान्तीकृत, मखुश्म, टपछ्डा वग्ष, 
लैटङ्गक तथा यौन्क अलपसंखयक, यवुा, टकसा्, श्रनमक, उतपीन्डत वा टपछन्डएकनो क्ेत्का 
्ागररक तथा आनथ्षक रूपले टवपन्न खस आय्षलाई समावेशी नसधिान्तका आ्ारमा राजयकनो 
न्कायमा सहभानगताकनो हक हु् ेछ भन्एकनो छ।  राजयका न्दनेशक नसधिान्त, ्ीनत तथा 
दाटयतव अन्तग्षत ्ारा ५१ राजयका ्ीनतहरू खण्ड (ञ) सामाखजक न्याय र 
समावेशीकरणसमबन््ी ्ीनत अन्तग्षत उपखण्ड (७) मा राटष्ट्रय टवकासमा यवुा सहभानगता 
अनभवटृधि गददै राज्ीनतक, आनथ्षक, सामाखजक र सांसकृनतक अन्कारहरूकनो पूण्ष उपयनोगकनो 
वातावरण नसज््ष ा ग न्े, यवुाकनो सशतिीकरण र टवकासका लानग खशक्ा, सवासथय, रनोजगारी 

* >L clwsf/L, g]kfn ;/sf/sf pk;lrj x'g'x'G5.
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लगायतका क्ेत्मा टवशेर अवसर प्रदा् गददै वयखतितव टवकास ग न्े तथा राजयकनो सवा्षङ्गीण 
टवकासमा यनोगदा्का लानग उपयतुि अवसर प्रदा् ग न्े भन्ने वयवसथा रहेकनो छ। 

प्रतयेक वर्ष अगष्ट १२ का दद् अन्तरा्षटष्ट्रय यवुा ददवस म्ाउ्े गररन्छ।  संसारमा टवनभन्न 
जानत, भारा, ् म्ष, क्ेत् र समदुायका आ-आफ्ै संसकृनत र रीनतररवाज, मूलय मान्यताहरू रहेका  
छ्।्  टय्ीहरू नभत्बािै केटहलाई टवखशष्टीकृत गददै नत्लाई चा्डपव्ष, महनोतसव अथवा 
ददवसका रूपमा मान्यता ददइएकनो हनु्छ। जसलाई खसुी साट्े माधयम वा साझा थलनोका 
रूपमा नलइन्छ। यही  प्रचल्कनो मतु्षरूपमा एउिा अंगका रूपमा समेत टवश्व जगतमा 
सवीकार गरेकनो ददवस हनो अन्तरा्षटष्ट्रय यवुा ददवस। 

सरल अथ्षमा भन्दा वयखतिलाई उमेरका आ्ारमा गरर्े पटहचा् वा बालयावसथा पार 
गररसकेका र प्रौढावसथामा पनुग्सकेका समूहका वयखतिलाई यवुा भन्न्छ। यवुा तयनो उमेर 
समूह हनो जसमा राष्ट्रकनो भटवषय, वत्षमा्का साझेदार तथा समटृधिकनो अग्संवाहक बन्ने शखति 
र सामथय्ष लकेुकनो हनु्छ। संयतुि राष्ट्र संघकनो स् ्१९९९ कनो महासभाकनो न्ण्षयले प्रतयेक 
वर्ष अन्तरा्षटष्ट्रय रूपमा यवुा ददवस म्ाउ् थानलएकनो छ। 

नेपालमा युिाको अिस्ा
्ेपालकनो राटष्ट्रय यवुा ्ीनत, २०७२ र राटष्ट्रय यवुा परररद् ऐ् २०७२ कनो पररभारामा १६ 
देखख ४० वर्ष उमेर समहुकनो वयखतिलाई यवुा मान्न्छ। ्ेपालमा टव.सं. २०६८ कनो 
ज्गण्ा अ्सुार १६ देखख ४० वर्षकनो उमेर समहुका मान्सकनो ज्संखया ४०.३५ 
प्रनतशत (१ करनो्ड सात लाख ज्ा) रहेकनो छ। खशक्ा मन्त्ालयकनो खेलकुद तथा यवुा 
शाखामा सीनमत रहेकनो ्ेपालले भ्े मखुसकलले स् ्२००४ देखख यवुा ददवस म्ाउ् 
थालेकनो नथयनो। हाल यवुावग्षकनो ्ेततृवदायी भनुमकामा ्ेपाल सरकार यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्ालय रहेकनो छ। यस मन्त्ालय अन्तग्षत यवुा टवकास महाशाखा र अन्तग्षत यवुा 
पररचाल् तथा परामश्ष शाखा सटक्रयता भनुमकामा रहेका छ्।् मन्त्ालय अन्तग्षत 
राटष्ट्रयसतरका सँगठ्हरू राटष्ट्रय यवुा परररद् र ्ेपाल सकाउि जसता संसथाहरू टक्रयाशील 
छ्।् 

राटष्ट्रय यवुा ्ीनत, काया्षन्वय्का लानग यथु नभज्-२०२५ न्मा्षण हु् ,ु राटष्ट्रय यवुा परररद् 
गठ् हु्  ुयवुाकनो लानग न्चिय ्ै सखुदकनो टवरय हनो। सथा्ीय तहमा कररब ३९.६४ 
प्रनतशत (्गर प्रमखु १७.७४ प्रनतशत, उपप्रमखु ३७.८८ प्रनतशत गाउँपानलकाका अधयक् 
२४.३४ प्रनतशत उपाधयक् ५१.५२ प्रनतशत), प्रदेश तहमा २३.६३ र राटष्ट्रय सभा ६.७७ 
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प्रनतशत र प्रनतन्न् सभामा १३.०९ प्रनतशत यवुाकनो प्रनतन्न्तव भएकनो हुँदा राटष्ट्रय सभा 
बाहेक अन्यमा उतसाहज्क सहभानगता देखखन्छ।

टव.सं. २०६८ कनो राटष्ट्रय  ज्गण्ा अ्सुार देशमा १९.२ प्रनतशत यवुा पूण्षबेरनोजगार 
छ्।् ३६ प्रनतशतभन्दा बढी यवुा अ््षबेरनोजगार छ् ्भ्े प्रतयेक वर्ष ४ लाख ५० हजार 
यवुा श्रम ग््ष सक्म हुँदै श्रम बजारमा प्रवेश गछ्ष्।् 

ित्यमान नेतृत्व ि युिािि्यको भविष्य
एउिा प्रचनलत लनोकनोतिी यहाँ उललेख ग््ष सान्दनभ्षक देखदछु,  "तन्नेरीहरू चा्ैड नतरसकार 
गछ्ष् ्र तरुुन्तै नबनस्षन्छ् ्तर बूढापाकाहरू टढलनो नतरसकार गछ्ष् ्र टढलै नबनस्षन्छ्।्" 
समटृधिकनो ्ाममा एउिै टवरयलाई नलएर घनोतलीरह्े, सही समयमा सही न्ण्षय ्सक्े र 
टवकलपहरू मधयेकनो उत्म टवकलप खनोज् ्सक्े कु्ै पन् ्ेततृवलाई आजकनो सन्दभ्षमा 
यवुामैत्ी मान्न सटकन्न। वासतवमा कु्ै समयमा यवुा ्रहेकनो वयखति वधृि हु् ै सकदै् तर  
सवाल के हनो भ्े हामी तयनो समयमा रहँदा भावी पसुतालाई ठनोस यनोगदा् के ग््ष सकयौं, 
देशकनो लानग बनलदा् गरेका सटहदकनो सप्ालाई के कनत हदसमम पूरा ग््ष सकयौं र 
आगामी पसुतालाई के कसता उपहार दद् सकयौं भन्ने हनो। 

्ेततृवसँग सपष्ट दरुदृटष्ट (Clear Vision) हु् पुछ्ष। दरुदखश्षता ्ै ्ेततृवकनो सामथय्ष हनो। 
दरुदृटष्ट (Vision) लाई  टवशेर काम (Mission) मा पररणत गरी रण्ीनतक यनोज्ा (Strategic 
plan) तय गरी लक्य (Goal) प्रानप्तका लानग अगान्ड बढ् ुपद्षछ। वैदेखशक रनोजगारीमा मात् 
सप्ा र भागय ्खनोजी यनोज्ाबधि रूपमा समयावन् र बजेि सटहतकनो काय्षयनोज्ा (Action 
Plan) सटहत अगान्ड बढ्पुद्षछ। आफ्ै मलुकुकनो सथा्ीय स्नोत, सा्् र सामथय्षबाि 
अगान्ड बढ्े दृढता हु्  ुर उदाहरणीय रूपमा पररवत््ष कनो संवाहक (Catalistic) भएर काय्ष 
ग न्े खजममेवारी यवुावग्षकनो काँ्मा रहन्छ। यवुा यसतनो वग्ष हनो जसकनो मखसतषकमा समझदारी, 
ह्दयमा इमान्दारी र काँ्मा खजममेवारी हु् पुद्षछ। 

िाट्रिवनमा्यणमा युिािि्यको भुवमका
राज्ीनतज् तथा प्राधयापक गा््षरकनो भ्ाईमा "राष्ट्र" हु् कनो लानग भगूनोल, ज्संखया, सरकार, 
साव्षभौमसत्ा गरी चारओिा ततव आवशयक ठा्ेका छ्।् अन्य राज्ीनतज्हरूले यी चार 
ततवमा अन्तरा्षटष्ट्रय मान्यतालाईसमेत आवशयक ततवकनो रूपमा नल्े गरेका छ्।् भारत 
वर्षका महा् राज्ीनतज् कौटिलयले राजयकनो सप्ताङ्ग नसधिान्तमा सवामी, अमातय, ज्पद, दगु्ष, 
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कनोर, दण्ड र नमत् उललेख गरेका छ्।् माधयनमक कालकनो उत्रा््षदेखख देखखएकनो 
अन्तरा्षष्ट्रवादकनो बहस प्रारमभ आजकनो एक्काईसौं शताबदीकनो टवश्वलाई टवश्ववयापीकरणले 
राटष्ट्रय सीमालाई साँगरुनो पा््ष खनोजेकनो छ। प्रतयेक पररवारलाई घरकनो आवशयकता परे 
जसतैः राष्ट्र र राटष्ट्रयता एक अन्यनोन्यासतृ ततवकनो रूपमा रहेकनो यसकनो महत्व अग्गामी 
रहेकनो छ। आफ्नो घरकनो आन्तररक र बाह्य वातावरण रेखदेख, हेरचाह, ब्ावि, टवसतार, 
सरसटुव्ा बढाए जसतैः राष्ट्रन्मा्षण प्रतयेक ्ागररककनो आसथा, सवकत्षवय र परम्म्ष पन् 
हनो भन्दा अतयखुति ् हनोला। परन्त,ु टहजनोआज यस गह् टवरयलाई आतमबनो् ् गरी गिुबन्दी, 
सवाथा्षन््ता, संकीण्ष खचन्त् हतया, टहंसा, आतंक जसता कुकृतयबाि मानथ उठी एक सचेत 
्ैनतकवा्, इमा्दार र कत्षवयबनो्, राष्ट्रप्रनत बफादार ् ागररककनो भनूमका न्वा्षह ग्ु्षपद्षछ। 
्ाबालक र वधृि बाहेक वानलग र वयसक पररपकव र सटक्रय ज्शखति ्ै यवुावग्ष हनो। 
राष्ट्रन्मा्षण सदूुरअनतत देखख न्वत्षमा् र उत्र भटवषयकनो गनतशील आयाम हनो। यनो एउिा 
न्यनमत प्रटक्रया हनो। टवकास, उन्ननत, संसकार, संसकृनत, ज्चेत्ा, मूलय मान्यताकनो समग् 
पषुपगचुछा हनो राष्ट्रन्मा्षण। राष्ट्रन्मा्षण शाखन्त, समनु्ननत, समटृधि र टवकास हनो। सहयनोगीदेखख 
सरकार प्रमखु तथा राष्ट्रप्रमखुसमम श्रनमक मजदरुदेखख बटुधिजीवी प्राज्सममकनो अहं भनुमका 
राष्ट्रन्मा्षणमा प्रनतनबखमबत रहेकनो हनु्छ। आफुले िेकेकनो ्तमीलाई माया ग्ु्ष, सनु्दर शान्त 
र वैभवले समपन्न ग््ष यनोगदा् ग्ु्ष सारमा राष्ट्रबाि मैले के पाएभँन्दा पन् राष्ट्रलाई मैले के 
दद् सकें  भन्ने आतम सनमक्ाकनो साथ्षक मलुयांक्सटहत यस अग्गामी ददशातफ्ष  टक्रयाशील 
हु्  खनोज्ेहरूकनो ्ैसनग्षक हक र कत्षवयबनो् ्ै राष्ट्रन्मा्षण कता्षहरूमा हनु्छ। 

यवुावग्ष राष्ट्रकनो मेरुदण्ड हनो, अ्न्त नसज््ष ाकनो स्नोत र समभाव्ा हनो अन् राष्ट्र हाँक्े सारनथ 
पन् हनो। यनो वग्ष जनत ज्ा्, सीप, क्मता, सामथय्ष, टवचार र दृढतामा पररपकव सवप्रिष्टा 
बन्दछ तयनत्ै राष्ट्र गनतशीलता र अग्गामी बन्ने टवरयमा दद्मत छै्। तसथ्ष, राष्ट्रन्मा्षणकनो 
समबन््मा यवुावग्षकनो गह् भनूमकालाई सूक्म रूपले देहायका बुदँाहरूमा केलाउँदा सान्दनभ्षक 
हनोला । 

• समाजमा जान्ने, बझु्े, अ्भुवी, पररपकव, बजु्रगु वयखतिकनो अ्भुव र ज्ा् र टवचारलाई 
ग्हण गददै राष्ट्र न्मा्षणकनो महा् काय्षमा अगान्ड बढ् ुपद्षछ। 

• यवुाकनो ज्ा्, सीप र क्मतालाई टवखशष्ट उद्ेशयका साथ उपयनोग गददै ्वी् तथयहरूकनो 
शनो्खनोजमूलक जा्कारी सटहत अन्य टवरय क्ेत् तथा सवालहरूमा यवुावग्षकनो ् ेततृवदायी 
भनूमका हु् पुद्षछ। 
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• टवनभन्न क्ेत्मा उचचतम यनोगदा् ददएका टवज् ज्शखतिकनो (Thinktanks) यनोगयता, क्मता, 
जागरुकता, सीप, अ्भुव  जसता उत्म गणुहरूलाई आजका यवुाले ग्हण गददै राष्ट्रन्मा्षणमा 
सहभागी हु् पुछ्ष। 

• असल संसकार र संसकृनतकनो संरक्ण, समबधि्ष् ग््ष जानत, भारा, ्म्ष, संसकृनत, रीनतररवाज 
, मूलय मान्यता र प्रचल्मा यवुा सदैव सचेत रटह अन््टवश्वास, रुढीवादी र परसंसकृनत 
ग्हण जसता कुराहरूमा हनोखशयारीपूव्षक खबरदारी ग््ष यवुाले ्ेततृव नल्पुछ्ष। 

• समाजमा टवद्यमा् कुसंसकार, कुरीनत, आ्डमबरी, पवुा्षग्हकनो भाव्ालाई पररवत््ष  ग््ष यवुा 
सदैव सकारातमक, आशावादी, खचन्त्शील, अधयाखतमक एवम ् दृढ़ आतमशखतियतुि 
हु् पुद्षछ।

• सामाखजक टवकासमा अग्णीसथा् राख्न े टवरयहरू खशक्ा, सवासथय, टवकास न्मा्षणमा 
दत्खचत् रटह त्म् ््बाि समटप्षत बन्नु पद्षछ । 

• यवुालाई यनोज्ाबधि ढंगले नसज््ष ातमक र सीपमूलक काय्षमा लगाएमा राष्ट्रकनो सवा्षटङ्गण 
टवकास न्मा्षणकनो रेखांक् हु्  सकछ। 

• ्ूम्पा्, मद्यपा्, वयटवचार, कुलत आदद टवकारजन्य मनोहपाशबाि यवुालाई िाढा राखी 
वयखतितव टवकास, रच्ातमक र नसज््ष ातमक काय्ष ग््ष यवुावग्षहरूलाई हद्षम तमतयार 
राख्नपुछ्ष । 

• यवुावग्ष राष्ट्रन्मा्षण कता्ष भएकनोले यवुा बन्नुअन् ्ै टय्लाई उखचत ज्ा् ददई असल 
चररत् न्मा्षण एवम ्असल वयवहारमा अभयसत गराउ् ु्ेततृव तहमा रहेका प्रबधुि वग्ष, 
राष्ट्र सेवक, सचेत ्ागररक आदद सबैकनो कत्षवय हनु्छ। 

• टवचारले वयवहार बदनलन्छ, वयवहार आफैमा एउिा सतप्रयास हनो। तसथ्ष, आजका समसत 
यवुा मलुकुकनो शाखन्त, खसथरता र टवकासका लानग पनु्त काय्षमा म्, वच् र कम्षले 
लाग्पुछ्ष। 

• बेरनोजगारी र गररबी, यवुावग्षकनो प्रमखु च ु् ौती हनो, यसलाई अवसरमा बदल् सवरनोजगारी, 
आय आज््ष , मेह्त र पररश्रम महत्वपूण्ष  हनु्छ। यसका लानग यवुा स ै्ं ततपर रह् ु
पछ्ष। 
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• यवुाले समयकनो सदपुयनोग गरी राष्ट्र न्मा्षणकनो कु्ै ् कु्ै काममा वयसत रह् ुपद्षछ। 
साथै राष्ट्रमा उपलब् सीनमत सा्् र स्नोतकनो उपयनोग गरी आनथ्षक समटृधिमा लाग् ु
पछ्ष। 

उपसंहाि 
यवुा केवल भटवषयका कण््ष ार मात् ्भई वत्षमा्का साझेदार हु् ।् यवुावग्ष राष्ट्रकनो 
मेरुदण्ड हनो। कु्ै पन् राष्ट्रकनो वत्षमा् र  भटवषय यवुावग्षकनो काँ्मा रहेकनो छ भन्दा 
अतयखुति ् हनोला। यनो तथय घाम जखत्कै छल्षङ्ग छ टवकनसत मलुकुहरू अमेररका, यरुनोप, ची् 
आदद यवुाकै सटक्रयता र नसज््ष शीलताका कारणले टवकनसत छ्।् ् ेपाल हाल अलपटवकनसत 
मलुकुबाि टवकासशील मलुकुमा जा्का लानग परीक्ण कालमा रहेकनो अवसथामा छ। 
राजयले यवुावग्षलाई सवदेशमा आफ्नो टववेक, श्रम सीप र नसज््ष ा ् वप्रवत््ष कारी (Innovative) 
वयवसायमा लगाउ् सके समधृि राष्ट्रन्मा्षण हु्  सकछ। 

s
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२ करनो्ड ९० लाख ज्संखया भएकनो ्ेपाल दखक्ण र पूवमी एखशयामा अवखसथत एक कम 
आय भएकनो देश हनो। ्ेपाल सरकारले १६ देखख ४० वर्षकनो उमेरलाई यवुा उमेर समूह 
न््ा्षरण गरेकनो छ जस अन्तग्षत कूल ज्संखयाकनो ४०.३५ प्रनतशत अथा्षत कररब १ 
करनो्ड ७ लाख ज्संखया रहेकनो छ। ५०.२ प्रनतशत यवुाकनो संलग्ता कृटरमा मात् छ। 
स्ातक तहसमम उत्ीण्ष गररसकेका २६.१ प्रनतशत यवुा भएता पन् ११.४ प्रनतशत यवुा 
बेरनोजगार छ्।् ्ेपाल टवश्वमा यवुा टवकास सूचकाङ्कमा ७७औ ंसथा्मा रहेकनो छ। य.ुए्.
का अ्सुार अटहले संसारमा १० देखख २४ वर्ष उमेर समूहका यवुा १.८ नबनलय् छ्,् 
यनो उमेर समूहकनो ज्संखया अटहले सममकनो सबैभन्दा बढी हनो। तीमधये प्रनत १० ज्ामा 
१ ज्ा धिन्द प्रभाटवत अवसथामा रहेका छ्।् राज्ीनतक अखसथरता र श्रम बजारकनो 
च ु् ौतीका कारण यवुाले समाजबाि अलग भएकनो महशसु गरेका छ्।्

कोवभड-१९ महामािी ि युिाको मानवसक स्वास्थ्य

कनोनभ्ड-१९ महामारीले ्ेपाल लगायत टवश्वभरका मान्सहरूकनो जीव्लाई असर गरेकनो 
छ। स् ्२०१९ कनो न्डसेमबरमा ची्कनो वहुा्मा देखा परेर स् ्२०२० कनो ज्वरीमा 
्ै संयतुि राजय अमेररका पगेुकनो कनोरनो्ा स् ्२०२० भर संसारलाई आक्रान्त पारररह्यनो। 
आफ्नो सवरूप पररवत््ष  गददै स् ्२०२१ मा अकको उतपात मचचाइरहेकनो छ । कनोनभ्ड–१९ 
महामारीका कारण ्ेपालमा हवाई र स्डक यात्ालाई प्रनतबन्् लगाउ्कुनो साथसाथै भारत 
र ची्सँगकनो सीमा बन्द भएपनछ राष्ट्रवयापी रूपमा अतयावशयक सेवा बाहेक अन्य सबै 
टकनसमका सेवा न्रे् ाज्ा लाग ुगयको। कनोरनो्ा भाइरसकनो दनोस्नो लहरले समदुायमा महामारीकनो 

* 8f= 7u'Ggf, b :s"n ckm ;fOsf]nf]hL, g]kfnsf cWoIf tyf lk=s]= Sofk;sf dgf]ljb\ cWofks x'g'x'G5 .
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रूप नलएपनछ स् ्२०२१ कनो अटप्रल २९ देखख सथा्ीय तहहरूले समेत अतयावशयक सेवा 
बाहेक अन्य काय्षमा न्रे् ाज्ा लाग ुगयको। फलसवरूप यवुा मात् ्भई सबै मान्स आफ्ै 
घर पररसरमा कुखजएर बस्पु न्े अवसथा भयनो।

टवश्व सवासथय सँगठ्का अ्सुार टवश्वमा कररव १ टवनलय् मान्सहरू मा्नसक समसयाबाि 
प्रभाटवत छ्।् कयासपर एिअल २०२०; केसलर एिअल २००५ कनो अधयय् अ्सुार 
८० प्रनतशत मा्नसक समसया भएका वयखतिकनो २६ वर्ष उमेरभन्दा पटहले देखापछ्ष। यवुा 
अवसथाकनो मा्नसक सवासथय समसयाले वयखतिकनो आगामी जीव्मा मा्नसक सवासथय र 
म्नोसामाखजक काय्षमा असर पाद्षछ। साल्षलयाण्ड टवश्वटवद्यालयले प्रकाखशत गरेकनो 
अ्सुन््ा्कनो ् नतजा अ्सुार हालकनो बन्दकनो बेलामा ् ेरै यवुा आफ्नो मा्नसक सवासथयसँग 
संघर्ष गरररहेका छ्।् यनो अवसथामा यवुाले न्रन्तर मासक लगाउ् ुप न्े र सामाखजक दूरी 
कायम राख्न ुप न्े त्ाव झेनलरहेका छ्।्  

्ेपालमा यवुा मा्नसक सवासथय सेवाकनो आवशयकता र यसकनो उपलब्ता बीच गटहरनो 
अन्तर छ। ्ेपालमा यवुाकनो मा्नसक सवासथयकनो प्रारखमभक पटहचा्, उपचार र रनोकथाम 
एक रितुगनतमा  टवकनसत सवासथयकनो क्ेत् हनो। समाजमा टवद्यमा् टवनभन्न टवपखत्का कारण 
उतपन्न म्नोसामाखजक  प्रभावले यवुाकनो मा्नसक सवासथयमा ्कारातमक असर गद्षछ। 
क्खणक र दीघ्षकाली् कारकहरू जसले यवुाकनो मा्नसक सवासथय प्रभाटवत भएकनो छ। 
सामाखजक दरुी कायम ग््ष प्ु्ष, उपचार सेवाहरूकनो प्रवाहमा पररवत््ष  हु् ,ु आंखशक र 
पूण्षरूपमा पेशा गमुाउ्,ु सवतन्त् घमुटफर र भ्रमणकनो अवसर गमुाउ् ुआददकनो कारकहरू 
प्रतयक् देखखएका छ्।्

टवनभन्न देशका म्नोखचटकतसक, म्नोवैज्ान्क र बालरनोग टवशेरज्हरूले बढदनो कनोनभ्ड-१९ 
महामारीले टवद्यालय जा् बन्द हुँदा समाजसँगकनो दरुी बढदै गएकनो र ् ानम्षक एवं सासकृनतक 
टक्रयाकलापमा लगाइएकनो प्रनतबन््ले  यवुामा मा्नसक समसयाकनो समभाव्ा बढाइरहेकनो 
छ। यवुाकनो जीव्मा सन्तटुष्ट उललेखय रूपमा कम भएकनो छ, भ्े खचन्ता, त्ाव र न्डप्रसे् 
वटृधि भएकनो छ।

्ेपालमा कनोनभ्ड-१९ कनो महामारीकनो समयमा यवुाकनो मा्नसक सवासथयमा ह्ास आउ्कुनो 
प्रमखु कारक ततवका रुमा सामाखजक प्रनतबन््हरू जसतै ् ानम्षक एवं सांसकृनतक टक्रयाकलापमा 
रनोक,  सामाखजक सञ्जालकनो बढदनो प्रयनोग, पठ्पाठ् टवन्मा पररवत््ष  र परीक्ाकनो सथनगतता 
रहेका छ्।्
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युिाको मानवसक सुस्वास्थ्य

तपाईले आफ्नो वररपररकनो संसारलाई कसरी हे्ु्षहनु्छ, कसरी सनोच्हुन्छ र कसरी महशसु 
ग्ु्षहन्छ, तयसलाई ्ै मा्नसक सवासथय भन्न्छ। टवश्व सवासथय सँगठ्का अ्सुार 
मा्नसक सवासथय भन्नाले तयनो अवसथालाई ज्ाउँछ जब वयखतिले आफ्नो क्मता महशसु 
गछ्ष, जीव्मा आई प न्े सामान्य त्ावहरूसँग साम्ा ग््षसकछ, पूण्ष रूपमा उतपाद्शील 
भएर काम ग््षसकछ र आफ्नो समदुायमा यनोगदा् ग््ष सक्म हनु्छ ।

मा्नसक रूपमा सवसथ वयखतिले न्म् काय्षहरू ग््ष सकछ््

• सपष्टरूपमा सनोच्,
• जीव्कनो समसयाहरू समा्ा् ग््ष,
• उतपाद्मूलक काय्षहरू ग््ष,
• अरु वयखतिसँग समु्रु समबन्् राख्न,
• आखतमक रूपमा सहज महशसु ग््ष,
• समाजमा यनोगदा् पयुा्षउ् ।

यवुाकनो मा्नसक ससुवासथयकनो लानग उसकनो रुखच अ्सुारकनो काय्षमा संलग् हु् े खालकनो 
रनोजगारी सजृ्ा ग्ु्ष प न्े, वखृत् टवकासका लानग म्नोटवमश्षकनो वयवसथा सटहतकनो शैखक्क 
वयवसथाप् ग्ु्ष प न्े, यवुालाई आ्न्द प्रदा् ग न्े वयवहारमा संलग् हु् कनो लानग अन्वाय्ष 
रूपमा जीव् उपयनोगी सीपहरूकनो जा्कारी गराउ्े, यवुासमबन््ी संघ संसथाहरूले अन्वाय्ष 
रूपमा आफ्ा तानलमका काय्षक्रमहरूमा मा्नसक स–ुसवासथयलाई पन् समावेश गराउ्े, 
वैदेखशक रनोजगारीमा जा्े समपूण्ष यवुावग्षलाई अन्वाय्ष रूपमा सांसकृनतक समायनोज् र 
काय्षसथल मा्नसक सवासथयकनो अव्ारणा र सव–हेरचाहका टवन्हरूकनो तानलम संचाल् 
ग न्े, अनत त्ावपूण्ष जीव्शैली भएका वयवसाय जसतैः सवासथय, उद्यनोग र कलकारखा्ामा 
संलग् भएका यवुालाई लखक्त गरेर काय्षसथल मा्नसक सवासथयकनो सचेत्ा फैलाउ्े, 
यवुालाई अन्वाय्ष रूपमा वैवाटहक जीव्मा बाँन्् ुपूव्ष वैवाटहक  म्नोटवमश्षमा अन्वाय्ष 
म्नोखशक्ा प्रदा् ग न्े, यवुालाई ्ै संलग् गरेर यवुा मा्नसक सवासथय प्रव्षधि् कता्षकनो 
संयतुि सञ्जाल न्मा्षण गरी अन्तर वयवसाटयक मा्नसक सवासथयकनो जा्कारी गराउ्े, 
राजयले अन्वाय्ष रूपमा आफ्ा मातहतका न्कायमा संलग् गराउ्े, यवुा कम्षचारीकनो 
म्नोवैज्ान्क परीक्णकनो माधयमबाि उ्ीहरूकनो अवसथाकनो जा्कारी नलई मा्नसक स–ु
सवासथयकनो बारेमा अन्वाय्ष पाठ्यक्रममा वयवसथा ग न्े जसता प्रयासहरू आवशयक छ्।् 
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युिामा मानवसक स्वास्थ्य समस्ा

्ेपालमा यवुा मा्नसक असवसथता कनत छ भन्ने सन्दभ्षमा कु्ै पन् तथयाङ्क ्भए पन् 
टवश्वमा २० प्रनतशत यवुामा मा्नसक सवासथय समसया रहेकनो अ्मुा् छ। यस आ्ारमा 
्ेपालमा पन् कररब कररब २० प्रनतशत यवुा प्रभाटवत भएकनो हु्  सक्े अ्मुा् ग््ष 
सटकन्छ। हरेक ५ ज्ा यवुा मधये १ ज्ामा मा्नसक सवासथय समसया देखखएकनो अ्मुा् 
लगाउ् सटकन्छ। अधयय् अ्सुार मा्नसक सवासथयमा समसया देखखएकाहरू मधये 
आ्ाभन्दा बढीमा मा्नसक सवासथय समसया १४ वर्षकनो उमेरसमममा ्ै देखख्े गरेकनो छ 
भ्े २४ वर्षकनो उमेरसमममा ७५ प्रनतशत मा्नसक सवासथय समसयमा देखा प न्े गरेकनो 
छ। ्ेपालमा कनत यवुा मा्नसक सवासथय समसयाबाि प्रभाटवत छ् ्भ्ेर आन्काररक 
अधयय्–अ्सुन््ा् ्गररएकनो भए पन् लगभग २२ लाख रहेकनो अ्मुा् छ। 

वयखतिकनो मा्नसक सवासथय अवसथाहरूमा वयवहार र मा्नसक सवासथय दवैु समावेश 
गररन्छ। दनु्याँ भररका टकशनोर र यवुामा देखख्े समायनोज्कनो समसयाहरूमा टवनभन्न 
समसयाहरू जसतै उदानस्ता, खचन्ता, आघातजन्य घि्ापनछकनो त्ाव, र टवघि्कारी वयवहार 
जसतै लागूऔरन्कनो दरुूपयनोग, आतमहतयाकनो सनोचाई र आक्रामक वयवहार प्रमखु हु् ।्

वचन्ता मनोिोि

खचन्ता बचचा र यवुामा देखख्े सबैभन्दा सामान्य मा्नसक टवकारहरू हु् ।् खचन्ता वयखतिकनो 
जीव्मा देखख्े प्राकृनतक प्रनतटक्रया हनो। खचन्ता भ्ेकनो ्डर वा आतंककनो भाव्ा हनो। 
कटहलेकाही ंखचखन्तत महशसु ग्ु्ष सामान्य हनो। अन्कांश वयखतिहरू खचन्ता गछ्ष्।् खचन्ता 
आन्तररक अलाम्ष प्रणाली जसतै हनो। यसले हामीलाई जनोखखममा सचेत गराउँछ र हाम्नो 
शरीरलाई यसकनो साम्ा ग््ष तयार गद्षछ। महामारीकनो खसथनतमा खचन्ताका सामान्य 
लक्णहरू, जसतै खा्ा ्रुच्े, मांसपेशी दखु्न,े खनोकी लाग्े र जवरनो आउ्े हु्  सकछ। 
खचन्ता र त्ावकनो टवशेर गरी गभ्षवती मटहला, टवद्याथमीहरू र केही वयवसायहरू जसतै 
खशक्कमा हनु्छ। ्ेश्ल इखन्सिचयिु अफ हेलथका अ्सुार १३ देखख १८ वर्ष उमेरका 
३ ज्ामधये १ ज्ा टकशनोर टकशनोरीले खचन्ता न्डस अ्ड्षर अ्भुव गछ्ष्।्

वडपे्रसन मनोिोि (उिावसनता)

न्डप्रसे् बचचा र यवुामा देखख्े सबैभन्दा सामान्य मा्नसक टवकारहरू हु् ।् न्डप्रशे् 
सामान्य खालकनो मा्नसक रनोग हनो। परुुरहरूकनो दाँजनोमा मटहलाहरू दईु गु् ा बढी 
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उदानस्ताकनो रनोगले प्रभाटवत हु् े गद्षछ। तर यसलाई समयमा ्ै उपचार ्गरेकनो खण्डमा 
यसबाि वयखतिमा टवनभन्न टकनसमका ्नोकसा्हरू जसतै काम ग््ष सक्े क्मतामा कमी, 
समरणशतिी कमी भएर पढाईकनो ्नतजामा ह्ास आउ्े, आनथ्षक ्नोकसा्ी तथा टवरामीकनो 
मतृयसुमेत हु्  सक्े संभाव्ा हनु्छ। टवश्व सवासथय सँगठ्कनो आकँ्डा अ्सुार न्डप्रशे् 
अथा्षत ् उदानस्ताकनो रनोगबाि टवश्वका ३० करनो्डभन्दा बढी वयखतिहरू अथा्षत ् टवश्व 
ज्संखयाकनो करीव ४ प्रनतशत मान्स टपन्डत भएकनो देखखन्छ। संयतुि राजय अमेररकामा 
मातै् हरेक वर्ष २ करनो्ड वयखतिहरू न्डप्रशे्बाि पीन्डत हनु्छ्।् पनछललनो एक दशक 
टवश्वभर न्डप्रशे् रनोगबाि प्रभाटवत मान्सकनो सखया करीव १५ प्रनतशतले वटृधिभएकनो 
देखखन्छ। टवश्व सवासथय सँगठ्कनो अधयय्ले आगामी २०३० मा टवश्ववयापी रूपमा 
मान्सलाई अशतितामा पयुा्षउ्े दनोश्रनो कारण न्डप्रशे् हनु्छ भ्ेर भटवषयवाणी गरेकनो छ। 
न्डप्रशे्बाि पीन्डत वयखतिकनो उपचार खच्षकनो लानग १ ्डलर लगा्ी गरेकनो खण्डमा यसबाि 
४ ्डलर बरावरकनो उतपादकतव नल् सटकन्छ भन्ने आकँल् छ।

आत्महत्ा

बाँच्े रहर ्भइ जा्ीजा्ी आफ्नो प्राण तयाग्े काय्षलाई आतमहतया भन्न्छ। अटहले 
टवश्वभरर ्ै आतमहतयाकनो दर बढदै गएकनो छ। टवश्व सवासथय सँगठ्ले साव्षजन्क गरेकनो 
अधयय् प्रनतवेद् अ्सुार टवश्वमा प्रतयेक ३ सेकेन््डमा १ ज्ाले आतमहतयाकनो प्रयास ग न्े, 
प्रतयेक ४० सेकेण्डमा १ ज्ाले आतमहतया ग न्े, १ दद्मा ३००० ज्ाले र वर्षभररमा ८ 
लाख वयखतिले आतमहतया ग न्े गरेकनो तथयाङ्क छ। उति अधयय्का अ्सुार १५ देखख 
२९ वर्ष उमेर समूहका वयखतिकनो मतृयकुनो दनोश्रनो कारण आतमहतया पाइएकनो छ। कूल 
आतमहतयाकनो ७५ प्रनतशत आतमहतया न्यू् तथा मधयम आयसतर भएका देशहरूमा हु् े 
गरेकनो छ।

प्रनतवयखति आतमहतया ग न्े दरका टहसाबले ्ेपाल टवश्वमा सातौं र दखक्ण एखशयामा श्रीलंका 
पनछ दनोश्रनो बढी आतमहतया हु् े देशमा पद्षछ। टवश्वमा प्रतयेक १ लाखमा ११ ज्ाले 
आतमहतया ग न्े गछ्ष् ्तर  ्ेपालमा भ्े प्रतयेक १ लाखमा २५ ज्ाले आतमहतया ग न्े 
गछ्ष्।् टवगत ५ वर्षमा ् ेपालमा २५ हजारभन्दा बढी मान्सले आतमहतया गरेकनो सरकारी 
तथयाङ्क छ।्ेपालमा गएकनो टव्ासकारी भकूमपपनछ आतमहतया ग न्ेकनो संखया कररब ४१ 
प्रनतशतले वटृधिभएकनो सरकारी तथयाङ्क छ। आनथ्षक वर्ष २०७६/७७ मा ्ेपालमा 
आतमहतयाबाि ६२४१ वयखतिकनो मतृय ु भएकनो तथयाङ्क रहेकनो छ जबकी आनथ्षक वर्ष 
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२०७५/७६ मा ५७५४ ज्ा वयखतिकनो मतृय ुभएकनो तथयाङ्क नथयनो। ्ेपालमा एक दद्मा 
कररब १७ ज्ाले र प्रतयेक दईु घणिामा एक ज्ाले आतमहतया गरररहेकनो दःुखद खसथनत 
रहेकनो छ। ्ेपालमा प्रनतबर्ष १६ प्रनतशत मतृयकुनो कारण आतमहतया हु् े गरेकनो छ। 

इन्टिनेटको लतको समस्ा

इन्िर्ेि दवुय्षस्कनो लानग कु्ै एक पररभारा छै् यद्यटप इन्िर्ेिकनो दवुय्षस् भएका 
मान्सहरूलाई उ्ीहरूकनो अ्लाइ् गनतटवन्हरूकनो कारण वयखतिगत र वयावसाटयक 
दाटयतव पूरा ग््ष समसया हनु्छ र इन्िर्ेिकनो प्रयनोगले पररवार र साथीहरूसँगकनो समबन््मा 
त्ाव उतपन्न हु् े गद्षछ। टवश्वकनो ४० प्रनतशतभन्दा कम ज्संखयामा मात् इन्िर्ेि पहुँच 
छ। १८ देखख २४ वर्ष उमेर समूहका यवुा वयसकले बाथरूममा सामाखजक नमन्डया प्रयनोग 
गद्षछ्।् टवश्वका प्रतयेक १ सयमा ६ ज्ा अथा्षत ्१८ करनो्ड २० लाख मान्स इन्िर्ेि 
लतबाि ग्नसत रहेकनो हालैकनो एक अधयय्ले देखाएकनो छ। यसै बीच फ्न्ि रेन्ज ्ामक 
संसथाले गरेकनो अधयय् अ्सुार टवश्वका ५३ प्रनतशत मनोबाइल फनो् प्रयनोग कता्षहरू आफ्नो 
मनोबाइल चलाउ् ्पाउँदा न्कै ्ै न्रास बन्ने गरेकनो पाइएकनो छ।

लािूपिा््यको प्रयोि सम्बन्ी समस्ा

टवश्वमा लागूपदाथ्षबाि प्रभाटवत ज्संखया २३ करनो्ड रहेकनो टवश्व सवासथय सँगठ् अन्तग्षतका 
लागूपदाथ्ष र अपरा् न्यनु्करणसमबन््ी राष्ट्रसंघीय इकाईले ज्ाएकनो छ। लागपुदाथ्षकनो 
सेब्बाि टवश्वमा बाटर्षक २.१ नमनलय्ले जया् गमुाइरहेका छ्।् ्मुपा् सेव्वाि 
बाटर्षक ६ नमनलय्ले जया् गमुाइरहेका छ्।् टवश्वमा लागूपदाथ्षबाि प्रभाटवत ज्संखया 
स् ्२००६ मा २०५ नमनलय् नथयनो भ्े २०१५मा बढेर २५५ नमनलय् रहेकनो टवश्व 
सवासथय सँगठ् अन्तरगतका लागूपदाथ्ष र अपरा् न्यून्करण समबन््ी राष्ट्रसंघीय इकाई 
(यएु्ओ्डीसी)ले साव्षजन्क गरेकनो टवश्व लागूपदाथ्ष समबन््ी प्रनतवेद् २०१७ ले ज्ाएकनो 
छ। टवश्वकनो १५ देखख ६४ वर्ष उमेर समूहका ज्संखयाकनो कररव ५ प्रनतशत मान्सहरू 
लागूपदाथ्षबाि प्रभाटवत भएकनो तथयाङ्कले देखाउँछ।  

मानवसक स्वास्थ्य समस्ाका कािणहरू

मा्नसक सवासथयमा समसया देखख्मुा मलुत: देहायका तत्वहरू खजममेवार रहेकनो पाइन्छ।

• जैटवक ततवहरू: वंशाणगुत, िाउकनोमा चनोिपिक, ददमागमा रसायन्क ततवकनो असन्तलु् 
आदद।



56  
o'jf–@)&*
o'jf hut\sf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

• सामाखजक ततवहरू: बेरनोजगारी,  टप्रयज्कनो मतृय,ु आनथ्षक समसया, एकलनोप्, असफल 
वैवाटहक जीव्, बाँझनोप्, आदद।

• पाररवाररक पषृ्ठभनूम: कु्ै वयखति जसले आफ्नो बालयकालमा आघात र भाव्ातमक 
रूपमा बेवासता बेहनो्ु्ष पदा्ष ्रमाईलनो अ्भुव गरेकनो छ, तयसतनो वयखतिलाई पनछ 
मा्नसक समसया जसतै उदानस्ता र खचन्ता रनोग देखा प न्े समभाव्ा बढी हनु्छ।

मानवसक स्वास्थ्य समस्ाका लक्षण

मा्नसक सवासथय समसया भएका वयखतिहरूमा अतयन्क थका् महशसु ग न्े, दबुलाउँदै 
जा्े, कमजनोर वा खशनथल हु् े, न्न्रिामा ग्डब्डी हु् े, खा्ामा रुखच घट्े आदद जसता 
शारीररक समसया देखखन्छ। उ्ीहरूलाई  वयवहाररक रूपमा हे न्े हनो भ्े अ्ावशयक शंका 
ग न्े, बरबराउ्े, आफ्नो सवासथयमा बेवासता ग न्े, ररसाउ्े, आक्रामक हु् े र समाजलाई मान्य 
्हु् े वयवहार ग न्े आदद गद्षछ्।् आफूलाई दःुखी महशसु ग न्े, ्ेरै ्डराउ्े, आखत््े, नब्ा 
कारण उदास हु् े, आतमटवश्वास घट्े,  न्राशपूण्ष सनोच आउ्े, न्ण्षय ग््ष ्सक्े, 
आतमहतयाकनो सनोचाइ आउ्े, खचन्ता लानगरह्े, समरणशखतिमा ह्ास आउ्े जसता म्नोवैज्ान्क 
समसयाहरू देखखन्छ।

युिाका समस्ा ि सिकािी प्रयासहरू

टवकासातमक म्नोटवज्ा्का अ्सुार वयखतिकनो जीव्कनो सबैभन्दा नसज््ष शील र गनतशील, 
उमेर  यवुा अवसथा हनो। यवुाकनो मखुय समसयाहरू अटहले पन् दनलत, नसमान्तकृत, 
अलपसंखयक, आददवासी र अपांगता भएका यवुामा बेरनोजगारी दर उचच रहेकनो छ । गणुसतरीय, 
समय सापेक् रनोजगारमूलक खशक्ाकनो अभाव, वयावसाटयक सीप र प्रटवन्मा न्यू् पहुँच, 
बेरनोजगारी र अ््ष बेरनोजगारी, टवदेश पलाय्, कमजनोर सवसथय, कुपनोरण र कमजनोर आतमबल 
्ेपाली यवुाका मखुय समसयाहरू हु् ।् टवगत लामनो समयदेखख ्ेपाली यवुामा रहेका यी 
समसयाहरू समा्ा् ग््ष र यवुाका मदु्ालाई समबनो्् ग््षका लानग टव.सं. २०६५ मा यवुा 
तथा खेलकुद मन्त्ालय, टव.सं. २०७२ मा राटष्ट्रय यवुा परररद् कनो सथाप्ा गरेकनो छ। 
्ेपाली यवुाकनो टवकास गरी राष्ट्रन्मा्षणमा उ्ीहरूकनो साथ्षक सहभानगता अनभवटृधि ग््ष यी 
न्कायहरू प्रयासरत छ्।् टव.सं. २०६७ मा तजु्षमा गररएकनो यवुा ्ीनतलाई समय सापेक् 
हु् े गरी संशनो्् गरी  टव.सं. २०७२ मा ्याँ ्ीनतले प्रनतसथाप् गररएकनो नथयनो र यस 
्ीनतलाई थप पररसकृत ग््ष सरनोकारवाला न्कायहरूसँग छलफल भइरहेकनो छ। यवुाकनो 
क्मता टवकास गददै यवुालाई टवत्ीय पहुँच वटृधि ग््ष राटष्ट्रय खेलकुद परररद् टक्रयाशील 
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रहेकनो छ। यवुा तथा सा्ा वयवसायी सवरनोजगार कनोरमाफ्ष त सवरनोजगार बन्न चाह्े 
यवुालाई सहनुलयत वयाजदरमा कजा्ष उपलब् गराउँदै यवुालाई उद्यमशीलता र वयवसाय 
सञ्चाल्मा सहयनोग गददै आएकनो छ। यवुाका मदु्ाहरूलाई पैरवी ग््ष संघीय तहमा यवुा 
तथा खेलकुद मन्त्ालय र राटष्ट्रय यवुा परररद् छ् ्भ्े प्रदेश तहमा सामाखजक टवकास 
मन्त्ालयमाफ्ष त यनो काय्ष हुँदै आएकनो छ। 

्ेपाल सरकारकनो १५ औ ँयनोज्ा (आ.ब.२०७६/७७-२०८०/८१) मा पन् टवकास र 
राष्ट्रन्मा्षणमा साथ्षक सहभानगता बढाउ् यवुाकनो क्मता टवकास ग न्े, टवत्ीय साक्रता र 
उद्यमशीलताकनो तानलम ददई उद्यम एवम ् वयवसाय सञ्चाल्मा सहयनोग ग न्े, यवुालाई 
सँगदठत गरी उ्ीहरूकनो ्ेततृवमा सामाखजक जागरण र रुपान्तरणमा सवयंसेवकीय काय्ष 
ग््ष प्रनोतसाह् ग न्े, यवुामा टवत्ीय पहुँच टवसतार गददै ्ीनत न्मा्षण तहसमम यवुाकनो 
्ेततृवदायी भनूमका टवसतार ग न्े रण्ीनत नलएकनो छ। 

मानवसक समस्ाको उपचाि ि िोक्ाम 

्ेरैजसनो मा्नसक सवासथय समसयालाई उपचार ग््ष सटकन्छ। तर उपचार सेवाकनो अभाव, 
ज्चेत्ाकनो कमी तथा रनोगप्रनतकनो लाञछ्ाकनो कारण थनोरै वयखति मात् उपचार प्रटक्रयामा 
आएका छ्।् मा्नसक सवासथय समसयाकनो समयमा ्ै न्दा् गरी और्ी, म्नोसामाखजक 
सहयनोग तथा म्नोटवमश्षकनो माधयमबाि उपचार ग््ष सटकन्छ र उपचार पचिात ्सवसथ भई 
आफ्नो दैन्की सचुारु ग््ष सकछ्।् ्ेपालमा मा्नसक रनोग टवशेरज् १५० ज्ा, म्नोटवद् 
करीब २०० ज्ा र म्नोटवमश्षकता्ष १५०० ज्ा रहेका छ्।् टवद्यालय र कलेजका 
पाठ्यपसुतकमा समेत मा्नसक रनोगका बारेमा उललेख हु् पु न्े यस क्ेत्मा काय्षरत टवज्ले 
माग गददै आएका छ्।्

समय समयमा सरकारी, गैरसरकारी संघ संसथाहरूकनो अग्सरतामा म्नोटवद वा 
म्नोटवमश्षकता्षबाि मा्नसक सवसथय समसया न्यून्करण तथा रनोकथामका लानग समाजमा 
सचेत्ामूलक काय्षक्रमहरू सञ्चाल् ग््ष सटकन्छ। महामारीका समयमा िेनलहेलथ तथा 
न्डखजिल सेवाहरूलाई सटक्रय गराई मा्नसक सवसथय उपचार तथा म्नोटवमश्ष सेवा दद् 
सके यवुाकनो मा्नसक सवासथय समसयालाई न्यून्करण ग््ष सटकन्छ।

s
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8f= zflGtdfof lu/L*

यवुा! पूण्ष रूपमा फके्रकनो फूल हौ नतमी। मेरा सबै सन्ता्मधये सवा्षन्क सटक्रय, ऊजा्षवा् ्
र गनतशील लागछौ नतमी। नतम्नो जनोश, जाँगर र साहसकनो भरनोसा लागछ मलाई। अदमय 
साहस, सौय्ष पराक्रम, सङ्घर्षशील शखति, नसज््ष शीलता, सा््ारत इचछाशखति, समयसापेक्ता, 
इमा्दाररता, दृढ आतमटवश्वास जसता नतम्ा उदात् गणुहरू अरूमा टवरलै देखछु म। नतम्नो 
टवचारमा उन्ननतकनो क्मता छ। नतम्नो काँ्मा प्रगनतकनो साहस छ। मेरा प्राकृनतक, 
ऐनतहानसक, सांसकृनतक समपखत्हरूलाई उतपाद्मूलक आकाङ्क्ामा पररवत््ष  ग न्े ठूलनो 
मखसतषक छ नतमीसँग। तयाग, न्ष्ठा, बनलदा् र ्व-न्मा्षणकनो सनु्दर भाव्ातमक सवभाव 
पाउँछु नतमीमा। नतमीमा समरुिकनो गभ्षबाि पहा्ड उठाउ् र मरुभनूमकनो छानतमा मूल 
फुिाउ्े सामथय्ष छ। तयसैले नतमी मेरनो भटवषयकनो मात् भागीदार ्भई वत्षमा् समयकनो 
साझेदार पन् हौ। नतमी मेरनो सयाहार, रेखदेख, संरक्ण, टवकास, न्मा्षण, स्नोत र सा््कनो 
उतपाद्शील पररचाल्कनो केन्रि हौ। सही समयमा सवीकार ग््ष सक्े र टवकलप सटहतकनो 
नतरसकार ग््ष सक्े नतम्नो खबुी ताररफ ग््ष लायक छ। नतमी मेरनो सखुमय जीव्कनो 
उदयीमा् शखति हौ। राज्ीनतक, आनथ्षक, सामाखजक, सांसकृनतक रूपान्तरणकनो भरपदको 
संवाहक हौ। नतम्नो बौटधिकता, कम्षशील मा्नसकता र उदार ्ारणामा परुा्ा रूढीवादी 
संसकार फाल्े र समाज पररवत््ष  ग न्े अदमय साहस छ। नतमी मेरनो अमूलय सन्तनत हौ। 
सकारातमक माग्षदश्षक हौ। नतम्नो त्, म्, वच् र कम्षकनो समप्षण टव्ा मेरनो जीव्मा 
रूपान्तरण आउ् सकदै्। मलाई खसुी र सवसथ राख्न ेखजममेवारी नतम् ैकाँ्मा छ। 

नतमीमा अचेल मातभृनूमकनो प्रमेभन्दा टवदेश प्रमेकनो मनोह बढदै गएकनोमा न्राश छु। श्रमकनो 
अपमा् ग न्े मान्सहरूकनो प्रवखृत्बाि प्ररेरत भएर टवदेश पलाय् हु्  खनोजयौ शायद नतमी। 

* 8f= lu/L, ;flxTosf/ tyf lzIf0f k]zfdf cfa4 x'g'x'G5 .
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परदेशी भनूमलाई मनललनो र सजृ्शील ब्ाउ् पराईदेशमा पनोखेका नतम्ा ज्ा्, श्रम, सीपलाई 
आफ्ै मािामा लयाएर खन्याए यही ्ै सवग्ष बन्छ न्। नतमी टवश्वकनो जु् सकैु मलुकुमा रहे 
पन् यनो मािनो, यहाँकनो भारा, संसकृनतबाि न्रपेक् रह् सकदै्ौ नतमी। मसँग नतम्नो पटहचा् 
जनोन्डएकनो छ। नतम्नो पररचय ्ै मेरनो खच्ारीबाि प्रारमभ हनु्छ। यही जखन्मयौ, यहीकनो 
आगँ्मा बामे स््ष नसकयौ। यही मेरै काखमा बालाप् नबतायौ। यहीकनो हावापा्ी, 
खा्पा्, सभयता, संसकृनतबाि संसकाररत हुँदै ्ेपाली हुँ भन्ने पररचय पायौ। ्ेपाली प्रकृनतमै 
जीव्बनो् गययौ तर यही भगूनोलमा समभाव्ा र अवसर ्भेिाएकनो वाह्ा गरेर खशक्ा, सीप 
र पेिकनो भनोक मेट्े सप्ा बनोकेर आ्ारभतू सटुव्ाकनो नमठनो सवाद खनोजदै नतमीनभत् अङ्कुररत 
पलाय्वादले दखु्न थानलरहेकी छु म। 

नतमीजसतनो पररवत््ष कनो वाहक, ऊजा्षकनो केन्रिटवन्द,ु साहनसलनो, खशखक्त, पदठत, सचेत भरनोसा 
मदेखख िाढा भई अ्ेकौ मगृतषृणा बनोकेर पराई भनूममा आश्रय नल् गयौ भ्े म यथाखसथनतबाि 
मानथ उठ् कसरी सकँुला र ? मेरा जीव्का हरेक पािाहरूमा नतम्नो नसज््ष शील, उद्यमशील 
र ्ैनतक ्ेततृवकनो आवशयकता छ। यदद नतमीले ्ीत गमुाइददयौ भ्े मेरनो जीव्कनो 
रूपान्तरण र टवकासकनो गनत ्रमराउँदै जा्े छ। नतमी जसतै ्ेरै यवुाका जझुारू हातहरू, 
कम्षठ पाखरुाहरू र तीक्ण मखसतषकहरूकनो समप्षणबाि मात् म तखङ्ग्् सकछु। जागरूक, 
टहममनतलनो र आटँिलनो हु्  सकछु। नतमी त मेरनो जीव्कनो हररयाली हौ। नतमीले मङ्गलदीप 
र सवण्षकलश राखेर सजाएकनो सवण्षद्ारबाि मेरनो समटृधिकनो यात्ा सरुु भएमा मात् म 
गन्तवयमा पगु् सकछु। 

मेरनो काखमा नतमीले आफ्नो सनु्दर र सखुी भटवषय छै् भन्ने ठा्ेर आशा, टवश्वास र 
जाँगरलाई ओइल् ्देऊ। नतम्नो चाह्ा बमनोखजमकनो वातावरण ब्ाउ्े काम नतम् ै
सामथय्षमा लकेुकनो छ। आफ्ै खटु्ामा उनभ् सक्े तागत छ नतमीमा। नतम्नो इचछाशाखति, 
कला, श्रम, सीपकनो सदपुयनोग ग न्े अवसरकनो कमी छै् यहाँ। वासतवमा आफ्नो अवसर 
आफैँ  खनोज्पुछ्ष। नतमीमा क्मता छ, समय अ्सुार चल् सक्े सीप र दक्ता छ भ्े न्चिय 
्ै तयसैले अवसर ददलाउँछ। जन्मसथा्, समाज, ्तमी र वातावरणप्रनत कृतज् हु्  जान्ने 
यवुाले आफ्ै पररवेश र सक्मतानभत् सकारातमक गनोरेिनो टहँड् सकछ्।् एकजिु भई 
अगान्ड बढ नतमी। न्मा्षण गर सनु्दर यनोज्ाहरू। सािासाि गर आफ्ा अ्भुवहरू र 
फैलाउ पररश्रम र ज्ा्कनो नतम्नो दायरालाई अन् सशति ब्ेर आफ्नो अवसर आफै नसज््ष ा 
गर। 
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नतम्नो आवेग र संवेग टववेकमा पररवत््ष  भएकनो देख्न चाहन्छु म। नतमीले इचछाशखति मात् 
देखाऊ, यहाँ नतम्नो गररखा्े वातावरण म नसज््ष ा ग न्ेछु। सामाखजक सद्ावकनो टवकास गरेर 
सामाखजक समबन््कनो दायरालाई फराटकलनो ब्ाई नतम्नो अन्कार र सनु्दर भटवषयकनो ्याँ 
्कशा कनो न्ेछु। नतमीमा न्टहत क्मतालाई कुखणठत हनोइ् उजागर हु् े अवसर नसज््ष ा 
ग न्ेछु। नतमीलाई सामथय्षवा्, उद्यमशील नसज््ष शील ब्ाई नतम्नो म्नोबल घट् दद्े छै्। 
भाव्ा र आश्वास्ले मातै् फकाएर हनोइ् नतमीलाई वैज्ान्क एवं सकारातमक सनोचयतुि र 
समधृि ब्ाएर मेरै साथमा रमाएरै राखखरह्े छु। मेरनो भगूनोलकनो प्राकृनतक सौन्दय्ष, कला, 
संसकृनत नतम् ैजीव्कनो सखु, सखजलनो र समभाव्ाका लानग ्ै त हु्  ्न्। 

मेरनो भगूनोलले रनोगगार र पेसागत टवटव्ीकरणकनो लानग नतम्नो सीप र जाँगरकनो आह्ा् गरेकनो 
छ। सखु र समटृधिकनो चाह्ामा मेरनो भगूनोलकनो सीमा ्ाघेर िाढा जा्ेहरूलाई रनोजगारीका 
पा्ाहरू माफ्ष त राटष्ट्रयताकनो पाठ पु् रावखृत् गराएर प्राकृनतक, भौगनोनलक टवटव्तानभत्का 
सअुवसरसँग नतमीलाई पररखचत गराउ् चाहन्छु। नतम्नो हातले गनोबर उठाए गनोव्््ष  बन्छ। 
मािनो समाए महल बन्छ। कुिनो समाए भकारी भररन्छ। खेतीपातीले नतम् ैश्रम पखख्षरहेका 
छ्।् मदा्षपदा्षका दखुद पररखसथनतले नतम् ैसाथ खनोखजरहेका छ्।् नतमी कम्षठ, टक्रयाशील, 
्वी्ताकनो पक््र ब्ेर मेरनो समटृधि माग्षका तगाराहरूलाई पन्छाऊ र टवश्व रङ्गमञ्चमा नतम्नो 
पटहचा्कनो गौरवलाई बढाऊ। नतम्नो सनोचाइ आतमाकनो इमा्दारी हनो। नतम्नो टहँ्डाइ 
टवकासकनो पररचायक हनो। नतम्नो माथ आतमबलकनो प्रतीक हनो। तयसैले राज्ीनतक खसथरता, 
आनथ्षक सबलता, सामाखजक समन्वय, सांसकृनतक सटहषणतुा, आखतमक उचाइ, वैचाररक सपष्टता 
तथा वाखचक सतयता नतम् ैएकता र समाथय्षमा मात् समभव छ।  

उचचतम ्आदश्ष र उदात् सेवाले पहुँच, पद, प्रभाव र पैसावालकनो अहमीभावलाई टवसथाटपत 
ग्ु्षपछ्ष नतमीले। टहजनोका राम्ा संसकृनतलाई जनोगाउँदै आजका बेनथनतकनो कुशल वयवसथाप्का 
लानग यनो भनूमलाई नतम् ैश्रम, सीप, बटुधिकनो ठूलनो खाँचनो छ। आफ्नो भगूनोलप्रनतकनो कत्षवय 
भाव ्भलेुर यहीकै तराइ, पहा्ड र टहमालहरूमा श्रम खखच््ष  ुनतमी। यवुा एक सोँच हनो, 
ऊजा्ष हनो, एक अदमय साहस हनो तयसैले टक्रयाशील बन्रह् ुनतमी।  

नतम्नो मूलयवा् ्क्मता र दक्ताकनो सदपुयनोग गरी मेरै भगूनोललाई उव्षर ब्ाएर समटृधि उमा््ष 
आफ्नो जाँगरलाई पनस्ामा बदल् ु नतमी। जनोश, जाँगर, श्रम, सीपलाई शाश्वत पररणनतमा 
बदलेर मलाई हराभरा र सभय ब्ाऊ। यहीकै खेतबारीमा पैसाकनो बनोि उमार। जलस्नोतहरूमा 
बटुधि खच्ष गरेर मलाई खझनलनमनल पारी सजाऊ। अधँयारनोमा जु्  ब्ेर, उजयालनोमा सूय्ष 
टकरण ब्ेर, आकाशजसतै फराटकलनो सोँच नलएर, टहमालजसतै न्शछल म् नलएर, पहा्ड 
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जसतै अिल सवभाव देखाएर, ससंुसकृत सभय र उचच टवचार बनोकेर सामाखजक, सहयनोगी 
खचन्त् पधिनत आतमसात गरेर असतय, झूि र सवाथमी प्रवखृत्लाई उखेली सामूटहक टहतकनो 
पक्पनोरण गर नतमी। उनम्रहेका टवकृनत–टवसङ्गनत अन् वेनथनतहरूलाई ्मौलाउ्े गरी 
न्मनोठ् नतम् ैसाहसकनो आवशयकता छ यहाँ। 

नतमीले सकारातमक नसज््ष शील सोँच राखयौ भ्े म भौनतक र आखतमक रूपमा सखुी र समधृि 
बन्न सकछु अन् सँगसँगै नतमीलाई पन् समधृि ब्ाउ् सकछु। नतम्नो सतय बनोली, बच् 
वयवहारले मेरनो हृदय गद्गद् हनु्छ। नतम्नो कम्षले मेरनो उचाइ बढछ र मेरनो उचाइले नतम्नो 
पटहचा्कनो गररमा बढछ। पररश्रममा हर्ष खनोज्े नतम्नो नमटह्ेती प्रयासले ्ै मेरनो अ्हुारमा 
खसुीकनो सौन्दय्ष भरर् सकछ। नमठनो बनोली, पटवत् आचरण, सहयनोग, सद्ाव, आदरसममा्, 
ज्ा्, चेत्ा, माया, आदर, दःुखसखुकनो आदा्प्रदा्, समसयाकनो वयवसथाप्, सकारातमक 
सनोचले टवकासकनो छेलनोखेलनो गराउ्े यवुा मेरा अबबल सन्ता् हु् ।् 

ज्ा्ाज््ष  तथा भ्रमणका लानग संसारका जु्  मलुकुमा जा् पन् सवतन्त् छौ नतमी तर पराई 
भनूममा आफ्नो श्रम र पनस्ा बेचेर बसयौ भ्े म दःुखी हु् ेछु। मेरनो हृदय नछयानछया 
हु् ेछ। मैले ददएकनो सेवा, समप्षण र तयागकनो खशक्ाले पराईकनो दास ब्ेर आफ्नो राटष्ट्रय 
सवानभमा् गमुाउ्े अन्कारचाटहँ मैले ददएकी छै् न् नतमीलाई। मेरै काखमा बसेर 
आफूमा नसज््ष शीलता, वैज्ान्कता, खजममेवारीपूण्ष वयवहार, उद्यमशीलता, सकारातमक सनोच र 
जवाफदेटहताकनो टवकास गरी यही ्ै सवग्ष फुलाएर टवश्व मा्खचत्मा मेरनो छटवलाई 
उखजलयाउँदै आफूलाई पन् सवकोचच उचाइमा पयुा्षऊ नतमी।

s
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राष्ट्रन्मा्षणकनो लानग यवुाकनो भनूमका गह् हनु्छ। ज्शखतिकनो सटक्रयतासँगै टवकासले गनत 
नलन्छ। ्ेपालमा कूल ज्संखयाकनो कररव 57 प्रनतशत ज्संखया सटक्रय ज्शखतिकनो 
रूपमा रहेका छ्।् ्ेपालकनो लानग यनो ज्सांखखयक लाभांशकनो समय रहेकनो छ। उपलब् 
सटक्रय ज्संखया अ्शुानसत, सदाचारी, ्ैनतकवा् र लग्शील भएमा मात् राटष्ट्रय लक्य र 
आम ्ागररकका चाह्ा सहज रूपमा समबनो्् हु्  सक्े देखखन्छ। 

साव्षजन्क जवाफदेटहता, पारदशमीता, नमतवयटयता, सहभानगता र अ्मुा्यनोगय शास् सञ्चाल् 
तथा साव्षजन्क गनतटवन्ले सशुास्कनो वकालत गद्षछ् ्भ्े आनथ्षक अ्शुास्ले टवत्ीय 
सशुास् कायम ग््ष मद्त गद्षछ। यसथ्ष टवत्ीय सशुास् समग् सशुास् कायम ग न्े 
काय्षकनो माइलसिनो् हनो भन्न सटकन्छ। सदाचाररता, ्ैनतकता र इमान्दाररता सखनलत हुँदै 
गएकनो अटहलेकनो पररवेशमा सटक्रय ज्संखया खासगरी यवुालाई खेलकुद तथा उद्यमखशलताकनो 
माधयमबाि अ्शुानसत ब्ाई असल जीव् दश््ष  र मा्वताकनो लेप लगाउ्े काय्ष न्कै ्ै 
च ु् ौंनतपणु्ष देखखएकनो छ।

नेपालको साि्यजवनक वित्ीय के्षत्रलाई अनुशावसत बनाउनको लावि िेहायका नीवतित, 
कानूनी, संस्ाित ि काय्यित र्िस्ा िरिएका छन्। 

क) नीवतित ि कानुनी र्िस्ा 

•	 ्ेपालकनो संटव्ा्: यसमा साव्षजन्क वयवसथाप्कनो लानग आनथ्षक काय्षप्रणाली 
लगायतकनो वयवसथापकीय काय्षकुशलता र प्रनतवेद्कनो वयवसथा।

•	 सशुास् तथा वयवसथाप् ऐ्, 2064 तथा न्यमावली, 2065: साव्षजन्क 

* >L vgfn, o'jf tyf v]ns'b dGqfnosf n]vf clws[t x'g'x'G5 .
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न्काय तथा पदान्कारीहरूकनो काम, कत्षवय र अन्कारकनो वयवसथा तथा राजय 
सञ्चाल्कनो दश आ्ारकनो वयवसथा गरेकनो । राजय सञ्चाल्का दश आ्ारहरू 
(1) राष्ट्र र ज्ताकनो वहृत्र टहत अनभवटृधि (2) समन्याय र समावेशीकरण (3) 
का्ु् कनो शास् (4) मा्व अन्कारकनो प्रतयाभनूत  (5) पारदशमीता, वसतनु्ष्ठता, 
जवाफदेटहता तथा इमान्दाररता (6) आनथ्षक अ्शुास्, भ्रष्ट्राचारमतुि, चसुत र 
ज्मखुख प्रशास् (7) प्रशास् संयन्त्कनो तिसथता र न्षपक्ता  (8) प्रशासन्क 
संयन्त्मा र न्ण्षयमा सव््ष ारणाकनो पहुँच (9) टवकेखन्रिकरण तथा अन्कार न्क्ेपण 
र (10) ज्सहभानगता तथा सथा्ीय स्नोतकनो अन्कतम उपयनोग हु्  ।  

•	 साव्षजन्क खररद ऐ् 2063 तथा न्यमावली 2064- यी का्ु् ी वयवसथाहरू 
साव्षजन्क स्नोतकनो अतयतु्म प्रयनोग सँग समबखन््त रहेका छ् ्। साव्षजन्क खररद 
प्रटक्रयालाई अझ बढी खलुा, पारदशमी, वसतनु्ष्ठ र टवश्वास्ीय व्ाउ्कनो लानग 
साव्षजन्क खररद प्रटक्रयामा प्रनतषप्ा्ष अनभवटृधि,सवतन्त्ता, इमान्दाररता, 
जवाफदेटहताकनो अनभवटृधिकनो वयवसथा रहेकनो छ ।साव्षजन्क खररदका टवन्, 
प्रटक्रया र गणुसतर न्यन्त्णका लानग पया्षप्त वयवसथा रहेकनो छ ।  

•	 आवन्क यनोज्ा र चाल ुवजेिले पन् राटष्ट्रय लक्य र प्राथनमकतालाई प्रमखु आ्ार 
ब्ाएकनो छ । 

•	 सालावसाली रूपमा जारी हु् े वजेिकनो काया्षन्वय्कनो लानग माग्षदश््ष  जारी गररन्छ 
। 

•	 साव्षजन्क खच्षमा नमतवयटयता कायम ग न्े न्दने खशका 2077 जारी भएकनो छ । 
•	 ्ेपाल सरकार अथ्ष मन्त्ालयबाि काय्षसञ्चाल् न्दने खशका जारी गरेकनो छ । जसले 

सरकारी काया्षलयहरूकनो वयवसथाप् र सञ्चाल्मा सहयनोग पगेुकनो छ । 
नमतवयटयता, जवाफदेटहता र पारदशमीता कायम ग््ष सहयनोग पगेुकनो छ । 

•	 सबै सरकारी लेखामा एकरूपता लयाउ् तथा प्रनतवेद् प्रणालीलाई वसतनु्ष्ठ र 
जवाफदेही ब्ाउ्कनो लानग महालेखा न्यन्त्क काया्षलयले आनथ्षक संकेत तथा 
वगमीकरण र वयाखया तयार गरी जारी गरेकनो छ। 

•	 लेखा पररक्ण ऐ्, 2075 ले साव्षजन्क खच्षलाई पारदशमीता र नमतवयटयता 
कायम ग््षकनो लानग अखन्तम लेखा पररक्णलाई वयवखसथत ग््षकनो लानग महालेखा 
पररक्कलाई काम, कत्षवय सटहतकनो खजममेवारी ददइएकनो छ। 

•	 यी वयवसथाका बावजदु संघीयताकनो काया्षन्वय्सँगै टवत्ीय वयवसथालाई सहज, 
सरल, पारदशमी र जवाफदेटहता प्रवधि्ष् ग््षकनो लानग आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय 
उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 तथा न्यमावली, 2077 जारी भएकनो छ। साव्षजन्क 
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टवत् वयवसथाप्मा टवशेर भनुमका रह्े यनो ऐ् र न्यमावलीकनो बारेमा संखक्प्त 
चचा्ष ग्ु्ष सान्दनभ्षक रहेकनोले यहाँ प्रसततु गररएकनो छ। 

आव ््यक काय्यविवध त्ा वित्ीय उत्ििावयत्व ऐन, 2076 त्ा वनयमािली, 2077 का प्रमुख 
र्िस्ाहरुुः 

राज्ीनतक पररवत््ष सँगै आम ्ागररकहरूका उल्षदा इचछा चाहा्ा र आवशयकताहरूलाई 
समबनो्् ग््षका लानग उपलब् स्नोत सा््कनो समखुचत पररचाल् ग्ु्ष साव्षजन्क 
वयवसथाप्कनो मखुय काम हनो। साव्षजन्क वयवसथाप् अन्तग्षत संघ प्रदेश र सथा्ीय 
तहकनो सखञ्चत कनोरकनो वयवसथाप् र सञ्चाल् गरी सहकाय्ष, समन्वय र सहअखसततवकनो 
आ्ारमा आनथ्षक गनतटवन्लाई वयावखसथत ग््षकनो लानग आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय 
उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 लयाइएकनो हनो। साटवकमा रहेकनो आनथ्षक काय्षटवन् ऐ्, 2055 
मा टवद्यमा् एकातमक र केखन्रिकृत शास् वयवसथा अ्सुारकनो आनथ्षक काय्षटवन्कनो सट्ामा 
संघीयताकनो वयवसथा अ्सुारकनो आनथ्षक काय्षटवन्लाई वयवखसथत ग््ष लयाइएकनो यनो ऐ् 
संघीय वयवसथाटपकाबाि पारीत भई नमनत 2076/06/24 मा प्रमाणीकरण भएकनो हनो। 

्ेपालकनो संटव्ा्कनो मूलमम्ष अ्रुूप आनथ्षक गनतटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतवकनो 
वयवसथाप् गरी समग्मा ददगनो शाखन्त, सशुास्, टवकास र समटृधिकनो राटष्ट्रय आकांक्ा पूरा 
ग्ु्ष आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 तथा न्यमावली, 2077 
कनो उद्ेशय हनो। साव्षजन्क टवत्कनो मानलक आम ्ागररक भएकनोले उ्ीहरूकनो सवकोत्म 
टहत र कलयाणकनो लानग उ्ीहरूकै ज्प्रनतन्न्मूलक शास् वयवसथा अन्तग्षतकनो 
वयवसथाटपकाबाि सवीकृत गरेर काय्षकारीधिारा सञ्चाल् र वयवसथाप् ग्ु्षकनो साथै न्षपक्, 
सवतन्त् र सक्म न्यायपानलका माफ्ष त न्यायमा सबैकनो समा् पहुँच सथाटपत ग्ु्ष आवशयक 
छ। संघीय शास् प्रणाली माफ्ष त संघ, प्रदेश र सथा्ीय तहकनो बीचमा समखुचत समन्वय, 
सहकाय्ष र सहअखसततवका आ्ारमा का्ू्ी शास्कनो माधयमधिारा आनथ्षक अ्शुास् तथा 
समग्मा साव्षजन्क वयवसथाप्मा सशुास् कायम गददै टवत्ीय संघीयताकनो सफलतापूव्षक 
काया्षन्वय् ग्ु्ष यसकनो प्रमखु धयेय हनो। 

आव ््यक काय्यविवध त्ा वित्ीय उत्ििावयत्व ऐन, २०७६ को उपािेयता

राज्ीनतक, आनथ्षक, सामाखजक र सांसकृनतक रुपान्तरणलाई संसथागत गददै संघीय 
गणतन्त्ातमक लनोकताखन्त्क ् ेपालकनो शास् वयवसथा अन्तग्षत हु् े समग् आनथ्षक गनतटवन् 
तथा टक्रयाकलापहरूलाई वयवखसथत गददै समधृि मलुकुमा बसनोबास ग न्े सखुी र खसुी 
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्ेपालीहरूकनो आनथ्षक अ्शुास्कनो क्डी बन्ने उद्ेशयका साथ जारी भएकनो आनथ्षक काय्षटवन् 
तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 का अन्य उपादेयताहरूलाई न्म्ा्सुार उललेख ग््ष 
सटकन्छ। 

•	 संघीय सखञ्चत कनोर र अन्य सरकारी कनोरकनो सञ्चाल् तथा वयवसथाप् ग््ष,
•	 बजेि तजु्षमा, न्कासा तथा खच्षसमबन््ी वयवसथाप् ग््ष,
•	 आनथ्षक कारनोबारकनो लेखाङ्क् तथा प्रनतवेद् प्रणालीलाई वयवखसथत ग््ष,
•	 आन्तररक न्यन्त्ण प्रणालीलाई मजबतु ब्ाउ्,
•	 लेखापरीक्ण तथा अन्य आनथ्षक गनतटवन्लाई वयवखसथत ग््ष,
•	 संघीय टवत्ीय वयवसथाप् प्रणालीलाई खजममेवार, पारदशमी, ्नतजामूलक तथा उत्रदायी 

ब्ाउ्,
•	 टवन्यनोज् कुशलता र काया्षन्वय्मा दक्ता अनभबटृधि गरी ददगनो तथा सन्तनुलत टवकास 

प्रटक्रयालाई अगान्ड बढाउ्,
•	 समटष्टगत आनथ्षक सथाटयतव कायम ग््ष,
•	 संघ, प्रदेश र सथा्ीय तहकनो आनथ्षक काय्षटवन् न्यनमत तथा वयवखसथत ग््ष,
•	 भ्रष्टाचार तथा आनथ्षक अन्यनमततालाई न्रुतसाटहत गरी साव्षजन्क समपखत्कनो संरक्ण 

र सदपुयनोग ग््ष र गराउ्,
•	 का्ू्ी शास्कनो माधयमधिारा आनथ्षक अ्शुास् कायम गददै सशुास् कायम ग््ष।   

आव ््यक काय्यविवध त्ा वित्ीय उत्ििावयत्व ऐन, २०७६ त्ा वनयमािली, २०७७ मा 
िहेका मुख्य मुख्य र्िस्ाहरुुः

•	 आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतवसँग समबखन््त टवनभन्न कुराहरूलाई पररभाटरत 
गरी सपसि पारीएकनो  छ।

•	 खजममेवार न्काय लेखाउत्रदायी अन्कृतकनो काम कत्षवयकनो टकिा् गरेकनो छ।
•	 राजसव, ्गद, खजन्सी लगायत सरकारी समपखत् वयवसथाप्कनो लानग सपष्ट वयवसथा 

गरेकनो छ।
•	 आयनोज्ा बैककनो प्रभावकारी वयावसथाप् तथा सञ्चाल्मा जनो्ड ददएकनो छ।
•	 भ्रष्टाचार तथा आनथ्षक अन्यनमतताकनो न्यु् ीकरण गददै का्ू्ी शास्मा जनो्ड ददएकनो 

छ।
•	 Public Purse कनो सञ्चाल् गदा्ष Public Accountability कायम हु् े वयवसथा गरेकनो छ।
•	 आयनोज्ा बैंककनो प्रभावकारी वयवसथाप् तथा सञ्चाल्मा जनो्ड ददएकनो छ।
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•	 पूजँीगत खच्षकनो बढनोत्रीकनो लानग वातावरण तयार गरेकनो छ।
जसतै प्रतयेक आ.व.कनो फालगु्  मसान्तसमम पन् खच्ष ्भएकनो, पटहलनो चौमानसककनो 
अन्तय समम पन् टवभाज् हु्  ्सकेकनो रकम वा चाल ुआ.व.मा खच्ष हु्  ्सक्े 
रकमलाई surrender ग्ु्षप न्े वयवसथा गरी स्नोत टवन्यनोज्मा कुशलता कायम ग्ु्ष 
खनोजेकनो छ। यसले गदा्ष कतै स्नोतकनो बढी हु् े त कतै कम हु् े अवसथाकनो अन्तय 
ग््ष यसले सहयनोग गद्षछ। 

•	 आन्तररक न्यन्त्णलाई प्रभावकारी गराउ्कनो लानग आनथ्षक अ्सुाश् तथा आन्तररक 
लेखापररक्णलाई थप प्रभावकारी ब्ाउ्े वयवसथा गरेकनो छ। म. ले. न्. का. मा छुटै् 
आ. ले. प. इकाई हु् े, आ.ले.प. मा संलग् हु् े लेखा समूहकनो कम्षचारीहरू काय्षसञ्चाल् 
ग््ष वा भतुिा्ी दद्े काय्षमा संलग् ्हु् े कुराकनो प्रतयाभनूत, न्यनमतता, नमतवययीता, 
काय्षदक्ता र प्रभावकारीताकनो आ्ारमा आन्तररक लेखापरीक्ण ग न्े वयवसथा, 
ज्शखतिकनो क्मता टवकास, IT कनो प्रयनोगमा वयापकता, सांगठन्क सु् ार ग न्े पररकलप्ा 
गरेकनो।

•	 आयनोज्ा वयवसथाप्लाई थप प्रभावकारी ब्ाई पूजँीगत खच्षमा बढनोत्री ग्ु्षका साथै 
राटष्ट्रय पूजँी न्मा्षणमा जनो्ड ददएकनो छ। उचच प्राथनमकतामा रहेका, टवसततृ अधयय् 
टवश्रेण प्रनतवेद् सवीकृत भएका, वातावरणीय प्रभाव मलुयाङ्क् प्रनतवेद् सवीकृत 
भएका, जगगा प्रानप्त वा मआुबजासमबन््ीका कुराहरू िुङ्गनो लागेका, लागत प्रभावी, बढी 
प्रनतफल वा उपलखब् प्राप्त हु् े, तलु्ातमक लाभ बढी भएका, सामाखजक लाभ उचच 
भएका र समबखन््त लाभग्ाहीकनो अ्रुनो्मा समबखन््त सथा्ीय सरकार र प्रदेश 
सरकारकनो नसफाररस प्राप्त आयनोज्ाहरूलाई आयनोज्ा बैंकमा समावेश ग्ु्षप न्े वयवसथाले 
गदा्ष राज्ीनतक ्ेततृव तथा उचच तहका राष्ट्रसेवकहरूबाि  दबाबमा आयनोज्ाहरू 
समावेश ग न्े पररपािीकनो अन्तय हु् े देखखन्छ। 

•	 चाल ुआवन्क यनोज्ा र चाल ुबजेि बीचमा तादामयता कायम ग््षका लानग राटष्ट्रय 
यनोज्ा आयनोगले प्रतयेक वर्ष ती् वर्षकनो मधकाली् खच्ष संरच्ा तयार ग न्े वयवसथा 
छ। 

•	 प्रतयेक आनथ्षक वर्षकनो बजेि तजु्षमा तथा न्मा्षणकनो नतनथ, टवन् र प्रटक्रया न््ा्षरण 
गरेकनो छ। स्नोतकनो अ्मुा् र खच्षकनो सीमा न््ा्षरण ग्ु्षप न्े वयवसथा, बजेि सीमा र 
माग्षदश््ष  समबखन््त मन्त्ालय/सखचवालय/आयनोगमा पठाउ्पु न्े वयवसथा, बजेि 
प्रसताव र छलफल ग न्े, लगायतका अन्य आवशयक कुराहरूकनो सपष्ट उललेख गरेकनो 
छ।
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•	 लेखाउत्रदायी अन्कृतले स्नोतकनो अ्मुा् र खच्षकनो सीमा न््ा्षरण, बजेिकनो सीमा र 
माग्षदश््ष का आ्ारमा काया्षन्वय् तयार गरी बजेि प्रसताव ग्ु्ष पद्षछ। बजेि प्रसताव 
गदा्ष ्ेपाल सरकार काय्षटवभाज् न्यमावली बमनोखजम समबखन््त मन्त्ालयलाई 
तनोटकएकनो काय्षहरू, ्ेपाल सरकारकनो मौजदुा ्ीनत र काय्षक्रम, चाल ु आवन्क 
यनोज्ाले न्दद्षष्ट गरेका उद्ेशय, ्ीनत तथा काय्षक्रम, मधयकाली् खच्ष संरच्ाकनो 
प्रनतवेद्, टवगतदेखख सददै आएका दाटयतवहरू, समबखन््त काय्षक्रमकनो लागत टवश्रेण, 
आयनोज्ा बैंकमा प्रटवष्ट भएका आयनोज्ाहरूकनो लानग आवशयक रकम र गत आ.व. 
कनो र चाल ुआ.व.कनो ६ मटह्ासममकनो टवत्ीय तथा भौंनतक प्रगनत टववरण जसता 
कुराहरूलाई टवशेर धया् दद्पुद्षछ।

•	 बजेि काया्षन्वय् प्रभावकारीतामा साव्षजन्क टवत्का मानलक आम ्ागररककनो 
प्रनतन््ीमूलक राजयकनो अंग वयवसथाटपका संसदकनो सवीकृनत नल्पु न्े वयवसथाले "No 
Taxation Without Representation and no expenditure without acceptance of 
legislation" भन्ने टवश्ववयापी लनोकताखन्त्क मूलय र मान्यतालाई आतमसात गरेकनो छ।

•	 प्रतयेक आगामी आनथ्षक वर्षकनो बजेि अथ्षमन्त्ीले जेष्ठ 15 गते संघीय वयवसथाटपकाकनो 
सद्मा पेश ग्ु्षप न्े वयवसथा रहेकनोले टढलनो बजेि प्रसततु हु् े कुरालाई न्रे्  गरेकनो 
छ।

•	 LMBIS लाई ्ै अखखतयारी मा्ी समबखन््त कनोर तथा लेखा न्यन्त्क काया्षलयबाि 
बजेि न्कासा हु् े प्रटक्रया अप्ाइएकनोले टढलनो अखखतयारी प्राप्त भई पूजँीगत टवकास 
न्मा्षणका गनतटवन् प्रभाटवत हु् े कुराकनो अन्तय भएकनो छ भन्न सटकन्छ। 

•	 बजेि घािा पूनत्ष ग न्े स्नोत पररचाल्कनो सपष्ट आ्ार खलुाई घािा बजेि पेश ग््ष सक्े 
वयवसथा रहेकनो छ। 

•	 बजेि न्कासा, खच्ष र न्यन्त्णकनो टवन्, मापदण्ड र प्रणालीकनो सपष्ट वयवसथा रहेकनो 
छ। 

•	 लेखाउत्रदायी अन्कृत, खजममेवार वयखति र काया्षलय प्रमखुकनो लानग आनथ्षक काय्षटवन् 
तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव समबन््ीकनो खजममेवारी टकिा् गररएकनो छ।

•	 प्रतयेक काया्षलयकनो ्ाममा टवन्यनोज् वा बाँ्डफाँ्ड भएकनो रकम प्रचनलत का्ू् 
बमनोखजम न्कासा प्राप्त गरी खच्ष ग न्े, लेखा राख्न,े प्रनतवेद् ग न्े, लेखापरीक्ण गराउ्े र 
बेरुज ुफसययौंि ग न्े गराउ्े खजममेवारी समबखन््त काया्षलय प्रमखुकनो हु् े वयवसथा छ।

•	 सवीकृत बजेि तथा काय्षक्रम काया्षन्वय् समबन््मा अथ्ष मन्त्ालय तथा तालकु 
काया्षलयबाि भएकनो न्दनेश् बमनोखजम काय्षयनोज्ा तयार गरी बजेि काया्षन्वय् ग्ु्ष 
गराउ् ुप न्ेछ। 
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•	 बजेि तथा काय्षक्रम काया्षन्वय्का लानग टवभागीय प्रमखु वा खजममेवार वयखतिले 
सखचवसँग र काया्षलय प्रमखु वा खजममेवार वयखतिले टवभागीय प्रमखु सनो आवशयक 
प्रनतफल सूचकसटहत काय्षसमपाद् करार ग्ु्षप न्े छ। करार अ्सुार राम्नो काय्षसमपाद् 
ग न्ेलाई परुसकृत ग््ष सक्े वयवसथा रहेकनो छ। 

•	 रकमान्तर र स्नोतान्तरलाई न्रुतसाटहत गददै अतयावशयक क्ेत्मा मात् रकमान्तर ग््ष 
सटक्े वयवसथा गरेकनो छ। तलब, पाररश्रनमक, भत्ा, पनोशाक, खाद्यान्न, पा्ी तथा 
नबजलुी, सञ्चार महसलु र घरभा्डा जसता अन्वाय्ष दाटयतव र पूजँीगत खच्षकनो लानग 
टवन्यनोखजत रकम चाल ुखच्षमा रकमान्तर ग््ष ्पाइ्े वयवसथा रहेकनोले स्नोत सा््कनो 
टवन्यनोज्मा कुशलता र वसतनु्ष्ठता कायम गददै पूजँीगत खच्षमा बढनोत्री तथा 
काया्षन्वय् दक्ता अनभबटृधि ग न्े अनभप्राय देखखन्छ। 

•	 पूजँीगत र टवत्ीय वयवसथा तथा ऋण भतुिा्ीकनो रकमान्तर अथ्ष मन्त्ालयले ग न्े 
वयवसथा रहेकनो छ। 

•	 स्नोतान्तर ग न्े वा भतुिा्ी टवन् पररवत््ष  ग न्े अन्कार अथ्ष मन्त्ालयकनो हु् े वयवसथा 
छ। 

•	 समप्षण भइ आएकनो रकम अथ्ष मन्त्ालयले अन्य सवीकृत यनोज्ा तथा काय्षक्रममा 
रकमान्तर ग््ष सक्े वयवसथा छ।

•	 मानसक, तै्मानसक तथा वाटर्षक रूपमा प्रभावकारी अ्गुम् तथा मलुयाङ्क्कनो वयवसथा 
रहेकनो छ। 

•	 खच्षकनो मापदण्ड तथा बजेि न्कासा र टवलकनो भतुिा्ी दद्े समयाव्ी टकिा् भएकनो 
भतुिा्ी आदेश प्राप्त भएकनो नमनतले 15 दद्नभत् आवशयक प्रटक्रया पगेुकनो भएमा रकम 
न्कासा ग्ु्षप न्े तथा भतुिा्ीकनो लानग कर टवजक तथा अन्य टवल प्राप्त भएकनो 35 
दद् नभत्मा रकम भतुिा्ी दद्पु न्े वयवसथा छ। यसनो ग््ष ्सटकएमा कारवाही हु् े 
वयवसथा समेत रहेकनो छ। यसले गदा्ष आनथ्षक वयवसथाप्मा हु् े टढला ससुतीकनो अन्तय 
हु् े देखखन्छ। 

•	 टवन्यनोज्, राजश्व, ्रौंिी तथा अन्य सरकारी कारनोबारकनो लेखाकनो नसधिान्त, आ्ार र 
ढाँचा न्दद्षष्ट गररए बमनोखजम हु् े वयवसथा रहेकनो छ।  

•	 वैदेखशक सहायताकनो प्रभावकारीता कायम ग््षकनो लानग जनो्ड ददएकनो छ।
•	 साव्षजन्क आनथ्षक वयवसथाप्मा न्यनमतता, नमतवययीता, काय्षदक्ता, प्रभावकारीता र 

औखचतयता कायम ग््षकनो लानग ् ेपालकनो संटव्ा्ले वयवसथा गरे बमनोखजमकनो संवै्ान्क 
न्काय महालेखा परीक्ककनो काया्षलयलाई अखन्तम लेखापररक्ण ग न्े खजममेवारी 
तनोटकएकनो छ। अखन्तम लेखापरीक्णलाई वसतनु्ष्ट तथा प्रभावकारीरूपमा सञ्चाल् 
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ग््षकनो लानग न्म्ा्सुारका मखुय-मखुय वयवसथाहरू राखखएका छ्।् 
 9 लेखापरीक्णकनो खशलखशलामा कमजनोरी देखखएमा ततकाल सु् ार ग््ष सझुाब दद्े,
 9 आन्तररक लेखापरीकले औलयाएकनो बेरुजकुनो कारण सटहत हिाइएकनोमा बाहेकका 
कुराहरूलाई लेखापरीक्ण प्रनतवेद्मा समावेश  ग्ु्षप न्े वयवसथा,

 9 लेखा परीक्णकनो खशलखशलामा खजन्सी सामाग्ीकनो दाखखला छुिी ्ेपाल सरकारलाई 
हा्ी ्नोकसा्ी हु् े देखखएका ततकाल खजन्सी दाखखला ग््ष लगाउ् ुप न्े वयवसथा,

 9 महालेखा परीक्ककनो काया्षलयले जु् सकैु सरकारी काया्षलयकनो लेखा शे्रसता तथा 
खजन्सी शे्रसता तथा अन्य कागजातहरू आवशयक रहेकनो बेलामा हे््ष पाउ्े 
अन्कार ददइएकनो छ भ्े सनो समबखन््का माग भइ आएका शे्रसताहरू उपलब् 
गराउ्े काम समबखन््त काया्षलयकनो कत्षवय हु् े वयवसथा उललेख गररएकनो,

 9 लेखापरीक्ण प्रनतबेद्मा उललेखखत कुराहरूकनो काया्षन्वय् ग न्े समवखन््त 
लेखाउत्रदायी अन्कृत वा खजममेवार वयाखतिकनो खजममेवारी  हु् े वयवसथा।

•	 प्रचनलत का्ू् बमनोखजम पयुा्षउ्पु न्े रीत ्पयुा्षई कारनोबार गरेकनो वा राख्नपु न्े लेखा 
्राखेकनो तथा अन्यनमत वा बेम्ानसव तररकाले आनथ्षक कारनोबार गरेकनो भ्ी 
लेखापरीक्ण गदा्ष औलयाइएकनो वा ठहया्षएकनो कारनोबार ्ै बेरुज ुहनो। बेरुज ुकम हु्  ु
वा ् हु्  ु् ै असल शास् तथा सशुास्कनो द्यनोतक हनो। बेरुजकुनो लगत राख्न,े काय्षयनोज्ा 
ब्ाई बेरुज ु फछ्यौि गराउ्े, बेरुजकुनो फरफारख ग न्े, लेखापरीक्णकनो वाटर्षक 
प्रनतवेद्मा छलफल ग न्े, सामान्य प्रटक्रयाबाि फछ्यौि हु्  ्सकेका बेरुजकुनो लानग 
साव्षजन्क लेखा सनमनत र महालेखापरीक्ककनो राय नलई बेरुज ुफछ्यौि सनमनतकनो 
गठ् गरी बेरुज ुफछ्यौि ग न्े  गराउ्े तथा सनो सनमनतकनो गठ् टवन् तथा काम, 
कत्षवय र अन्कारकनो वयवथा गरेकनो छ। 

•	 साव्षजन्क समपखत् तथा खजन्सीकनो वयवसथाप्मा प्रभावकाररता लयाउ् बरबझुारथ, 
नललाम नबक्री तथा नम्ाहा समबन््ी वयवसथा गररएकनो छ। 

•	 असलु उपर ग्ु्षप न्े भ्ी औलयाइएका बेरुज ु तथा सरकारी बाँकी असलुीकनो लानग 
महालेखा न्यन्त्क काया्षलय मातहत कुमारी चनोक तथा केखन्रिय तहनसल काया्षलय 
रहेकनो छ। यस काया्षलयकनो काम, कत्षवय र अन्कार उललेख गररएकनो छ। यस 
काया्षलयले असलु उपर ग्ु्षप न्े बेरुजकुनो लगत कसी सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
ग न्े काम गद्षछ। 

•	 समबखन््त सथा्ीय तह र प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्ेत्कनो टवत्ीय टववरणहरू तयार 
गरी पेश गद्षछ् ्भ्े ्ेपाल सरकारकनो समग् एटककृत वाटर्षक टववरण तयार ग न्े 
खजममेवारी महालेखा न्यन्त्क काया्षलयलाई ददइएकनो छ। 
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•	 टवत्समबन््ी प्रनतफलमा सु् ार ग््ष, टवत्ीय अ्शुास्, पारदशमीता तथा जवाफदेटहता 
तथा सनोबाि प्राप्त हु् े प्रनतफलप्रनतकनो उत्रदाटयतव तथा पररपाल्ा ् ै टवत्ीय उत्रदाटयतव 
हनो। टवनभन्न न्कायहरू तथा पदान्कारीहरूकनो टवत्ीय उत्रदाटयतव, खजममेवारी र 
जवाफदेटहतासमबन््ी सपष्ट वयवसथा गरेकनो छ। 

उब्लिब्खत वित् र्िस्ापनसम्बन्ीका कानूनी र्िस्ाका िािजुत पवन युिा त्ा 
खेलकुि विकासको के्षत्रमा िेहायका कानूनहरू वक्रयावशल िहेका छन । 

•	 यथु नभज्, 2025,
•	 राटष्ट्रय यवुा ्ीनत, 2072 
•	 राटष्ट्रय खेलकुद टवकास ऐ्, 2077 
•	 राटष्ट्रय खेलकुद टवकास न्यमावली, 2078 (प्रसताटवत) ।

यी का्ू्ी वयवसथाहरूकनो बारेमा यवुालाई आमरूपमा जा्कारी गराउ् ु पद्षछ। 
्ीनतकनो पैरवी ग न्े र ्ीनत संवाद ग न्े काय्षमा यवुा ज्शखतिकनो सटक्रय भनूमका आजकनो 
आवशयकता हनो।  

संस्ाित ि काय्यित र्िस्ा 

यवुा ज्शखतिलाई अ्शुानसत ब्ाउ्कनो लानग प्राथनमक टवद्यालय घर पररवार ्ै हनो। 
्ैनतकवा्, सदाचारी र लग्शील ्ागररक राष्ट्रका समपखत् हु् ।् मा्वपूजँी न्मा्षण र 
समभाव्ाकनो पूण्ष उपयनोग ग न्े काय्षलाई पन्ध्ौं यनोज्ाले प्रानथमकताका साथ महत्व ददएकनो 
छ। यवुा ज्शखतिलाई खेलकुद तथा उद्यमशील काय्षकनो माधयमबाि राष्ट्रन्मा्षणमा लगाउ् 
सटकन्छ। यवुा ज्शखतिलाई सामाखजक ऐकयबधिता, ्ानम्षक सटहषणतुा र उद्यमशील 
काय्षसंसकृनतकनो न्मा्षणकनो लानग  घर पररवार, समाज, खशक्ण संसथाहरू, ्ानम्षक संघ 
संसथाहरूकनो अनतररति न्म्ा्साुरका साव्षजन्क न्कायहरू संलग् रहेका छ्।् 

•	 संघ, प्रदेश र सथा्ीय तहका काय्षपानलका, वयवसथाटपका र न्यायपानलका
•	 यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालय, खशक्ा, टवज्ा् तथा प्रटवन् मन्त्ालय र अथ्ष मन्त्ालय 
•	 संवै्ान्क आयनोगहरू 
•	 ्ागररक समाज र 
•	 पत्कार जगत ।

यी उखललखखत का्ू्ी तथा संसथागत वयवसथाहरूकनो लानग न्म्ा्सुार काय्षक्रमहरू 
सञ्चानलत छ्।् 
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•	 गररबसँग टवश्वसेवर 
•	 आफ्नो गाउँ आफै ब्ाउ 
•	 यवुा सवरनोजगार काय्षक्रम 
•	 प्र्ा्मन्त्ी रनोजगार काय्षक्रम 
•	 प्र्ा्मन्त्ी कृटर आ्नु्कीकरण काय्षक्रम 
•	 यवुा कलवबाि सामाखजक काय्षहरू ग न्े वयवसथा 
•	 शैखक्क कजा्ष काय्षक्रम 
•	 खेलकुद काय्षक्रममाफ्ष त यवुालाई राष्ट्रकनो टवकासमा जनोड्े तथा राटष्ट्रय तथा अन्तरा्षटष्ट्रय 

जगतमा पटहचा् कायम ग न्े काय्ष 
•	 उपभनोतिा सनमनत माफ्ष त साव्षजन्क न्मा्षणका काय्षहरू । 

नेपालको साि्यजवनक वित् र्िस्ापनका  विद्यमान समस्ाहरुुः

समसयाटवटह् क्ेत् कु्ैपन् हुँदै् भ्े झै यनो क्ेत् पन् अछुतनो छै्। ्ेपालकनो साव्षजन्क 
टवत् वयवसथाप्मा रहेका मखुय समसयाहरू न्म्ा्सुार छ्।्

•	 अथ्षमन्त्ीले राजश्व र वयायकनो अ्मुान्त आय-वयाय वयवसथाटपका सद्मा पेश हु् े 
नमनत जेष्ठ 15 ् ै भ्ेर तनोकीएकनोले सनो दद्मा हु् े असवभाटवक घि्ा, प्राकृनतक प्रकनोप 
तथा टवपखत् परे के हु् े उललेख छै्,

•	 संघीय सरकारकनो बजेि पेश ग न्े समय न्खचित भए पन् प्रदेश सरकार र सथा्ीय तहले 
बजेि पेश ग न्े समय अन्तर सरकारी टवत्ीय हसतान्तरण ऐ्मा रहेकनो छ। एउिै 
का्ू्ले समेट् सकेकनो भए एकरूपता र सामञ्जसयता कायम ग््ष सटक्े नथयनो। 

•	 सथा्ीय तह र प्रदेश सरकारकनो आफ्ै आनथ्षक काय्षटवन् ब्ाउ् सक्े वयवसथाले 
प्रनतवेद् प्रणालीमा असर पा््ष सक्े देखखन्छ। कनतपय सथा्ीय तहले बजेि सवीकृत 
्ै ्गरी खच्ष ग न्े तथा अखन्तम लेखापरीक्ण ्ै ्गराउ्े प्रवखृत् छ। आन्तररक 
लेखापरीक्णकनो लानग समबखन््त गाउँपानलका र ्गरपानलकामा यथेष्ट र दक् ज्शखति 
्हु् े अवसथा एकानतर छ भ्े कनोर तथा लेखा न्यन्त्क काया्षलयमा पन् कम्षचारीकनो 
अभाव ्ै देखखन्छ। कनतपय सथा्ीय तहकनो आन्तररक लेखा परीक्ण ग््ष ्सकेकनो 
अवसथा छ। यसले गदा्ष का्ू्ी दण्डटह्ताका साथै ज्प्रनतन्न्हरू र राष्ट्रसेवकहरूकनो  
अ्ावशयक दमभ पन् बढाएकनो छ। 

•	 आन्तररक लेखा परीक्णमा अपेखक्त सु् ार हु्  ्सकी आन्तररक न्यन्त्ण कमजनोर हुँदै 
गएकनो अवसथा छ। अटहले पन् खच्ष लेख्न ेवा लेखा से्सता वयवसथाप् ग न्े र आन्तररक 
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लेखापरीक्ण ग न्े काम प्रशास् सेवाकनो लेखा समूहका उही कम्षचारीहरूबाि भइरहेकनोमा 
आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 तथा न्यमावली 2077 कनो 
वयवसथा अ्सुार महालेखा न्यन्त्क काया्षलयमा आन्तररक लेखापरीक्ण इकाइ गठ् 
गरी छुटै् कम्षचारीहरू रह्े वयवसथाले वसतनु्ष्ट आन्तररक लेखापरीक्ण हनोला भन्ने 
अपेक्ा ग््ष सटकन्छ। 

•	 आयनोज्ा वयवसथाप् प्रभावकारी हु्  ्सकेकनो, गौरवका आयनोज्ाहरू ्ै 24 हु् लेु 
राटष्ट्रय प्राथनमकता र आवशयकता के हनो?  कु् बढी प्राथनमकताका आयनोज्ा हु्  
छुट्ाउ् गाह्नो छ। आयनोज्ा बैंकभन्दा बाटहरबाि पन् यनोज्ा तथा काय्षक्रमहरू 
समावेश ग न्े वयवहाररक अभयासले न्रन्तरता पाएकनो छ। 

•	 संघीयताकनो काया्षन्वय्सँगै साझा कर र एकल करान्कारकनो वयवसथा गरेकनो छ। 
कर सहभागीता बढाइ समतामैत्ी र करदातामैत्ी कर प्रशास् सञ्चाल् ग््ष सटकएकनो 
छै्।् 

•	 काय्ष समपाद् करारलाई वयवहारमा प्रभावकारी रूपमा काया्षन्वय् गरी यसलाई 
परुसकार र दण्डसँग आबधि ग््ष सटकएकनो छै्। 

•	 आ.व.कनो अन्तयनतर स्नोतान्तर र रकमान्तर ग न्े पररपािी टवद्यमा् छ। यसले टवन्यनोज् 
कुशलता ्रहेकनो कुरालाई इटङ्गत गद्षछ। 

•	 टवकास वयवसथाप् तथा पूजँीगत खच्षमा अपेखक्त सु् ार हु्  ्सकेकनो अवसथा छ। 
•	 वैदेखशक सहायता लगायतका सबै प्रकारका सहायता तथा खच्षलाई बजेिमा समावेश 

ग््ष ्सटकएकनो। जसतै महालेखा परीक्ककनो सन्ताउन्नौं प्रनतवेद् अ्सुार आ.व. 
2076/77 मा ्ेपाललाई प्राप्त भएकनो कुल वैदेखशक सहायतामधये कररव 22 
प्रनतशत रकम गैह् बजेिरी खच्ष भएकनो छ।

•	 काया्षन्वय् दक्ता अपेखक्त रूपमाबटृधि हु्  ्सकेकनो। जसतै  महालेखा परीक्ककनो 
सन्ताउन्नौं प्रनतवेद् अ्सुार आ.व. 2076/77 मा प्राप्त भएकनो कुल वैदेखशक 
सहायताकनो कररव 45 प्रनतशत मातै् खच्ष भएकनो छ। 

•	 पनछललनो समयमा चाल ु खच्षकनो अ्पुातमा पूजँीगत खच्षकनो बढनोत्री हु्  ्सकेकनो 
अवसथा छ । 

•	 संघीयताकनो काया्षन्वय् सँगै प्रशासन्क खच्षमा बढनोत्री भएकनो छ। 
•	 सरनोकारवालहरूकनो बीचमा समखुचत समन्वय र साथ्षक सहभानगता कायम हु्  ्सकेकनो 

अवसथा टवद्यमा् छ। 
•	 कत्षवयन्ष्ट राष्ट्रसेवकहरू, दृढ इचछाशखति सटहतकनो सवप्रिष्टा राज्ीनतज्, चेत्शील 

्ागररक समाज र खनोजपूण्ष पत्काररताकनो टवकास अपेखक्त  हु्  सकेकनो छै्।  
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सुधािका लावि सुझाबहरू

आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव ऐ्, 2076 तथा न्यमावली 2077 का साथै 
टवत् वयवसथाप्मा संलग् अन्य का्ू्कनो काया्षन्वय्का क्रममा देखखएका सैधिाखन्तक र 
वयवहाररक कदठ्ाइहरू रहेता पन् "हरेक कालनो बादलमा चाँदीकनो घेरा हनु्छ" भ्े झै यनो 
क्ेत् पन् अपवाद रह्े कुरै भए्। तसथ्ष, सु् ारका लानग न्म्ा्सुारका सझुावहरू दद् 
सटकन्छ। 

•	 संघीयताका ती्विै तहकनो साझा अन्कारका टवरयहरूकनो काया्षन्वय्का लानग बन्न 
बाँकी का्ू् ततकाल ब्ाइ जारी ग्ु्षप न्े देखखन्छ।  

•	 संघ, प्रदेश र सथा्ीय तह सबैमा एकरूपता कायम ग न्े गरी आनथ्षक काय्षटवन् तथा 
टवत्ीय उत्रदाटयतवकनो वह् ग न्े वातावरण तयार ग्ु्ष पद्षछ। 

•	 बजेि प्रसततु ग न्े न्खचित नमनत तनोक्भुन्दा अवन् तनोक् ु राम्नो हनु्छ। तनोटकएकनो 
समयाव्ीनभत् बजेि प्रसततु ग न्े वयवसथा बढी वयवहाररक हु् े देखखन्छ (वजेि पेश ग न्े 
दद्मा कु्ै टवपखत् परेमा के हु् े अन्यौलता छ) ।  

•	 का्ू् पररपाल्मा जनो्ड दद्े र दण्डटह्तालाई न्रुतसाटहत गददै का्ू्ी कारवाहीकनो 
दायरामा लयाउ्पु न्े देखखन्छ। 

•	 आन्तररक लेखा परीक्णकनो लानग आनथ्षक काय्षटवन् तथा टवत्ीय उत्रदाटयतव ऐ्, 
2076 तथा न्यमावली, 2077 का साथै टवत् वयवसथाप्सँग समबखन््त अन्य 
का्ू्कनो प्रभावकारी  काया्षन्वय् ग्ु्ष पद्षछ । 

•	 आयनोज्ा बैंककनो प्रभावकारी रूपमा काया्षन्वय् ग्ु्ष पद्षछ। 
•	 काय्षसमपाद् करारलाई वयवहाररक रूपमा काया्षन्वय् गरी यसलाई काय्षसमपाद् 

मलुयाङ्क्, बढुवा, सरुवा तथा परुसकार र दण्डसँग आबधि गरर् ुपद्षछ। 
•	 टवन्यनोज् कुशलता कायम गरी रकमान्तर र स्नोतान्तरलाई कम गददै ला् ुआवशयक 

देखखन्छ। 
•	 T S A, L M B I S र CGAS  मा अन्तर आबधिता गररएकनो छ। यसकनो प्रभावकारी 

काया्षन्वय् आवशयक छ।  
•	 राजश्व, टवन्यनोज्, खच्ष, ्रौंिी, खजन्सी र बेरुजकुनो आ्नु्क प्रटवन्मा आ्ाररत सबै 

न्कायहरूमा एकरूपता कायम ग न्े गरी न्खचित लेखा सफिवेयर न्मा्षण गरी सूचक 
सटहतकनो प्रभावकारी अ्गुम् मलुयाङ्क्कनो वयवसथा ग्ु्षपद्षछ।

•	 चाल ुखच्ष र प्रशासन्क खच्षलाई न्खचित सीमामा राखी पुखँजगत खच्षमा बढनोत्री ग्ु्ष 
आवशयक छ। 
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•	 सबै प्रकारका खच्षहरूलाई बजेिमा समावेश ग्ु्ष अतयन्त जरुरी देखखन्छ। 
•	 बजेि सवीकृनत ्गरी खच्ष ग न्े र लेखापरीक्ण ्गराउ्े सथा्ीय तहकनो सवीकृत 

काय्षटवन् ब्ाई अ्दुा् किौती ग्ु्ष आवशयक देखखन्छ।  
•	 काया्षन्वय् दक्ता अनभवटृधि गददै प्रादेखशक तथा सथा्ीय सन्तलु् सटहतकनो टवकास 

प्रटक्रया अगान्ड बढाउ् ुआवशयक छ। 
•	 आनथ्षक अन्यनमतता र भ्रष्टाचार न्यन्त्णकनो लानग प्रभावकारी कदम चानल् ुपद्षछ। 
•	 चाल ुआवन्क यनोज्ा, चाल ुबजेि र काय्षक्रमकनो बीचमा समखुचत तालमेल नमलाउ् ु

पद्षछ। 
•	 बेरुज ुफसययौि महतव ददई जसकनो पालाकनो बेरुज ुउसले फछ्यौि ग न्े पररपािीकनो 

टवकास गरर् ुपद्षछ। बेरुज ुफछ्यौिलाई परुसकार र दण्डसँग आबधि गरर् ुपद्षछ।  
•	 सरनोकारवालाहरूकनो बीचमा समखुचत समन्वय तथा साथ्षक र अथ्षपूण्ष सहभानगता कायम 

ग्ु्ष पद्षछ।
•	 टवत् वयवसथाप्कनो समग् पािनोमा यवुा ज्शखतिकनो सहभानगता र पररचाल् ग्ु्ष 

गराउ् ुपद्षछ।  
•	 कत्षवयन्ष्ट राष्ट्रसेवकहरू, दृढ इचछाशखति सटहतकनो सवप्रिष्टा राज्ीनतज्, चेत्शील 

्ागररक समाज र खनोजपूण्ष पत्काररताकनो टवकास गरी सरकारी पहलमा आनथ्षक ऐ्कनो 
पूण्षरूपमा काया्षन्वय् गरी आनथ्षक रूपमा समटृधिशाली र आतमन्भ्षर राष्ट्रका सखुी र 
खसुी ्ेपालीकनो सप्ा परुा ग््ष सक्े देखखन्छ, सरनोकारवाला सबैकनो धया् जा् ुजरुरी 
देखखन्छ। 

वनष्कष्य
्ेपाल जसतनो अलपटवकनसत मलुकुकनो साम ुटवद्यमा् च ु् ौंतीहरूकनो न्यु् ीकरण ग््षकनो लानग 
राजय तथा गैर राजयपात्हरूकनो समन्वयातमक, सहकाया्षतमक र साझेदारीमा काम ग्ु्ष 
आवशयक छ। यवुा ज्शखतिकनो जनोश जाँगरमा सीपकनो लेप लगाई अ्शुास्कनो गह्ा 
पटहया्षउ् सके राष्ट्रकनो महुार फेरर्ेछ । राटष्ट्रय टहत अनभवटृधि, साव्षभौनमक समा्ता र 
पारसपररक लाभकनो आ्ारमा अन्तरा्षटष्ट्रय जगतमा राटष्ट्रय सममा् उचच हु् े गरी अन्तरा्षटष्ट्रय 
समबन्् कायम ग्ु्ष पद्षछ। यवुाकनो सफल ् ेततृव सटहतकनो आनथ्षक, सामाखजक र सांसकृनतक 
रुपान्तरणले मलुकुमा ददगनो शाखन्त, सशुास् र समटृधिकनो राटष्ट्रय आकांक्ा परुा ह्ेछ। 
समधृि ्ेपालकनो समावेशी र सनु्दर आगँ्मा हँनसला र सखुी ्ेपालीकनो सजृ्ातमकता 
मौलाउ्ेमा आशावादी हु्  सटकन्छ।

s
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्ेपाल टवकासशील देशकनो सूचीमा पगु्का लानग संघर्षरत छ। पन्ध्ौं यनोज्ाले समधृि ्ेपाल 
र सखुी ्ेपालीकनो पररकलप्ा गरेकनो छ। देश टवकासकनो आ्ार भ्ेकनो ्ै यवुा र यवुा 
टवकास हनो। मलुकु ्याँ संटव्ा् काया्षन्वय्कनो गनतमा छ भ्े संघीयता काया्षन्वय्मा 
प्रयासरत पटहलनो न्वा्षच्बाि न्वा्षखचत ज्प्रनतन्न्हरूकनो काय्षकालकनो पन् उतरा््षमा छ। 
्ीनतगत तथा संरच्ागत आ्ारमा ्ेपालमा सथा्ीयतह र प्रादेखशक संरच्ालाई पन् 
संसथागत ग्ु्षप न्े खजममेवारीका साथसाथै मलुकुकनो टवकास र समटृधिकनो माग पूरा ग्ु्षप न्े 
रहेकनोछ। टहजनोका दद्मा एउिा मात् शखति केन्रि नसंहदरबार नथयनो भ्े आज ७ सय ६१ 
ओिा शखतिकनो केन्रिहरू छ्।् देशमा सशुास्कनो अवसथा आशातीत रूपमा कायम ग््ष 
सटकएकनो छै् भ्े यवुा टवकासका क्ेत्मा क्रमश: प्रगनत भईरहेकनो भएता पन् आनथ्षक 
टवकासमा यवुाकनो ्ेततृवदायी भनूमका अनभवटृधि ग््ष सटकएकनो छै्। 

नेपालमा युिा ि युिा विकास
यवुा भ्ेकनो टकशनोरावसथा र वयसक अवसथा बीचकनो उमेर समूहका वयखति हु् ।् यवुालाई 
पररभाटरत ग न्े फरक फरक आ्ारहरू छ् ्र देश, अवसथा, पररवेश र कामका आ्ारमा 
नभन्ननभन्न छ्।् ्ेपालमा राटष्ट्रय यवुा परररद् ऐ् २०७२ ले १६ देखख ४० वर्ष उमेर 
समूहका मान्सहरूलाई यवुा भ्ेकनो छ, तयसैले यनो उमेरलाई हामी यवुा उमेर भन्दछौं। 
यवुा सवा्षन्क सटक्रय र गनतशील उमेर अवसथा पन् हनो। राष्ट्रकनो टवकासमा यवुाकनो 

* >L vgfn, gdf]a'4 gu/kflnsfsf  gu/ o'jf kl/ifb\sf] sfo{sf/L pkfWoIf x'g'x'G5.
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नसज््ष शील र साथ्षक सहभानगतालाई एउिा प्रमखु अवयवकनो रूपमा सवीकार गररएकनो छ।

्ेपालकनो राटष्ट्रयज्गण्ा २०६८ अ्सुार  ्ेपालमा यवुाकनो ज्संखया १,०६,८९,८४२ 
ज्ा अथा्षत ्कूल ज्संखयाकनो ४०.३५ प्रनतशत रहेकनो छ। यस प्रकारले यवुाकनो संखया 
अन्क भएकनो अवसथा हनो र यसतनो अवसथालाई यवुा ज्साखङ्खयकलाभकनो समय भन्ने 
गररन्छ ।

्ेपालले अटहलेकनो यवुा ज्साखङ्खयक लाभांशकनो समयबाि फाइदा नल् सकेमा टवकास र 
समटृधिकनो सवखण्षम यगुमा प्रवेश ग््षसक्े अवसर बन्न सकछ। तर टवटव् कारणले यवुाका 
क्ेत्मा लगा्ी वटृधि गरी देशकनो आनथ्षक र सामाखजक पक्मा अपेक्ाकृत पररवत््ष  लयाउ् 
्सटकएकनो अवसथा छ। यवुाकनो ज्ा्, सीप र ऊजा्षकनो अन्कतम सदपुयनोग गददै समधृि 
्ेपाल र सखुी ्ेपाली ब्ाउ्े राटष्ट्रय संकलपलाई पूरा ग््ष सटकन्छ ।

्ेपाल सरकारले टव.सं. २०७२ सालमा यवुा टवकासका लानग राटष्ट्रय यवुा ्ीनत तथा 
यथुनभज् २०२५ तथा दश वरने रण्ीनतक यनोज्ा जारी गररयनो। ्ेपालमा पटहलनो पिक 
यवुा टवकासका लानग सरकारीसतरबाि तयार भएकनो ठनोश काय्षयनोज्ा सटहतकनो दसतावेज 
यथुनभज् हनो, जु्  सरनोकारवालाहरूसँगकनो सहभानगतामूलक छलफल, अन्तरटक्रयाबाि न्मा्षण 
भएकनो नथयनो।

नेपालमा युिाका अिसिहरू
केशरमहलकनो एउिा सा्नो कनोठाबाि सरुु भएकनो यवुा टवकास शाखा टव.सं. २०६५ मा 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयकनो सथाप्ा भएकनो छ। यवुा टवकास तथा पररचाल् ग न्े हेतलेु 
टव.सं. २०७२ मा राटष्ट्रय यवुा परररद् गठ् भएकनो छ। यवुाका मदु्ाहरू समबनो्् गददै 
मलुकुकनो आनथ्षक र सामाखजक टवकासमा यवुाकनो सटक्रय सहभानगता वटृधि ग््ष राटष्ट्रय यवुा 
परररद् प्रयासरत रहेकनो छ। 

्ेपाल सरकारकनो १५ औ ँयनोज्ाकनो आ्ारपत्मा ‘यवुाकनो जाँगर समटृधिकनो आ्ार’ भन्ने 
मूल ् ाराका साथ यवुालाई देशकनो समटृधिसँग जनो्ेडकनो छ भ्े गणुसतरीय खशक्ा र सवासथयमा 
यवुाकनो पहुँच नबसतार गददै उ्ीहरूलाई रनोजगारी, उद्यमशीलता र सीप टवकासकनो अवसरहरू 
नसज््ष ा ग््षका लानग ‘यथुनभज् २०२५ सटहत १० वरने रण्ीनतक यनोज्ा’ समेत लयाइएकनो 
छ। 
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सबै पानलकाहरूमा सञ्चानलत ‘प्र्ा्मन्त्ी रनोजगार काय्षक्रम’ ले यवुालाई रनोजगारीसँग 
जनो्ेडकनो छ। यस काय्षक्रममाफ्ष त सरकारले सथा्ीय श्रनोत र सा््कनो उपयनोग र यवुाकनो 
सहभानगता ्ै देश टवकासकनो मूलआ्ार हनो भन्ने कुरालाई सथाटपत गराउ् खनोजेकनो छ। 

चालू आनथ्षक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले यवुा लाभाखन्वत हु् े क्ेत्हरूमा रु. १२ अब्ष १९ 
करनो्ड तथा संघीय सरकारले रु ६४ अब्ष ४९ करनो्ड बजेि टवन्यनोज् गरेकनो छ। तयसतै 
सथा्ीयतहहरूले पन् यवुाकनो टवकास, उद्यमखशलता लगायतका क्ेत्मा करनो्डौँ रकम 
टवन्यनोज् गरेकनो देखखएकनोले सरकार यवुाकनो टवकास गरी उ्ीहरूकनो सहभानगताबाि 
राष्ट्रन्मा्षण ग न्े बािनोमा लागेकनो देखखन्छ। यवुासँगै रहेर यवुाकनो क्ेत्मा काम ग न्े सथा्ीय 
सरकारहरू र नत्ीहरूका ्ीनत तथा काय्षक्रमले पन् यवुाका प्रशसत संभाव्ाहरू देखाएकनो 
छ। 

सबै यवुालाई रनोजगारी प्रदा् ग न्े भन्दा पन् यवुाकनो क्मता टवकास गरी आनथ्षक समटृधिमा 
उ्ीहरूकनो भनूमका अनभवटृधि ग न्े हनो। ्ीनत न्मा्षणमा यवुाकनो सहभानगता वटृधि गददै 
उद्यमशीलता, सवरनोजगारी तथा रनोजगारीमा यवुालाई सहयनोग र प्रनोतसाह् गददै जा्े रण्ीनतमा 
अ्रुूप सरकार प्रयासरत रहेकनो देखखन्छ। टय्ै कुरालाई मधय्गर गददै राजयले यवुा तथा 
सा्ा वयवसायी सवरनोजगार कनोरकनो सथाप्ा गरी सवरनोजगार बन्न चाह्े यवुालाई सहयनोग 
गरररहेकनो छ। 

्ेपाल सरकारले ्ेपाली यवुालाई सवदेशमा ्ै उद्यमशील र सवरनोजगार ब्ाउ्े उद्ेशयले 
२०७५ सालमा सहनुलयतपूण्ष कजा्षका लानग बयाज अ्दुा्समबन््ी एकीकृत काय्षटवन्, 
२०७५ लयाएकनो छ जसले लगा्ीकनो क्ेत्मा प्रशसत संभाव्ाहरू र अवसरका ढनोकाहरू 
खनोलेकनो छ। सहनुलयतपूण्ष कजा्षका लानग बयाज अ्दुा्समबन््ी एकीकृत काय्षटवन्ले “क” 
देखख “घ” वग्षसममका बैङ्क तथा टवत्ीय संसथाले सहनुलयतपूण्ष कजा्षलाई अन्वाय्ष काया्षन्वय् 
ग्ु्षप न्े वाधयातमक वयवसथासमेत गरेकनो छ।

का्ू्ी रूपमा पन् यवुाका लानग प्रशसत संभाव्ाहरू छ्।् राटष्ट्रय यवुा परररद् ऐ् सँगसंगै 
यथुनभज् २०२५ तथा १० वरदै राटष्ट्रय रण्ीनत यस अखघ ्ै ब्ेर काया्षन्वय्मा छ् ्भ्े 
७ विै प्रदेश सभामा प्रदेश यवुा परररद् ऐ् तथा प्रदेश खेलकुद परररद् ऐ् पेश भएका 
छ्।् केही प्रदेशले यी ऐ्हरू काया्षन्य्मा ्ै लयाइसकेका छ्।्
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सथा्ीय तह आफैं मा पन् का्ू् न्मा्षण ग न्े न्काय हनो, प्रायः सथा्ीय तहहरूले सवत: 
सफूत्ष रूपमा यवुाका लानग ्ीनत, काय्षटवन् तथा काय्षक्रम तयार गरी काया्षन्वय् गरररहेका 
छ्।् ्ीनत मात् हनोइ् ्ीनत न्मा्षण र काया्षन्वय् तहमा यवुाकनो सहभानगता सनु्खचित ग््ष 
पानलकासतरीय यवुा परररद्, टवनभन्न सनमनतहरू र पानलकासतरीय यवुा कलब तथा संजाल पन् 
गठ् गरेका छ्।् राटष्ट्रय यवुा परररदले संघ प्रदेश र सथा्ीय तहमा सञ्चाल् गरररहेकनो 
्मू्ा यवुा संसदकनो अभयासले पन् यवुा सहभानगता वटृधि ग््ष महत्वपूण्ष भनूमका खेनलरहेकनो 
छ। 

युिाका के्षत्रमा संभािना ि चुनौवतहरू 
यवुाकनो टवकास गरी राष्ट्रन्मा्षणमा उ्ीहरूकनो सहभानगता अनभवटृधि ग न्े हेतलेु जनत ्ीनतगत 
र का्ू्ी वयवसथाहरू भए पन् यसकनो काया्षन्वय्मा उनत ्ै समसया र च ु् ौनतहरू 
देखखएका छ्।् ती समसयाहरू हल ग््ष लयाइएका ्ीनतगत तथा संरच्ागत वयवसथाले 
्नतजामखुी पररणाम दद् ्सकदा मलुकुमा बेरनोजगारी, ज्शखति पलाय् र अ््षदक् 
ज्शखतिकनो बाहलुयता जसता समसयाहरू छ्।् 

मलुकुकनो समटृधिकनो आ्ार लगा्ी मात् हनोइ् लगा्ीका लानग उपयतुि वातावरण पन् 
हनो। टवद्यमा् ्ीनत तथा प्राव्ा्हरू पन् उद्यमशीलताका लानग अ्कूुल हु् े गरी संशनो्् 
ग््ष जरुरी छ।

कनोनभ्ड–१९ कनो कारणले अटहले मलुकुमा लाखौँ यवुा बेरनोजगार बन्नु परेकनो अवसथा छ भ्े 
बैदेखशक रनोजगारीबाि ्ेरै यवुा बेरनोजगार भै फटक्ष रहेका छ्।् सरकारले ती यवुालाई 
समेिेर रनोजगारीका काय्षक्रम लयाउ् ुआवशयक रहेकनो छ ।   

सहनुलयतपूण्ष कजा्षका लानग बयाज अ्दुा्समबन््ी एकीकृत काय्षटवन्, पूण्षरूपमा लागू 
्हुँदा यवुाले बैंकबाि सहजै कजा्ष पाउ् ्सटकरहेकनो अवसथा छ। दईु वर्षमा केवल २८ 
हजार ६ सय ८७ ज्ा यवुाले मात् उति कजा्ष प्राप्त ग््ष सफल भएका छ्।्

टवश्व भमूण्डलीकरण पचिात वैदेखशक रनोजगार र वैदेखशक लगा्ी न्खचित भगूनोलमा मात् 
सीनमत छै्।  ्ेपालबाि टवश्वका टवनभन्न देशमा वैदेखशक रनोजगारीका क्रममा कररब २१ 
करनो्ड ५० लाख मान्स आफ्नो देशबाटहर रहेका छ् ्भ्े ्ेपालबाि बाटहरर्े तथयाङ्क हेदा्ष 
टव.सं. २०५८ कनो ज्गण्ाले कुल ७ लाख ६२ हजार १ सय ८१ मान्सहरू देशबाि 
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बाटहररएका देखाउँछ, भ्े टव.सं. २०६८ समम आउँदा सनो संखया उललेखय रूपमा बढेर १९ 
लाख २१ हजार ४ सय ९४ पगेुकनो देखखन्छ। तीमधये १६ लाख ८४ हजार २९ 
(८७.६४ प्रनतशत) परुुर र २ लाख ३७ हजार ४ सय (१२.३६ प्रनतशत) मटहलाकनो 
संखया रहेकनो छ। देशबाि बाटहरर्े अन्कांश मान्स (१०–५९ वर्ष) उमेर समूहका 
भएकाले आनथ्षक रूपले सटक्रय ज्शखतिकनो ठूलनो टहससा बाटहररएकनो देखखन्छ।

देशबाि ठूलनो संखयामा ज्शखति बाटहररए र केटह यवुामात् सेवामूलक क्ेत्मा प्रवेश गरे। 
यसकनो कारण  देशमा औद्यनोनगक क्ेत्कनो आशातीत टवकास र नबसतार हु्  सके्। कृटर 
पेशाबाि मान्स बाटहर आए तर उतपाद्मूलक उद्यनोगकनो टवकास र नबसतार भएकनो छै्। 
उद्यनोग बढ्कुनो सािनो घिेर उतपाद्कनो अवसथा झ्ै ओरालनो लागदनो अवसथामा छ, यनो 
अवसथालाई खच््ष ्सटकएमा समटृधि हानसल ग््ष सटकँदै्। कृटरलाई सममान्त पेशाका 
रूपमा टवकास गरी वाटर्षक अबयौं रुपैयाँकनो खाद्यान्न आयात ग््षप न्े अवसथालाई प्रनतसथाप् 
ग््ष जरुरी छ। यसथ्ष कृटर पेशातफ्ष  यवुालाई आकटर्षत गरी यसलाई आनथ्षक समटृधिकनो 
सा्् ब्ाउ् आवशयक छ।

्ेपाली समाजमा बढदै गएकनो लागूऔर्कनो प्रयनोग र कुलत हनो जसमा यवुाकनो संलग्ता 
बढी देखखन्छ। ् ेपालकनो कूल यवुाकनो ज्संखयामधये कररब १० प्रनतशत यवुाले लागूऔर्कनो 
प्रयनोग ग न्े गरेकनो अ्मुा् छ। लागूऔर्कनो प्रयनोगले दद्ा्दुद् समाजमा अशाखन्त र 
अराजकताकनो अवसथा नसज््ष ा भईरहेकनो छ। अका्षतफ्ष  ती यवुाबाि राष्ट्रले पाउ्पु न्े सेवा 
प्राप्त ग््ष ्सटकरहेकनो अवसथा छ। राजयकनो लगा्ी तयसता यवुाबाि नसखज्षत टवकृनतकनो 
न्यन्त्णमा लगाउ्पु न्े अकको बाधयातमक पररखसथनतकनो नसज््ष ा भएकनो छ। यसथ्ष लागूऔर् 
न्यन्त्ण गरी यवुालाई ्वनसज््ष ा र राष्ट्रन्मा्षणमा लगाई समटृधिकनो अनभया्लाई  सफल 
ब्ाउ् आवशयक छ ।

मलुकु संघीय शास् प्रणालीमा गएकनो छ। संघीयताले सथा्ीय अथ्षतन्त्लाई प्रभाटवत गछ्ष 
तर सथा्ीय अथ्षतन्त्लाई चलायमा् ब्ाउ्का लानग पन् प्रदेश तथा सथा्ीय सरकारलाई 
टवशेरत: यवुा, सवासथय, खशक्ा, खा्ेपा्ीलगायतका क्ेत्मा केखन्रित ग्ु्ष आवशयक छ तर 
यनो संरच्ानभत् पन् सशुास्कनो प्रश्न उठ् सरुु भइसकेकनो छ। सशुास्कनो प्रवधि्ष् 
समटृधिका लानग अपररहाय्ष ततव हनो। पनछललनो दशकमा ्ेपालकनो सशुास्कनो सूचक 
सन्तनोरज्क हु्  सकेकनो छै्। साव्षजन्क पद ्ारण गरेका पदान्कारीमा पसुतौ्ी पगु्े 
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समपखत् कमाउ्े मनोह बढेकै कारणले भ्रष्ट्राचार बढेकनो छ। यसथ्ष ्ेपाललाई समधृि ब्ाउ् 
पन् तयसता भष्ट्राचारजन्य काय्षलाई न्यन्त्ण गरी सशुास् कायम ग््ष आवशयक छ। 
राज्ीनतलाई सेवाका रूपमा टवकास गरी राज्ीनतमा लागेका मान्छेले सदाचाररताकनो 
उदाहरण प्रसततु ग््ष आवशयक छ। यसनो भएमा समटृधिले फडकनो मा््ष सकछ। यवुा देशकनो 
समटृधिकनो संवाहक ्ै भएकाले उ्ीहरूकनो जनोस, जाँगर, उतसाहलाई सीप र कौशलमा 
पररवत््ष  गरी समधृि ्ेपालकनो अनभया्लाई साथ्षक ग््ष सटक्े भएकाले राजयका सबै तहले 
यवुा पररचाल् ग न्े तफ्ष  केखन्रित ग्ु्षप न्े देखखन्छ ।

राष्ट्रटवकासकनो लानग बढदनो अथ्षवयवसथामा यवुाकनो सहभानगता अतयावशयक हनु्छ। 
राष्ट्रन्मा्षणकनो प्रमखु शखति यवुा ्ै हनो तयसैले राष्ट्रकनो ददगनो टवकासकनो लानग उ्ीहरूलाई 
सक्म र सशति ब्ाउ् हरेक सथा्ीय तहले आफ्ा प्रयासहरू थाल्ी ग््ष आवशयक छ। 
हरेक सथा्ीय सरकारले यवुालाई न्ण्षय प्रटक्रयामा सामेल गरी सशति ब्ाउ् ुपछ्ष। बढदनो 
अथ्षवयवसथामा यवुाकनो सहभानगताले देशभखतिकनो भाव्ा जगाउँदछ र उ्ीहरूलाई देशकनो 
खजममेवार ्ागररक बन्न प्रनोतसाटहत गद्षछ। 

हरेक यवुाकनो भटवषय न्मा्षण ग््ष उ्ीहरूलाई उपयतुि ज्ा्, सीप र सा््हरू प्रदा् ग्ु्ष 
पद्षछ। सही खशक्ाले हरेक वयखतिकनो लानग जीव्कनो जग न्मा्षण ग््ष मद्त पगुदछ। हरेक 
सथा्ीय तहले यवुाकनो क्मता टवकास गरी उ्ीहरूलाई रनोजगारीका अवसरहरू प्रदा् गरी 
राष्ट्रन्मा्षणमा सहभागी गराउ् ुपद्षछ। काया्षन्वय् पक्मा मात् ्भई ्ीनतन्मा्षण र यनोज्ा 
तजु्षमासमेत यवुाकनो सहभानगता बढाई उ्ीहरूलाई खजममेवार ्ागररककनो रूपमा प्रसततु ग्ु्ष 
पद्षछ। 

प्रतयेक गाउँका उव्षर भनूमहरू तयसै बाँझनो पखलिएका छ्। हरेक बर्ष नछमेकी मलुकुबाि 
अन्न, फलफूल, तरकारी टक्ेर लयाउ् ुप न्े वाधयातमक अवसथा छ। घरपररवारलाई गाउँमै 
छा्ेडर परदेशी ब्ेका यवुा मानसक केटह हजार रूपयाँकनो लानग तातनो मरुभनूम, अगला भव्, 
तेलका गटहरा कुवा र उद्यनोगहरूमा जया्कनो बाजी लगाएर दद्रात पनस्ा बगाउँछ्।् 
पररवारकनो सखुकनो लानग पनस्ा बगाउँदा बगाउँदै कनतपय यवुा दघु्षि्ामा परेर प्राण 
तयागछ् ्र बन्द बाकसमा लास ब्ेर घर फक्ष इन्छ्।् कनतपय यवुा अंगभंग भएर जीउँदनो 
लास ब्ेर फका्षइएका पन् छ्।् कनतपय आफ्ै गलती र कमजनोरीले आपरान्क 
टक्रयाकलाप गदा्ष उतै् मतृयदुण्डकनो खशकार ब्ेका छ्।् यसता समासया बीचमा रहेर हरेक 
सथा्ीय तहले समा्ा्का लानग बेलैमा ्ीनतगत वयवसथा ग््ष जरुरी छ।
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हरेक समसयावाि देश र ज्तालाई न्कास दद्े यवुा पसुता ्ै हु् ।् देशमा चारैनतर फैलदै 
गएकनो असतवयसततालाई जरैसमेत उखेलेर फाल् र ख्जनोत, गनो्डमेल गरी टवकास र समटृधि 
रनोपेर फलाउ् यवुा ्ै अखघ बढ्पु न्े अटहलेकनो आवशयकता हनो। यसका लानग यवुालाई 
उद्यमशील ब्ाउ् ु र रनोजगार दद् ु पटहलनो शत्ष हनो। प्रतयेक पानलकाले आफ्ा लानग 
आवशयक ज्शखति तयार ग््ष प्राटवन्क खशक्ा र प्रखशक्णकनो वयवसथा ग्ु्षपछ्ष। टवद्यालय 
तहदेखख प्राटवन्क खशक्ाकनो ्ीनत लागू ग््ष जरुरी छ। ्ीनतन्मा्षण तहमा बसेकाहरूलाई 
यवुामखुी काय्षक्रम लयाउ्का लानग न्रन्तर दवाव दद्पुछ्ष। देशलाई आतमन्भ्षर ब्ाउ् 
आवशयकता अ्सुार उद्यम तथा वयवसाय सथाप्ा ग््ष सकेमा र बाटहरी मलुकुबाि आयात 
ग्ु्षप न्े अवसथा घिाउ् सटकन्छ र देशकनो पूजँी देशनभतै् राखी आनथ्षक उन्ननत र टवकासमा 
खच्ष ग््ष सटकन्छ। 

जु्  देशले आफ्ा यवुाकनो सजृ्ातमक श्रम, सीप र बटुधि टववेक उपयनोग गरेका छ् ्तयस 
मलुकुकनो महुारमा टवकासकनो मसुका् b]Vg पाइएकनो छ। राष्ट्र टवकासकनो रथ हाक्े 
आ्ारभतु शखति भ्ेकनो यवुाकनो शखति ्ै हनो र उतिशखति ्ै देश टवकासकनो प्रमखु ऊजा्ष 
हनो। यवुाकनो ऊजा्ष र क्मताले जु् सकैु च ु् ौती र अवरनो्हरूलाई पाखा लगाइ ्याँ सनोच 
र ् याँ प्राटवन्बाि टवकासकनो गनोरेिनो कनो््ष सटकन्छ। कु्ै पद वा अहनोदामा बसेर वा ् बसेरै 
पन् राष्ट्रकनो टवकासमा सटक्रय सहभानगता ज्ाउ् सटकन्छ। तसथ्ष, देश टवकासकनो 
गहटकलनो खजममेवारीलाई बनोक् सक्े बनलयनो खमबाका रूपमा रहेका यवुालाई अलछी हु्  
र कुलतमा बरानल् ्ददई उ्ीहरूकनो जनोश र जाँगरलाई उ्ीहरूकनो वयखतिगत टवकास र 
राष्ट्रन्मा्षणमा लगाउ् ुआजकनो आवशयकता हनो। 

्ेपालमा राज्ीनतलाई फनोहनोरी खेल भ्ेर पन् यसबाि पखन्छ् खनोज्े यवुाकनो जमात क्रमश: 
बढदनो छ। यनो मा्नसकतालाई तनो्ेडर यवुाले प्रतयेक क्ेत्मा आफ्नो ्ेततृव नल् अग्सर 
हु् पुछ्ष। समाज र राजयमा सथाटपत ्ीनत र न्यमले यवुालाई प्रतयक् प्रभाटवत पाद्षछ भ्े 
तयसता ्ीनत र न्यम संशनो्् ग््ष यवुा टक् अखघ ्स न्े? कु्ै पन् काय्षकनो काया्षन्वय् 
पक्लाई वयखतिकनो सनोचले प्रभाटवत पाद्षछ भ्े तयसता काया्षन्वय् पक्कनो ् ेततृव यवुाले टक् 
्नल्े? तसथ्ष, राज्ीनत सबै वयखतिकनो जीव्लाई प्रभाटवत पा न्े पक् हनो यनोबाि कनोटह अलग 
हु्  सकदै्। यवुाले राज्ीनतबाि अलग हु्  खनोज् ुपा्ीबाि जीव् अलग राखछु भ्े जसतनो 
हनु्छ। हनो कु्ै राज्ीनतक दलकनो सदसय बन्नु पछ्ष भन्ने छै् तर समाज र राष्ट्रमा हु् े 
हरेक गनतटवन्मा यवुाकनो संलग्ता हनु्छ ्ै र हु्  ु पन् पछ्ष। कु्ै अन्यनमतता र 
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असवभाटवकतामा चपु लागेर बस् ुभ्ेकनो तयसलाई सवीकार ग्ु्ष हनो। आजकनो सवीकार 
भावले भनोनल आफैले र आफ्ा सन्तनतले तयसकनो असर अवशय  बेहनो्ु्ष पछ्ष। तसथ्ष, आफ्नो 
भावी जीव्का लानग र भावी सन्तनतका लानग आजका यवुाले सतयकनो पक् नलई उपयतुि 
न्ण्षय नल्े टवरयमा आफ्ा मत जाहेर ग न्े बा्ी बसाल् ुपछ्ष।

मलुकुकनो राज्ैनतक, आनथ्षक र सामाखजक क्ेत् लगायत टवकास न्मा्षणमा यवुाले ्ै 
्ेततृवदायी र भनूमका खेल् ुआजकनो िटकारनो आवशयकता हनो। ऊजा्षशील यवुाकनो दक्ता 
र अग्सरतालाई धया् ददई राजय सञ्चाल्का हरेक तह र क्ेत्मा उ्ीहरूकनो अथ्षपूण्ष 
सहभानगता सनु्खचित गरी देश टवकासकनो खाका ब्ाउ्कुनो टवकलप छै्।

s
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ch{'g e§/fO{*

“हाम्नो खवश्वकाे  रूपान्तरण: ददगनो टवकासकनो लानग २०३० एजेण्डा (Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)” भ्ेर ्ामाकरण गरी स् ्
२०१५ कनो सेपिेमबर २५ मा संयतुि राष्ट्र संघकनो सत्रीऔ ंमहासभाले टवकास एजेण्डालाई 
५ ओिा महत्वपूण्ष क्ेत्हरू: ज्ता (People), पथृवी (Planet), समटृधि (Prosperity), शाखन्त 
(Peace) र साझेदारी (Partnership) का लानग प्रनतबधिता सटहत तयार पाररएकनो काय्षयनोज्ा 
खवश्वभर लागू ग न्े टवकास ढाँचालाई ददगनो टवकासकनो लक्य तथा २०३० एजेण्डाकनो रूपमा 
अगान्ड साररएकनो छ। स् ्२००० मा लयाएकनो सहस्ावदी टवकास लक्य (MDGs) हरूकनो 
उपलखब्मा िेकेर मा्वअन्कार र सामाखजक न्यायकनो नसधिान्तमा आ्ाररत भई पछान्ड 
पाररएकनो क्ेत्, वग्ष, मटहला, दनलत, अपाङ्गता भएका वयखतिहरू, बानलका, वधृि, लैटङ्गक 
अलपसंखयक लगायत सबै उतपीन्डत वग्षहरूकनो समा्ता तथा सशतिीकरण हानसल ग््ष 
एजेण्डा २०३० का रूपमा अखघ साररएकनो छ। यस एजेण्डामा मखुय गरी टवकासका ती् 
आयामहरू आनथ्षक, सामाखजक र वातावरणीय सन्तलु्लाई आ्ार नलएकनो छ। स् ्
२०३० सममका लानग ्ेरै ्ै महत्वकां  क्ी सूचकहरू राखी १९३ देशका सरकार प्रमखु/
प्रनतन्न्हरूले हसताक्र गरेकनो हु् ाले सबै देशहरू, सबै समबखन््त पक्हरू र साझेदारीमा 
संलग् भएका सबै संघ संसथाहरूले यसकनो काया्षन्वय् ग न्े अनभभारा नलएकनो छ। ्ेपालले 
पन् हसताक्र मात् ्गरी यसलाई काया्षन्वय्का लानग ्ीनत तथा काय्षक्रमहरूमा सपष्ट 
माग्षखचत् तयार गरररहेकनो छ। तर गतवर्ष देखख खवश्ववयापी रूपमा फैनलएकनो कनोनभ्ड-१९ 
महामारीले ्ेपालमा पन् प्रतयक् प्रभाव पारेकनो हु् ाले ददगनो टवकासका लक्यहरू हानसल ग््ष  
चू् ौतीपूण्ष देखखएकनो छ। 

* >L e§/fO{, u}/;/sf/L ;+:yf dxf;+3 g]kfnsf pkdxf;lrj x'g'x'G5.
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ददगनो टवकासका एजेण्डामा टवकासका समग् सवालहरूलाई उठा् गरेकनो भए पन् मखुय 
रूपमा आगामी स् ्२०३० नभत्मा सबै ठाउँमा गररबी र भनोकमरीकनो अन्तय ग न्े वाचा 
गरेकनो छ। तयसैगरी सबैलाई गणुसतरीय सवासथय सेवा र खशक्ा, देशनभत् र देशहरूबीच 
रहेकनो असमा्ता टवरुधि लड्े, मा्वअन्कारकनो रक्ा ग न्े साथै मटहला तथा बानलकाहरूकनो 
सशतिीकरण गददै लैंनगक समा्ताकनो प्रवधि्ष् ग न्े, पथृवी र प्राकृनतक श्रनोत सा््हरूकनो 
रक्ाकनो सनु्खचिता ग न्े उललेख गरेकनो छ। साथै जलवाय ुपररवत््ष  न्यून्करणकनो लानग 
ततकाल काम थाल्े संकलप गररएकनो छ। अककोतफ्ष  यसले खवनभन्न  तहमा देशकनो टवकास 
र क्मतालाई धया्मा राखदै ददगनो, समावेशी र सथायी आनथ्षक वटृधि, समटृधिका लानग सबैकनो 
साझेदारी, लनोकतन्त्, मा्वअन्कार, शाखन्त र न्याय जसता सवालहरूमा प्रनतबधिता ज्ाएकनो 
छ। हाम्नो जसतनो देशका लानग यसता प्रनतबधिताहरूले अनत ्ै दरुगामी महत्व राख् ् े छ्।् 

ददगनो टवकासले तय गरेका १७ ओिा लक्यहरू हानसल ग््षका लानग १५९ ओिा िागनेिहरु 
तथा खवश्वभरका लानग २३४ ओिा सूचकहरू र ्ेपालले आफ्नो सन्दभ्षमा थप गररएका 
२४५ ओिा गरी जममा ४७९ ओिा सूचकहरू तय गरेकनो छ। 

ददगनो टवकासका लक्यहरूलाई साझायात्ाकनो रूपमा वयाखया गददै कसैलाई पन् पछान्ड 
्छाड्े (Leave no one behind) वाचा अगान्ड साररएकनो छ। यनो ्ारा मात् ्भई यसतनो 
प्रनतबधिता हनो जसमा यसभन्दा पटहला ्गररएका साझा महत्वका टवरयहरू समावेश गरी 
हसताक्रकता्ष राष्ट्रले लागू ग््षका लानग ्ीनत तथा काय्षक्रम र बजेिबाि सपष्ट पा््ष जरूरी 
रहेकनो छ। 

्ेपालकनो सन्दभ्षमा पन् अरू मलुकुमा झै यहाँकनो सरकार ्ै ददगनो टवकासकनो एजेण्डा 
काया्षन्वय् ग न्े प्रमखु खजममेवार न्काय हनो। तयस कारण राटष्ट्रय ्ीनत, यनोज्ा, रण्ीनतहरू 
र काय्षक्रमहरू तजु्षमा गदा्ष ददगनो टवकासका लक्यले तय गरेका सूचकहरूका आ्ारमा ग््ष 
जरूरी छ अन् मात् स् ्२०३० समममा कसैलाई पछान्ड ्छाड्े वाचा पूरा हु्  सकछ। 
अटहले ् ेपालकनो SDG काया्षन्वय् ग न्े न्काय राटष्ट्रय यनोज्ा आयनोग रहेकनो छ भ्े संसदमा 
ददगनो टवकास तथा सशुास् सनमनत, प्र्ा्मन्त्ीकनो अधयक्तामा राटष्ट्रय काया्षन्वय् सनमनत, 
यनोज्ा आयनोगकनो उपाधयक्कनो अधयक्तामा समन्वय सनमनत, यनोज्ा आयनोगकनो सदसयहरू 
संयनोजक रह्े गरी टवरयगत सनमनत गठ् भएकनो छ। यसता संयन्त्हरू न्मा्षण भए पन् 
प्रदेश र सथा्ीय तहमा संयन्त् ब्ी ्सकेकनोले सथा्ीयसतरमा SDG कनो महत्वलाई 
आतमसाथ ग््ष सटकरहेकनो छै्।
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्ेपालले अटहले संघीय शास् प्रणालीकनो अभयास गरररहेकनो छ तयस कारण सथा्ीय सरकार 
र प्रादेखशक सरकारहरूकनो पन् एजेण्डाहरू काया्षन्वय्मा महत्वपूण्ष भनूमका रहन्छ। तयनत 
मात् ्भई एजेण्डाकनो काया्षन्वय्मा सामाखजक संघ संसथाहरू, सहकारीहरू, न्जी क्ेत्, 
टवकास साझेदार, नसंगनो ्ागररककनो महत्वपूण्ष यनोगदा् रहन्छ भन्ने कुरा बझु् जरूरी रहेकनो 
छ। तयसै गरी राज्ैनतक दलहरू, सांसदहरू तथा राज्ैनतक दलका काय्षकता्षहरूकनो 
प्रनतबधिता पन् उनतकै महत्वपूण्ष हनु्छ। राज्ैनतक क्ेत्कनो सहयनोग नलएर मात् ्ीनत तथा 
काय्षक्रम र बजेि न्मा्षण ग््ष सकेमा ददगनो टवकासकनो एजेण्डाले तय गरेकनो सूचकहरू प्राप्त 
ग््ष सटकन्छ। सथा्ीय तहकनो ्ीनत तथा काय्षक्रम र बजेिमा ददगनो टवकासका लक्यहरू 
केखन्रिय ब्ाउ् सके मात् लक्य प्राप्त ग््ष सहज छ । तर अटहलेकनो अवसथामा ् ेरै सथा्ीय 
तहमा ददगनो टवकासका लक्यलाई कसरी आफ्नो काय्षक्रममा समेट्े भन्ने टवरयमा ज्ा्कनो 
अभाव देखखन्छ। ्ेपाल सरकारले ददगनो टवकासका लक्यहरू प्राप्त ग््ष न्म् सवालहरूमा 
धया् दद् जरूरी देखखन्छ।

• ददगनो टवकासका लक्य प्रानप्तका लानग सबै सथा्ीय तहबाि अ्मुनोद् गराउ्े र तयहाँ 
अन्तटक्र्ष या तथा प्रखशक्ण ग्ु्ष प न्े।

• ददगनो टवकासका लक्य प्रानप्तका लानग सबै प्रदेश तथा सथा्ीय सरकारले लक्य केखन्रित 
रण्ीनत ब्ाउ्े, यनोज्ा तजु्षमा ग न्े र आवशयक बजेि टवन्यनोज् गरी काया्षन्वय् 
ग न्े।

• सामाखजक संघसंसथाहरू, न्जीक्ेत् तथा समदुायमा ददगनो टवकासका लक्यहरूकनो बारेमा 
सचेत्ा वटृधि ग न्े तथा सूचक केखन्रित भई बजेि र काय्षक्रमहरू न्मा्षण गरी लागू 
ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्य प्रानप्तका सूचकहरूकनो प्रगनतका बारेमा बाटर्षक रूपमा समीक्ा 
ग््षका लानग केन्रिीय तथयाङ्क टवभागकनो एउिा यनु्ि प्रतयेक खजललामा रह्े र 
खजललाभरकनो सूच्ाहरूलाई अद्यावन्क ग््ष कमपयिुर एखपलकेस् तयार ग न्े र सबै 
सथा्ीय तहमा लागू ग न्े। साथै ज्गण्ाका लानग तयार पररएकनो प्रश्नावलीमा समेत 
ती सूचकहरू समावेश गरी तथयाङ्क संकल् ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्यहरू प्रानप्तका सूचकहरूकनो उपलखब् कागजमा मात् ्भई 
वासतटवक ज्सतरमा परेकनो प्रभावलाई पटुष्ट ग््षका लानग सरनोकारहरूसँग छलफल तथा 
क्रस भेररफाई ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्य प्राप्त ग््षका लानग दाताहरूकनो प्रनतबधिता अ्रुूपकनो सहयनोग प्राप्त 
ग न्े र प्राप्त सहयनोगलाई प्रदेश र सथा्ीय तहमा न्यायनोखचत टवतरण ग न्े। 
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• ददगनो टवकासका एजेण्डामा काम ग न्े सबै न्कायहरू तथा सरनोकारवालाहरूकनो बीचमा 
समन्वय र सहकाय्षका साथै प्रगनतकनो समीक्ा ग न्े। 

• ्ेपाल ददगनो टवकास मञ् चलाई सशति र प्रभावकारी ब्ाई सामाखजक संघ संसथाहरूकनो 
क्मता टवकास र नबसतार ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्य प्रानप्तकनो महत्व दशा्षउँदै यसकनो प्रानप्तमा ज्सहभानगता बढाउ् 
राटष्ट्रय अनभया् चलाउ्े।

• ददगनो टवकासका लानग यवुालाई ददगनो टवकास यवुादूत (SDGs Youth Ambassador) का 
रूपमा पानलकाहरूमा पररचाल् गराउ्े।

• सवखचछक सनमक्ालाई औपचाररकभन्दा पन् प्रभावाकारी सवमूलयांक्का रूपमा नल्े, 
प्रदेश सकार र  पानलकाहरूमा पन् यसता अभयासहरू ग न्े ।

• कनोनभ्ड महामारीले ददगनो टवकासकनो लक्य प्रानप्तमा पारेकनो प्रभाव अधयय् गरी आवशयक 
रण्ीनतहरू तय ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्यहरू प्रानप्तका लानग प्रदेश सरकार र सथा्ीय सरकारहरूले 
सामाखजक संघ संसथाहरूमा काय्षरत दक् ज्शखतिलाई ज्सतरमा पररचाल् ग न्े।

• ददगनो टवकासका सवालमा सामाखजक संघ संसथा, न्जीक्ेत् र सहकारीबाि भएका 
यनोगदा्कनो तथयाङ्कहरूलाई केखन्रिय तथयाङ्क प्रणालीमा समावेश ग न्े।

• ददगनो टवकासका लक्यहरू प्राप्त ग््ष तय गरेका सूचकहरूलाई माप्यनोगय र समय 
सापेक् ब्ाउ्े।

s
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सरकारले यवुासमबन््ी काय्षक्रममा पया्षप्त बजेि टवन्यनोज् गरी काय्षक्रम काया्षन्वय्कनो 
खजममेवारी यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयलाई ददएमा यवुाकनो टवकासमा थप िेवा पगु्े 
देखखन्छ। 

 ्ेपाल सरकारकनो टवगत चार वर्षकनो बजेिलाई अ्गुम् ग न्े हनो भ्े कनोनभ्ड–१९ पनछ 
यवुाक्ेत्लाई नलएर बढी धया् ददएकनो देखखन्छ। कनोनभ्ड–१९ अखघका दईु आनथ्षक वर्षमा 
भएकनो बजेि टवन्यनोज् (२०७५/७६ र २०७६/७७) र पनछकनो बजेि टवन्यनोज् 
(२०७७/७८ र २०७८/७९) लाई हेदा्ष कनोनभ्ड–१९ संक्रमणपनछ आएका बजेिमा 
यवुालाई बढी समेट् खनोजेकनो  देखखन्छ। 

कनोनभ्ड–१९ पनछ ्ेपाल सरकारले यवुासमबन््ी काय्षक्रमहरूमा टवन्यनोज् गरेकनो बजेिमा 
वटृधि भए पन् यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयतफ्ष  टवन्यनोखजत बजेिमा कमी आइरहेकनो 
देखखन्छ। यवुासमबन््ी काय्षक्रमका लानग खशक्ा, टवज्ा् तथा प्रटवन् मन्त्ालय, रक्ा 
मन्त्ालय, उद्यनोग, वाखणजय तथा आपूनत्ष मन्त्ालय, कृटर तथा पशपुन्छी टवकास मन्त्ालय, 
श्रम, रनोजगार तथा सामाखजक सरुक्ा मन्त्ालय र प्र्ा्मन्त्ी तथा मन्त्ी परररदकनो 
काया्षलयलगायत मन्त्ालयहरूमा बजेि टवन्यनोज् गरेकनो देखखन्छ। यवुाकनो टवकास र 
पररचाल्का लानग सथाप्ा भएकनो मन्त्ालयमा मात् ्भई अन्य मन्त्ालयहरूमा बजेि 
छ्ा्षले यवुालाई भ्ेर छुिाइएका बजेि तथा काय्षक्रमहरू समबखन््त क्ेत्मा पगुछ वा 
पगुदै् भन्ने प्रश्न चाटह पकै्क उठ् सकछ। 

o'jfsf If]qdf ah]6 ljlgof]hg / 
casf] af6f]

hubLZj/ kf08]*

*  >L kf08], kqsf/, sflGtk'/ klqsf;Fu cj4 x'g'x'G5 .
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आनथ्षक वर्ष २०७५/७६ मा कूल राटष्ट्रय बजेि १३ खब्ष १५ अब्ष १६ करनो्ड १७ लाख 
टवन्यनोज् गररएकनोमा यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयलाई टवन्यनोखजत बजेि कूल बजेि 
०.२१९ प्रनतशत (रु.४ अब्ष १८ करनो्ड ९५ लाख) नथयनो । यसतै, आनथ्षक वर्ष २०७६/७७ 
कनो ्ीनत तथा काय्षक्रमहरू काया्षन्वय् ग््ष रु १५ खब्ष ३२ अब्ष ९६ करनो्ड ७१ लाख 
टवन्यनोज् गररएकनोमा यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयलाई रु. ३ अब्ष ९९ करनो्ड ८ लाख 
(कूल राटष्ट्रय बजेिकनो०.२६ प्रनतशत) नथयनो । आनथ्षक वर्ष २०७७/७८ कनो ्ीनत तथा 
काय्षक्रमहरू काया्षन्वय् ग््ष रु १४ खब्ष ७४ अब्ष ६४ करनो्ड टवन्यनोज् गररएकनो छ। 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयतफ्ष  भ्े जममा रु. २ अब्ष ३६ करनो्ड ६० लाख (कूल राटष्ट्रय 
बजेिकनो ०.१६ प्रनतशत) टवन्यनोज् भएकनो नथयनो। अगानम आनथ्षक वर्ष २०७८/८९ कनो 
लानग सरकारले रु. १६ खब्ष ४७ अब्ष बजेि टवन्यनोज् गरेकनो छ। जसमा यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्ालयलाई २ अब्ष ७४ करनो्ड ६८ लाखमात् टवन्यनोज् गररएकनो छ। यनो 
बजेि कूल राटष्ट्रय बजेिकनो ०.१७ प्रनतशत मात् हु्  आउँछ। कूल राटष्ट्रय बजेिकनो आकार 
बढे पन् यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयतफ्ष कनो आकार बढ् ्सकेकनो तथयले यवुाकनो टवकास 
र पररचाल्कनो खजममेवारी नलएकनो मन्त्ालयलाई प्राथनमकता ददएकनो देखखदैँ्।  सरकारले 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयकनो बजेिलाई न्यू्तम काम चलाउकनो टहसाबमा मात् टवन्यनोज् 
गरेकनो जसतनो देखखन्छ।

्ेपालकनो संटव्ा्कनो ्ारा ३३ कनो उप्ारा १ अ्सुार प्रतयेक ्ागररकलाई रनोजगारीकनो 
हक हु् े र उप्ारा २ अ्सुार ्ागररकलाई रनोजगारीकनो छ्नोि ग््ष पाउ्े हक छ। 
तयसकनो काया्षन्वय्का लानग रनोजगारीकनो हक समबन््ी ऐ्–२०७५ लयाईएकनो हनो। उति 
काय्षक्रमकनो लखक्त समूह १८ देखख ५९ वर्ष उमेर समूहकनो बेरनोजगार वयखति तथा न्जकनो 
पररवार हु् ेछ्।् तर उति प्राव्ा्लाई समबनो्् ग न्े गरी प्रष्ट रुपमा बजेि बजेि वयवसथा 
गरेकनो देखखदैँ्। 

केन्रिले यवुालाई प्राथनमकता ददए पन् प्रदेशहरूमा त अटहलेसमम गण्डकी प्रदेशमा बाहेक 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालय ्ै गठ् भएकनो छै्। यसतै, ती्ओिा प्रदेश सरकारले भ्े 
यवुा परररद् सथाप्ालाई जनो्ड ददएका छ्।् कणा्षली प्रदेशले ‘कणा्षली यवुा तथा खेलकुद 
परररद्’, बागमती प्रदेशले ‘प्रदेश यवुा परररद् तथा प्रदेश खेलकुद परररद्’ र लखुमब्ी प्रदेशले 
यवुा परररद् गठ् गरेका छ्।् 

टवगत चार वर्षकनो बजेिलाई अधयय् गदा्ष अब ्ेपाल सरकारले यवुा तथा खेलकुद 
मन्त्ालयमाफ्ष त यवुा बजेिलाई बढाउ् ु प न्े प्रष्ट देखखन्छ। साथै यवुा तथा खेलकुद 
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मन्त्ालयकनो ्ेततृवमा यवुासमबन््ी काय्षक्रमहरू एटककृत गरेर काया्षन्वय् ग्ु्ष उपयतुि 
हनु्छ। राटष्ट्रय यवुा ् ीनतले १६ देखख ४० वर्ष उमेर समूहलाई यवुा भ्ेर पररभाटरत गरेपनछ 
सरकारले काय्षक्रमहरू लयाउदा तयसलाई केन्रिमा राखेर काय्षक्रम लयाउ् ु उपयतुि 
देखखन्छ। 

केन्रिले प्रदेश सरकारहरूसँग पन् समन्वय गरेर काम गरे यवुाटवकास तथा पररचाल्कनो 
क्ेत्मा थप िेवा पगु्े देखखन्छ। सरकारले कनोरनो्ा भाइरसकनो संकिकनो बेलामा सवयंसेवककनो 
रूपमा यवुालाई पररचाल् ग््ष सक्े गरी केन्रि, प्रदेश र सथा्ीय तहमा छुटै् टवपद् 
वयवसथाप्कनो तानलम ददएर यवुालाई तै्ाथ गरेर राख्न उखचत देखखन्छ।

सरकारले यवुाकनो खशक्ा, सवासथय र रनोजगारीसमबन््ी काय्षक्रममा प्राथनमकता दद् ुआवशयक 
देखखन्छ। सरकारले कनोनभ्ड–१९ पनछ सवदेशमा रहेका र टवदेशबाि फकने का यवुालाई 
उ्ीहरूकनो क्मता र दक्ताका आ्ारमा रनोजगारीकनो अवसर नसज््ष ा गरे मलुकुकनो टवकासमा 
मद्त पगुदछ।

s
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v]ns'bsf] ljsf;sf ;f/ly

s'zn ltdlN;gf*

उन्नाईसौं शताबदीका महा् ्दाश्षन्क सवामी टववेका्न्दले तयनतबेला भ्ेका नथए, ‘कु्ै पन् 
देशकनो समटृधि तयहाँकनो यवुाशखतिले न््ा्षरण गछ्ष।’ ्ेपाल सरकारले पन् देशकनो समटृधि र 
टवकासकनो आफ्नो लक्य साकार पा््षका लानग हर क्ेत्मा यवुाकनो सहभानगता र उ्ीहरूकनो 
प्रभावशाली ्ेततृव चाहेकनो छ। ४० प्रनतशत यवुा ज्संखयामधये झण्ैड २० प्रनतशत टवदेश 
पलाय् भएकनो अवसथामा सवदेशमा समटृधिका लानग च ु् ौनत त छँदै छ तर टवदेशमा रहेका 
यवुाले पन् मातभृनूमकनो टवकासका लानग प्रतयक् र अप्रतयक् रूपमा यनोगदा् ददईरहेका 
छ्।् 

खेलकुद समटृधिकनो आ्ार हनो। टवकखशत मलुकुले खेलकुदमा गरेकनो लगा्ी र नलएकनो 
प्रनतफल हाम्नोजसतनो गैरवयवसाटयक खेल गनतटवन् हु् े देशका लानग ्ौलनो रह्े गरे पन् 
केटह यवुाबाि सरुुआत भएकनो छ। सरकारले खेलकुदकनो टवकाससँगै खेल पय्षि्माफ्ष त 
समटृधि हानसल ग न्े महतवाकांक्ी यनोज्ामा भौगनोनलक खसथनत र प्राकृनतक श्रनोतकनो उपयनोग 
ग्ु्षप न्े आवशयकता छ। 

खेलकुदकनो टवकासका लानग महत्वपूण्ष आ्ार पूवा्ष्ार, प्रखशक्ण र प्रनतयनोनगता हु् ।् हाम्नो 
देशले यी ती्ै आ्ारहरूलाई यथेष्ट धया् दद् सकेकनो देखखदैँ्। खेलकुदकनो टवकासका 
लानग सरकारकनो मात् भर प न्े प्रवखृत्ले पन् देशमा खेलकनो उन्ननत हु्  सकेकनो छै्। केटह 
यसता यवुा छ् ् टक जसले देशकनो खेलकुदकनो दीघ्षकाली् टवकासका लानग टवदेशबाि 
फकने र लगा्ी गरेका छ् ्भ्े कनतले सथा्ीयसतरबाि खेलकुद टवकासका लानग यनोगदा् 
गरररहेका छ्।्

*  >L ltdlN;gf, kqsf/, sflGtk'/ klqsf;Fu cj4 x'g'x'G5 .
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यवुा टवदेखश्लुाई पररवार र समदुायमा गव्षकनो रूपमा हेरर्े संसकृनतमा हटुक्ष एका हाम्ा 
यवुाले सवदेश फकने र खेलकुदका लानग ददलनोजया् लगाउ् ुसामान्य कुरा हनोइ्। बखकसङका 
पूव्ष चयाखमपय् सशुील खघनमरेले मकाउकनो आकर्षक आमदा्ीलाई लतयाएर गाउँमै खेलकनो 
टवकासका लानग यनोगदा् ग न्े हेतलेु सवदेश फटक्ष ए। आफ्ै पहलमा मकवा्परुकनो हेिौं्डा 
उपमहा्गपानलकामा सटुव्ासमपन्न खेलकुद पूवा्ष्ार न्मा्षणमा हनोनमएका छ्।् 

झण्ैड १० वर्षकनो कररअरमा दज््ष भन्दा बढी अन्तरा्षटष्ट्रय प्रनतयनोनगता खेलेका सशुीलजसता 
खेला्डी भटवशयकनो खनोजीमा टवदेखशए। सखुकनो खनोजीमा टवदेखशएका उ्ीहरू पैसामा मात् 
सन्तटुष्ट नमल्े रहे्छ भन्ने तथय बझेुर सवदेश फटक्ष ए। हेिौं्डा उपमहा्गरपानलका ५ 
टपपलेमा यवुा कलब गठ् गरी पूवा्ष्ार न्मा्षण गरेपनछ तयस क्ेत्का खेला्डीका लानग अटहले 
बरदा् साटवत भएकनो छ। 

बालजयनोनत मा.टव.कनो हातानभत् झण्ैड १ करनो्ड रुपैयाँ लागतमा ४० नमिर लमबाई र १२ 
नमिर चौ्डाईकनो इण्डनोर कभ्ड्षहल न्मा्षण समपन्न भएकनो छ। बखकसङ, बया्डनमन्ि्, 
मास्षलआि्षसटहत अन्कांश इण्डनोर खेल खेलाउ् सटकन्छ। ‘अब हाम्नो क्ेत्का खेला्डीले 
सटुव्ासमपन्न पूवा्ष्ारमा प्रखशक्ण ग््ष पाउ्ेछ्।् हाम्नो समयमा यी सबै सप्ाका कुरा 
नथए। ्लुनो र खाली मैदा्मा बखकसङ प्रखशक्ण गरेर म अन्तरा्षटष्ट्रयसतरमा पगेुकनो हुँ,’ भन्दै 
४० वरमीय सशुीलले आफ्नो अ्भुव सु् ाए, अब तयसतनो खसथनत रहे्। कभ्ड्षहल ब्ेपनछ 
खेला्डीले सबै मटह्ा प्रखशक्ण नल् पाउ्ेछ्।् राटष्ट्रय खेला्डी उतपाद्मा आफ्नो तहबाि 
ग््ष सटक्े सहयनोगकनो अन्कतम उपयनोग सशुीलले टपपलेमा गरेका छ्।् टव.सं. २०७५ 
सालमा मकाउबाि फकने र सरुु गरेकनो कामले मूत्ष रूप नलएकनो ६ मटह्ा भयनो। दज््ष भन्दा 
बढी खेला्डीहरू अटहले कभ्ड्षहलमा प्रखशक्णरत छ्।् घरमै बसेर सटुव्ासमपन्न पूवा्ष्ारमा 
प्रखशक्ण ग््ष पाएका यी खेला्डीले भटवशयमा अन्तरा्षटष्ट्रयसतरमा ्ेपालका लानग पदक 
खजत्नछे् ्भन्ने टवश्वास सशुीलकनो छ। 

यनत ठूलनो यनोज्ाका लानग हेिौं्डा उपमहा्गरकनो १५ लाख रुपैयाँ सहयनोगबाहेक अन्य सबै 
सथा्ीयसतरबाि संकल् गररएकनो हनो, जसकनो ्ेततृव खघनमरेले नलए। सशुील भन्छ् ्‘राटष्ट्रय 
खेलकुद परररदसमम हाम्नो पहुँच रहे् तर खजलला खेलकुद टवकास सनमनतले चाटहँ ५० हजार 
रुपैयाँ ददएकनो नथयनो, पैसामात् पन् ठूलनो कुरा हनोइ् आनथ्षक सहयनोग ग््ष ्सक्ेहरूले 
हामीलाई ्ैनतक र भाव्ातमक रूपमा साथ दद्भुएकनो छ। उहाँहरूकनो हौसलाले यनत ग््ष 
सकेका छौं।’
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सात वर्ष टवदेशमा बसेर कमाएकनो केटह रकमबाि सखुशलले अक्यकनोरसमेत सथाप्ा गरेका 
छ्।् ‘रु. १० लाखकनो अक्यकनोरले खेलकुद टवकास, खेला्डीकनो इन्जूरी लगायतकनो 
समसया समा्ा्का लानग उपयनोग ग न्े यनोज्ा छ। टवदेशमा कनत बस्े, जनत कमाए पन् 
आतमसन्तटुष्ट ्हु् े रहेछ। हेिौं्डाका मेयर (हररबनोल महत) र व्डाधयक् (राजेश बान्याँ)ले 
्ेपालमै आएर खेलकुदका लानग काम ग््ष उतसाटहत ग्ु्षभयनो, उहाँहरूकै सहयनोगले अटहलेकनो 
काम समपन्न भएकनो हनो,’ सशुीलले भ्े, ‘अटहले सा्ा भाइबटह्ीले यनो सटुव्ाकनो उपयनोग ग््ष 
पाएका छ्,् यनो भन्दा ठूलनो सन्तटुष्ट कहाँ हनोला!’

उ्कनो यनोज्ा यनतमा मात् सीनमत छै्। टपपलेकनो कयामपा्डाँ्डामा उ्ी ्ेततृवकनो टपपले 
यवुा कलबले फुिबल मैदा् न्मा्षणकनो काम सरुु गरेकनो छ। मकवा्परुमै पटहलनोपलि ४ 
सय नमिर एथलेटिकस ट्याकसटहतकनो फुिबल मैदा्कनो न्मा्षण हालै सरुु भएकनो हनो। १० 
हजार दश्षक क्मताकनो सथायी पयाराटपि न्मा्षणकनो काम अटहले भइरहेकनो छ। रु. ८० 
लाख  अ्मुान्त लागत रहेकनो यनो कामका लानग उपमहा्गरपानलकाले ३४ लाख रुपैयाँ 
सहयनोग उपलब् गराएकनो छ। बाँकी बजेि सथा्ीयसतरबािै संकल् ग न्े यनोज्ा अ्सुार 
काम अगान्ड बढेकनो छ। कभ्ड्षहल र फुिबल रंगशाला न्मा्षण भएपनछ १५ भन्दा बढी 
खेलकनो प्रदेशसतरीय प्रनतयनोनगता यही क्ेत्मा आयनोज्ा ग््ष सटक्ेछ। 

दखक्ण एनसयाली खेलकुद प्रनतयनोनगताका रजत पदक्ारी सशुील भन्छ् ्‘टवदेश जा्अुखघ 
खेलबाहेक मलाई अरु केटह थाहा नथए्। पञ्च हान्न मात् जा्ेकनो मैले जीव्मा एउिा 
खशक्ा के पाएकनो छु भ्े मैले जसतनो अवसथा अबकनो पसुताले भनोग् ु हुँदै्। समाजकनो 
टवकाससँगै उ्ीहरूलाई पन् समटृधिकनो सारनथ ब्ाउ्पुछ्ष, म अखन्तम सवाससमम पन् 
खेलकुदकनो टवकासमा यनोगदा् ददईरह् सकँू। तयनो ग््ष सकेँ  भ्े मैले जीव्कनो साथ्षकता 
भेट्ाउ्ेछु।’

हामीले ्गरे कसले ग न्े? अटहले ्गरे कटहले ग न्े? यनो सनोच भएका गनोरखाका एक यवुाले 
समदुायसतरबाि आटि्षटफनसयल िफ्ष  (कृनतम घाँसे मैदा्) न्मा्षण गरेर फुिबलमा ्याँ 
आयाम दद्े प्रयास गरेका छ्।् उ्ी हु्  ्२८ वटर्षय इलेखकरिक इखन्जन्यर अनमत खत्ी। 
्ेपालमा खेलकुदकनो टवकासका लानग अनत आवशयक पक् पूवा्ष्ार हनो। भौगनोनलक कदठ्ताले 
पूवा्ष्ार न्मा्षणकनो समसयालाई खचददै गनोरखा ्गरपानलका–९ दलभन्जयाङमा सेभे् ए साइ्ड 
िफ्ष  मैदा् न्मा्षण गरेर उ्ले ्मू्ाकनो काम गरेका छ्।् 
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फुिबलमा ्ेरै ्ै रुची राख्न ेइलेखकरिक इखन्जन्यर खत्ीले १० वर्ष अगान्ड देखेकनो सप्ाले 
यही वर्षदेखख ्ेरै हदसमम मूत्षरूप नलएकनो छ। तर, अझै ्ेरै ग््ष बाँकी छ। उचच खशक्ा 
अधयय् सटकएपनछ खजलला फकने र १४ वर्षमनु् उमेर समूहका सकुले केिाकेिीकनो प्रनतयनोनगता 
आयनोज्ा गरेपनछ उ्ले खजललामा फुिबलकनो टवकासका लानग आवशयक कुराहरू खटु्ाउँदै 
गए। तयहीबँाि सरुु भएकनो हनो, मैदा् न्मा्षण अनभया् । 

‘टव.सं. २०६८ सालमा पटहलनोपलि यू–१४ सकूलसतरीय प्रनतयनोनगता आयनोज्ा गदा्ष ्ै 
हामीलाई सतरीय पूवा्ष्ारकनो आवशयकता हु् ेछ भन्ने सनोखचसकेकनो नथए ँ तर जसनोतसनो 
ती्ओिा संसकरण हामीले उव्डखाव्ड मैदा्मै गययौं, टव.सं. २०७१ सालमा आफ्ै गाउँमा 
्गरपानलकाकनो सरकारी जगगा समयाएर मैदा् तयार गरेका हौं।’ खत्ीले आफ्नो सरुुआती 
दद्बारे समरण गरे। 

भौगनोनलक अवसथाका कारणले ११ ए साइ्ड मैदा् ब्ाउ् ्सटकएकनोमा उ्लाई अटहले 
पन् गु् ासनो छ। ‘हामीले साव्षजन्क जगगा खनोखजरहेका नथयौं र तयनो आफ्ै गाउँ/ठाउँमा 
हनोस भन्ने पन् नथयनो। तर फराटकलनो जगगा भेटिए्,’ उ्ी थपछ्।् मैदा् ्हु्  ु भन्दा 
मापदण्ड ्पगेु पन् खेल्े थलनो बन्यनो। सकुले केिाकेिीका लानग मैदा् भयनो। यसकनो 
प्रचारका लानग फुिबल महनोतसवकनो आयनोज्ा हु्  थालयनो। महनोतसव आयनोज्ाले यसकनो 
प्रचारमात् भए् सतरनोन्ननतका लानग सहयनोगी हातहरू पन् जटु् थाले । 

ती् वर्ष ्लुामय मैदा्मा महनोतसव आयनोज्ा गरेपनछ सथा्ीय सरकारकनो आगम्सँगै 
खजललामै पटहलनोपलि िफ्ष सटहतकनो सेभे् एसाइ्ड फुिबल मैदा् न्मा्षणकनो कामले गनत 
नलएकनो हनो। गनोरखा ्गरपानलकाले पिक पिक गरी रु. १२ लाख रुपैयाँ उपलब् गरायनो, 
प्रदेश सांसद मा््ीय हररशरण आचाय्षले रु. ८ लाखकनो बजेि सनु्खचित गराए। फ्ान्सलगायत 
टवदेशमा रहेका गनोरखाली दाजभुाइ दददीबटह्ीबाि सहयनोग जटु् थालयनो। झण्ैड दईु वर्षकनो 
नमटह्ेतकनो ्नतजाले आटि्षटफनसयल िफ्ष  मैदा् तयार भयनो। पालङुिार ्गरपानलकाकनो 
खजन्सी सहयनोग र सथा्ीय ज्श्रमदा् पन् उखत्कै रह्यनो। रु. ३५ लाख ५० हजार खच्ष 
भएकनो यनो पररयनोज्ामा अझै ३ लाख रुपैयाँ नत््ष बाँकी रहेकनो अनमतले सु् ाए। तर उ्लाई 
टवश्वास छ टक सहयनोग घनोरणा गरेका वयखतिहरूले रकम उपलव् गराउ्ेछ्।्

न्मा्षणका क्रममा भनोगेका यावत ्समसयाहरूलाई नबसा्षउ्े गरी गएकनो मंनसरमा खचटिक्ककनो 
मैदा् तयार भयनो। यनो ्ेपालमै पटहलनोपलि समदुायसतरबाि न्नम्षत आ्नु्क सटुव्ासमपन्न 
कृनतम घाँसे मैदा् फुिबल खेलकनो पूवा्ष्ार हनो। 
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अनमतले यनो पूवा्ष्ारकनो महत्वलाई दईुओिा तक्ष माफ्ष त पररभाटरत गरेका छ्।् पटहलनो, 
हाम्नो खजललामा फुिबलका चखच्षत हसतीहरूकनो जन्म ्भए पन् फुिबलमा क्मता बनोकेका 
खेला्डी र लनोकटप्रयताकनो कमी छै्। उ्ीहरूलाई एउिा संसथागत प्रयासद्ारा मूल्ारकनो 
फुिबलमा लयाउ्का लानग यनो मैदा् कनोशेढंुगा हु् ेछ। दनोस्नो, ्ेपालका अन्कांश 
खजललाहरूकनो भौगनोनलक ब्ावि गनोरखाकनो भन्दा फरक छै्। ्डाँ्डा्डाँ्डामा पन् सा्नो 
सवरूपकनो सतरीय मैदा् बन्न सक्ेछ भ्ेर गनोरखा खजलला उदाहरणीय बा्नोस।् भटवशयमा 
अरु १० ओिा खजलला र २० ओिा कलबहरूलाई यसतनो प्रकृनतकनो संरच्ा न्मा्षणका लानग 
प्ररेणा नमलयनो भ्े हामी हाम्नो पररयनोज्ा सफल भएकनो मान्छौं।

अनमतकनो भारामा भन्ने हनो भ्े गनोरखा खजललाले फुिबलमा क्राखन्त अनभया्कनो सरुुआत 
गरेकनो छ। गनोरखा ऐनतहानसक खजलला हनो। ्ेपाली समाज पररवत््ष  र टवकासका ्ेरै 
अनभया्हरू यहाँबाि सरुु भएका छ्।् तयसमा अब फुिबलकनो क्राखन्त थटपएकनो छ। 
यसले शाखन्तपूण्ष क्राखन्त ग न्ेछ। भटवशयमा उचचसतरीय राटष्ट्रय खेला्डी उतपाद् गरी देशकनो 
खेलकुद सतर बढाउ् सहयनोग ग न्ेछ। खजलला र देशैभर फुिबल संसकृनत न्मा्षणकनो प्रयास 
ग न्ेछ। 

पनोखराकनो सहारा एके्ेडमीले जसतै आवासीय फुिबल एके्ेडमी न्मा्षण अबकनो लक्य हनो। यनो 
पररयनोज्ालाई पञ्चवरमीय पररयनोज्ा मान्ने अनमत भन्छ् ् ‘हामीले खजललाका सबै सथा्ीय 
तहसँग सहकाय्ष गरी पूवा्ष्ार न्मा्षणसँगै खजललाभरबाि खेला्डी छ्नोि गरी आवासीय र 
खशक्ाकनो सटुव्ासटहत फुिबल एके्ेडमी सञ्चाल् ग न्े लक्य राखेका छौं, तयसकनो पटहलनो 
खखुटकलनोका रूपमा खेल पूवा्ष्ार न्मा्षण भएकनो छ। अझै पन् ्ेरै काम हु्  बाँकी छ। 
भटवषयमा खजललालाई फुिबलबाि चखच्षत र पररखचत गराउ्े लक्य छ।’

अनमत फुिबल खेला्डी हनोइ््।् तयसनो त टवकास मललबाहेक खजललाबाि राटष्ट्रयसतरमा 
प्रनतन्न्तव ग न्े कु्ै फुिबलर छै््।् केटह खेला्डी ए न्डनभज् खेलथे तर उ्ीहरू पन् 
खजललाबाि प्रखशखक्त भएर हनोइ््।् तयसैले उ्ीसँग आफू फुिबलमै कसरी आकटर्षत भए ँ
र मैदा् तथा एके्ेडमी न्मा्षण अनभया्मा कसरी टक् हनोनमए ँभन्नेबारे ठनोस कारण छै्। 
तर अटहले सनोचदा आफूले नलएकनो न्ण्षय र टहँ्ेडकनो बािनोमा उ्लाई गव्ष छ। भटवषयमा 
खजलला र देशले गव्ष ग न्े गरी यनोज्ारत छ्।् 

टवदेशबाि फकने र पूवा्ष्ार न्मा्षण गरी दज््ष भन्दा बढी खेलका राटष्ट्रय खेला्डी उतपाद्मा 
लागेका मकवा्परुका सशुील खघनमरे र फुिबलकनो माहनोल ब्ाउ् उधित गनोरखाका 
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अनमतबीच १२ वर्षकनो उमेर अन्तर छ तर उ्ीहरूकनो सनोच र लक्य एउिै छ “खेलकुदमाफ्ष त 
समाज पररवत््ष  र समटृधिकनो आ्ार।” दवैुले आआफ्नो ठाउँमा ्मू्ाकनो काम गरेका 
छ्।् उ्ीहरू प्रनतन्न्पात् हु् ।् देशभर अन्य तयसता ्ेरै पात्हरू छ् ्जसले आनथ्षक 
अभावका बीचमा पन् सतकाय्षकनो सरुुआत गरे र उ्ीसँगै थपु्र ैसारनथहरू जनोन्डए। 

पररवत््ष कनो संवाहक र समटृधिकनो मेरुदण्ड भ्ेकनो यवुा शखति ्ै हनो। यवुा भ्ेकनो उमेरमात् 
हनोइ्, प्रवखृत् पन् हनो, दृटष्टकनोण हनो। जनोस, जाँगर र टहममत हनो। देश टवकासकनो सबैभन्दा 
ठूलनो पूजँी हनो। क्मता भएर अवसर ्पाएका र अवसर पाएर पन् उपयनोग ग््ष ्जा्ेका 
यवुालाई सही बािनोमा लयाउ्े र माग्षदश्षककनो भनूमकामा ती्ै तहका सरकारले समन्वयकारी 
भनूमका न्वा्षह ग््ष सकेमा सखुी ्ेपाली समधृि ्ेपालकनो राटष्ट्रय लक्य पूरा हु्  ्ेरै समय 
लाग्े छै्।

s
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Youth Migration and Its Impact on Human 
Resources Development in Nepal

Kalpana Rana Magar*

The unprecedented growth can be experienced in youth migration in Nepal 
over past decades, especially labour and student migration. As per the recent 
government labour approval record, more than 70,000 Nepali youth had already 
obtained labour approval for foreign employment whereas approximately 739 
students had received immigration visa for foreign study after COVID-19 crisis 
and more than a million are currently working or studying at various country of 
destination. If this massive outsourcing of potential youth continues then there 
is greater risk for Nepal facing shortfall of human resources for sustainable 
development in coming days. 

While assessing the migration trends and patterns, mostly the marginalized youth, 
having poor socioeconomic privileges and residing in a village or backwarded 
areas which are lacking behind from the decentralized developmental planning 
and process are the main targeted aspirant migrants. Several studies suggest 
that those aspirants are usually unskilled and illiterate or less educated, but are 
considered to be potential labour in various countries of destinations, especially 
the Gulf Cooperation Council (GCC), Malaysia and South Korea for blue-
collar occupation including construction, manufacturing, maintenance and 
mining. Among seven provinces in Nepal, it is found that province 2 shares the 
highest percentage of labour migrants accounting 24.2% of total migrants in 
FY 2018/19. Likewise, student migration in Nepal has increase by six-folds in 
the same fiscal year 2018/19, targeting to the main destinations like Australia, 
Japan, Cyprus, India, China, Canada, USA and so on. An increasing number 
of studies have found that presence of multiple layer of intermediaries have 

* >L du/, ;fdflhs kl/jt{g s]G›df cfk|jf;g sfdbf/;DaGwL cg';Gwfgstf{sf] ?kdf sfo{/t x'g'x'G5 .
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highly encouraged youth migration in Nepal. Generally, those intermediaries 
are migrant themselves or their families and relatives working or studying 
abroad, who easily convenience youth of their hometown with assumption of 
better future, good payment and attainment of stability in short period of time. 

From gender lens, gender has negatively impact on women more than men. So, 
migration is perceived as an opportunity to escape out from discrimination and 
disparity. There is significant growth in the participation of women and girls in 
foreign labour market than earlier years. According to the government data, in 
FY 2018/19, the share of female migrants accounted to 8.5% of total migrants’ 
population. This is attributed to the view of progressive gender development 
norms guaranteed by new constitutional provision as well as impetus of 
feminism where women and girls believes foreign employment and abroad 
study are the most preferred areas to gain economic independence and freedom 
of liberty against the restrictive and patriarchal social and familial parameters. 
However, safe, orderly and secure migrants for women migrants against remains 
challenging as they are first target of human trafficking, domestic violence, 
torture and smuggling in the country of destination. 

Though Nepal is marching towards the federalism with inclusive representation 
and decentralized development, there is absence of robust socio-economic 
and political development that could assess the aspirations of Nepali youth 
and fit them with the best adequate opportunities. The existing poverty, higher 
unemployment rate and inadequate decent job opportunities increased further 
threshold to secure safe future while lack of continuous restructuring of 
education have particularly failed to incorporate main interest of youth, which 
is especially economic development including both employability and wealth 
creation. Adding to it, at present days, standard local job placement is highly 
competitive due to preference given to those human resources who holds the 
international degree and exposure. Under this context, migration is perceived 
as intrinsic opportunities for those resigned, powerful, persistent or frustrated 
aspirant youth. From migration part, national law of foreign employment must be 
integrated at the local level.  Although, Nepal has entered in the federal system, 
the power and autonomy has not yet transferred to the local level despite being 
drafted as per the constitution.  All the decisions related to migration are carried 
out by the federal unit only. So, the management of migration has remained 
problematic and inefficient. 

There is no doubt that Nepal has been largely benefitted from the labour and 
student migration. Flow of remittance significantly supported the national 
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economy and nation-building of Nepal. Despite chronic COVID-19 crisis, 
Nepal received a total of over 495.31 billion rupees in the first half of the current 
fiscal year as incoming remittance inflows with an economic growth rate of 
11.1%. Mostly, the received remittance have been widely used by the migrant’s 
families for social development including children education, health, housing, 
and urbanization. Participation of returnee migrants through skills, expertise, 
entrepreneurship and their saved capital have significantly supported economic 
development at grassroots communities.  Many micro-economics sectors 
have increased tremendously contributing to the creation of self-employment, 
development of new technology and other innovative sectors too.

However, at the same time, Nepal is losing both huge capital and potential human 
resources. At least one million youths migrate to foreign employment and foreign 
education. Number of anecdotal evidences suggest that a high percentage of 
active youth of age between 18 to 50 years, migrates to foreign countries and very 
less percentage of youth resides at Nepal. Due to this massive mobility of youth 
for international migration widens the gap between development and resources 
constraint. A whole country will suffer from the problem of brain drain. Further, 
during the course of migration journey, aspirant migrants pay huge amount of 
capital as fund transferred to various country of destination as a recruiting fee, 
visa and travel fair. But, compared to labour migration, the cost of migration of 
student for abroad study is relatively higher. Huge amount of national capital 
is transferred to different country of destination for various purposes like 
institutional fee, course fee, English and language proficiency test fee etc. If 
we examine between labour and student migration, cost of migration to labour 
destination countries is comparatively lesser than student migration, capital are 
reimbursed in the form of remittance and rate of return plan are higher among 
labour migrants since contract period ends after minimum two years.In case of 
student migration, there is more uncertainty in the return plan of student and 
reimbursement of capital even after the completion of course studies since they 
will be preferring to continue their stay due to enhanced capability and desire of 
flourishing lifestyle present at the country of destination. Many of the students 
are found to be changing their permanent residence and citizenship. As a result, 
Nepal is likely losing the higher number of individuals who have abilities. This 
outsourcing of productive migrants will lead towards the permanent reduction 
of domestic income generation and growth of the country as well as increase 
the burden on the government budget. It is more striking that scarce of potential 
human resource will directly affect the institutionalization and localization of 
federal system because their role is very crucial for foundation.
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Therefore, it is necessary for the Government of Nepal to recognize that human 
capital as the most valuable assets of the country and plight of them needs to 
consider in the determination of monetary and fiscal policies. To reduce the 
migration of sizeable active youth population, the Government of Nepal must 
prioritize both a regulatory and promotional mechanism. At first, a comparative 
research is prerequisite to understand migration nexus between youth, 
development and circumstances. Introducing and fostering the development 
in multidimensional approach expands the multiple options that address the 
issue of poverty, social inequalities and marginalization. Given the fact that 
education is the backbone of human development, reforming educational sector 
and strengthening responsible institutions amplifies the opportunities for the 
aspirant migrants to pursue, based upon what they value for their development 
and expression. Strengthening the knowledge-based economy along with 
technological advancement and youth friendly policy framework, stability 
and social cohesion increases the willingness among youth to return from the 
country of destinations or stay in Nepal. By building resilience and promoting 
gender sensitization in decentralized development and localization of national 
laws for proportional representation will contribute to empower the participation 
of marginalized youth with the state structure and held accountable with state 
operating structures to increase their beneficiaries. This will promote the practice 
of check and balance system between the system and individual, and ultimately 
aims to lower the burden of bright future. In overall, all these initiations will 
ultimately help to deduce the concentration of migration in coming days. 

Notwithstanding, a cordial relation must be maintained among tiers of 
government to regulate migration cycle effectively. Their collaboration in 
migration planning, regulating and managing helps in domestication of foreign 
Employment laws effectively. Participation of youth in decision making process 
will ultimately promotes better understanding of aspirations and capabilities of 
migrants. This will enhance and ensures safe, orderly and secure migration of 
youth in one hand. In other hand, accountability, awareness and consciousness 
will be promoted among youth to achieve and safeguard their fundamental rights 
and services. Similarly, the coordination and collaboration between government 
to government will strengthen bilateral relation helps to optimize the benefits 
of safe migration with zero cost of migration including services like free visa-
ticket and guarantee of minimum wage that saves the flow of national capital 
and increases remittance.

s
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यवुा, १६ -४० वर्षकनो उमेर समूह, ब्बाि बाघ समातेर लयाउ्े आिँ र साहस, राष्ट्रन्मा्षणकनो 
्रनोहर, समधृि ्ेपालकनो आशा र भरनोसा। ्ेपालकनो इनतहासमा यवुाकनो यनोगदा् जा्ी 
्जा्ी, प्रतयक् अप्रतयक्, संगदठत असंगदठत जु्  सकैु दृटष्टकनोणले म्गय नथयनो र रह्ेछ 
वा रह्पुछ्ष। यवुाले ्ीनतगत, पाररवाररक, सामाखजक सहयनोग वा सहजीकरण सनोचेजसतनो 
्पाए पन् उसकनो उपखसथनत खशक्ा, सवासथय, वातावरण, सरुक्ा, रनोजगार, राज्ीनत, उद्यम, 
कला, साटहतय, पय्षि्, टवज्ा् आदद सबैनतर रहेकनो छ।  

यनो पथृवीमा मान्सहरू कसरी ब्े हनोला्,् यहाँसमम कसरी आइपगेु हनोला् ्भ्ेर घनोखतलदै 
जा्े हनो भ्े सटृष्टकनो शरुुवातका लानग मटह्ावारी एक अन्बाय्ष जैटवक शत्ष हनो। हनोमनो 
सयटपयेन्स वा खचमपान्जी वा ४ खब्ष बर्षदेखख मटह्ावारी अखसततवमा छ। मटह्ावारीका 
कारण यनो टवज्ा् वा राज्ीनत, वा यनो सभयता अखघ बढीरहेकनो कुरामा दईुमत छै्। 
मटह्ावारी प्राकृनतक प्रटक्रया हनो भ्े मटह्ावारी हुँदा के के छु्े, के के ्छु्े, के के खा्े, 
के के ्खा्े, कहाँ कहाँ जा् हु् े, कहाँ कहाँ जा् ्हु् े आदद कुरा वा अभयास वा चल् 
भ्े समाजले ब्ाएकनो हनो। ्ेपालकनो हकमा यसता अभयास झन््ैड ५० भन्दा बढी छ्।् 
वयाखया फरक भएता पन् मटह्ावारी बा न्े अभयास ्ेपालमा पन् सबै जात, ्म्ष, क्ेत्, 
वग्षमा प्रचल्मा छ। यसता अभयास कतै ्म्षकनो ्ाममा, कतै संसकृनत, कतै चल् वा 
परमपरा, कतै गौरव, कतै गररबी, कतै केका ्ाममा अखसततवमा छ। ती अभयासहरू कतै 
देखखन्छ्,् कतै देखखदैँ््।् कतै सूची लामनो छ, कतै छनोिनो छ। कतै न्जी जीव्मा 
देखखन्छ् ्र साव्षजन्क जीव्मा देखखदैँ्् ्भ्े कतै साव्षजन्क जीव्मा पन् देखखन्छ्,्। 

*   >L kf}8]n, dlxnf clwsf/sdL{ x'g'x'G5.



101  
o'jf–@)&*

o'jf hut\sf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

तयसतै यसकनो ्ामकरण पन् फरक फरक छ जसतनो पर सरेकनो, बाटहर सरेकनो, पन्छेकनो, 
मटह्ावारी, रजसवला, कामी भएकनो, पखण्डत्ी, महारा्ी भएकनो, सयालले िनोकेकनो, माइत 
गएकनो, छुइ, छाउप्डी, छाउ, पाखा सरेकनो, नमन्स भएकनो आदद। चाहे जे सकैु ्ाम हनोस,् 
जसतनो सकैु अभयास हनोस,् चाहे पूजा ्ग न्े, भान्सामा ्जा्े मातै् बारेकनो हनोस ्वा दज््ष  ्ै 
बारेकनो हनोस ्जे जे गरे पन्, जेकनो बहा्ामा गरे पन्, यसकनो अन्तरन्हीत कारण भ्ेकनो 
मटह्ावारीकनो रगतलाई अशधुि वा फनोहनोर मान्नु हनो र मटह्ावारी भएकनो वयखतिलाई न्यनमत 
गरररहेकनो टक्रयाकलापबाि छुिाउ् ुहनो। जु्  ्ेपालकनो संटव्ा्मा प्रतयाभतू गरेका मौनलक 
हकहरू जसतनो सममा्पूव्षक खजउ्े, सवासथय, खशक्ा, वातावरण, सहभानगता, छुवाछुत 
नबरुधिकनो, बालअन्कार, आदद अन्कारहरू ह्् ्भएकनो अवसथा हनो। मा्व अन्कारकनो 
ह्् ्भएकनो अवसथा हनो। ्ेपाल सरकारले पक् राष्ट्र भएर हसताक्र गरेका दज््ष ौ सखन्् 
महासखन्् टवपरीतकनो अभयास हनो। मटह्ावारी हुँदा भनोक लागेमा आफैँ  भान्सामा पसेर म् 
लागेकनो खा्ेकुरा पटहले झैँ खा् ्पाउ्े अवसथा आउ् ुभ्ेकनो खा्ाकनो अन्कारकनो ह्् ्
हनो। भान्सामा जा् ्पाउ्े वा न्खचित ठाउँमा मात् जा् पाउ्े हुँदा सवतन्त्ताकनो अन्कार 
ह्् ्हु् े भयनो। भान्सामा वा बैठक कनोठामा आमाबवुा, भाइबटह्ी सँगसंगै बसेर गफ ग््ष 
्पाउ्े वा खा् ्पाउ् ु सहभानगता हु्  पाउ्े अन्कारकनो ह्् ् भयनो। सहभानगता 
राज्ीनतक अन्कार हनो। अझै सपष्टसँग भन्ने हनो भ्े भान्सा पटहलनो संसद भव् हनो वा 
शाखन्तवाता्षकनो िेवल हनो, जहाँ मटह्ावारी भएका बेला  सहभानगता बान्छ्ीय छ। 

‘मटह्ावारी टवभेद’ (मटह्ावारी न्रे् , लाज, दवुय्षवहार, पहुँच र उपयनोगमा न्यन्त्ण, 
बलातकार, ्ुँवा वा जा्डनोले न्ससानस् ुआदद) लाई मा्व अन्कारकनो ह्् ् भइरहेकनो 
अवसथाका रूपमा आतमसाथ ्ग्ु्ष, वा मटह्ावारीसँग जनोन्डएकनो ‘जटिलत’ र ‘ बहमुखुी’ 
अभयासलाई अवमूलय् ग्ु्ष, यवुाकनो दाटयतव महशसु ्ग्ु्ष यवुाले नबसनेकनो सबाल हनो भ्ेर 
भन्न टहचटकचाउ् ुपददै्। यवुाकनो राज्ीनतमा अथ्षपूण्ष सहभानगताका लानग घरपररवारका 
सदसयसँग सँगै बसेर बहस ग््ष सक्े, बा-आमालाई प्रश्न ग््ष सक्े, खसथनत भए मात् समभव 
छ। तसथ्ष, यवुाले परमपरागत रूपमा गररँदै आएकनो भनूमकाभन्दा अनलक फराटकलनो, गटहरनो, 
वैज्ान्क भनूमका अग्गामी रूपले चाल् ुप न्े देखखन्छ।

्ेपालकनो मातै् है् संसारकै आ्ा ज्संखया मटहलाकनो छ। मटह्ावारीसँग जनोन्डएकनो सनोच, 
वयवहार वा अभयासले अलपकाली् र दीघ्षकाली् रूपमा मटहलाकनो जीव्चक्र सटहत नसंगनो 
समाजलाई असर पारेकनो हनु्छ। पेिमा बचचा आएदेखख नलङ्ग पटहचा् गरेर गभ्षपत् ग न्े, 
छनोराछनोरी हकुा्षउ्े, खशक्ालय फरक पा न्े, मटह्ावारी बा न्े, टववाह ग न्े, बचचा जन्माउ्े, 
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हकुा्षउ्े, रज्नोवखृत्, पाठेघर, सत्कनो कयान्सर आदद मटह्ावारीसँग समबखन््त हनु्छ तर 
हामी मटह्ावारी टवभेदकनो कुरा गदा्ष रगत बगेका दद्हरूलाई र ती दद्हरूमा देखख्े 
खालका टवभेदलाई मात् संकेत गछयौं र भन्छौं टक मटह्ावारी सरसफाईकनो टवरय हनो, यनो 
न्जी टवरय हनो, यनो मटहलाकनो मात् टवरय हनो, यनो गररबहरूकनो टवरय हनो, यनो ्पढेकाहरूकनो 
टवरय हनो, यनो गाउँमा बस्ेहरूकनो टवरय हनो, यनो छाउप्डीकनो टवरय हनो आदद आदद। 

मटह्ावारी टवभेदकनो पछान्ड ‘शखति’ कनो मखुय भनूमका छ। अथा्षत ्मटह्ावारीले अदृशय 
रूपमा बचचा उमेरदेखख ्ै मटहला र परुुर बीचकनो फरकका साथै शखतिकनो न्मा्षण गद्षछ 
जु्  बनलयनो वा जकन्डएकनो हनु्छ। आजकनो लनोकतखन्त्क समाजका यवुाले समाजमा अदृशय 
रूपमा सामाखजकीकरण भइरहेकनो ‘शखति न्मा्षण’ प्रकृयालाई टवश्रेण गददै राज्ैनतक, 
आनथ्षक, सामाखजक, सवासथय, खशक्ा क्ेत्का आयामहरूमा गमभीर चचा्ष, अधयय्, अ्सुन््ा् 
गददै ्ीनतगत समबनो्् ग््ष यवुाले नबनस्षएकनो हनो भ्ेर भन्दा अनतयखुति ्हनोला। 

सवासथयका दृटष्टकनोणले मटह्ावारी टवभेदका कारण देशकनो सवासथय सूचकहरूमा गमभीर 
प्रभाव पारेकनो हनु्छ।सबैभन्दा ्डर लागदनो मा्नसक सवासथय हनो जु्  यवुा हु्  ु पूव्ष ्ै 
देखखन्छ। करीब ६-१२ वर्षनभत् बालबानलकाले आमा, दददी, सान्मा आददबाि नसकेका 
मटह्ावारी टवभेदसमबन््ी केटह ् केटह ग््ष हु् े र ्हु् े अभयासहरू आतमसाथ गछ्ष् ्र 
आफ्नो सनोचकनो टवकाश गद्षछ्।् बालकहरूमा आफूलाई ‘शखतिशाली’ महशसु गरी 
शखतिकनो दरुूपयनोग ग न्े, दददीबटह्ी, आमाबवुालाई ्िे न्े, आफ्नो म्नोमा्ी ग न्े गछ्ष् ्भ्े 
बानलकामा ‘शखतिटवटह्’ महशसु गरी बनोल् ्डराउ्े र सह्े गछ्ष् ्। जसले जे महशसु 
गछ्ष उसकनो सनोच पन् तयटह अ्सुार टवकास हनु्छ। बानलका बेलादेखख ्ै, घरबाि ्ै टहंसा 
सह्े बा्ीकनो टवकास हनु्छ। यहाँ टवशेर गरी मा्नसक सवासथयमा गमभीर असर प््ष 
जान्छ। जखन्मदै परुुरहरू बदमास जखन्मएका है््,् हाम्नो समाजमा भएकनो मटह्ावारी 
प्रनतकनो मौ्ताका कारण बालकहरूले मटह्ावारीका कारण आफू जखन्मएकनो कुरा बझु् 
्सक् ुर मटहलाहरूले मटह्ावारीका कारण यनो सटृष्ट बचाउ्े गौरवपूण्ष काय्षकनो खजममा 
पाएकनो सामान्यभन्दा सामान्य तथय बझु् र बझुाउ् ्सकेकनो कारण मटह्ावारीलाई 
हान्कारक अभयास अन्तग्षत राखेर वयाखया ग्ु्ष ्ै पटहलनो त्िुी भएकनो छ। कु्ै टवशेर 
जात, क्ेत्, वा समूहमा टवद्यमा् अभयास हान्कारक हु्  सकला तर मटह्ावारी ्ेपालमा 
मात् ्भई संसार भरका मटहला, रिान्समया् र कवीरमा हु् े प्रटकया हनो। मटह्ावारी टवभेद 
संसार भर ्ै केटह ् केटह, कु्ै ् कु्ै माधयमबाि चली आएकनो अवसथामा छ। पखचिम 
्ेपालका केटह खजललामा देखखएका गनोठ वा घि्ालाई नलएर मटह्ावारी अभयासकनो जटिलता 
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वा राज्ैनतक, सामाखजक, आनथ्षक, वातावरणीय आदद आयामहरूसँगकनो ् कारातमक असरकनो 
्जर अन्दाज गररएकनो अवसथा छ। यवुा देशकनो आशा र भरनोशा हु्  ्उ्ीहरू जता हावा 
चलयनो उतै हखलल्ेभन्दा पन् अ्सुन््ा्ले के भन्छ, टवज्ा्ले के भन्छ, समाजकनो वासतटवक 
्रातल मानथ आलनोच्ातमक चेतका साथ संसथाकनो नमश् र अनभया् छेड् टढलनो गरर् ु
हनु्न। टवद्यालय छनोड्,ु चाँ्डनो टववाह ग्ु्ष, आतमहतया ग्ु्ष जसता समसयाहरू हाम्नो समाजमा 
देखखएका मटह्ावारी टवभेदसँग जनोन्डएका घि्ाहरू हु् ।् जसलाई अ्सुन््ा्ले देखाइसकेका 
छ् ्| जहाँ जहाँ मटह्ावारीका बारेमा मौ्ता छ, जहाँ जहाँ मटह्ावारीका बारेमा बहस, 
छलफल कम छ तयहाँ तयहाँ चा्डनो टववाह ग न्े दर र मटहला टहंसा ्ेरै देखखन्छ। 
मटह्ावारीका बारेमा छलफल ग्ु्ष भ्ेकनो आफ्नो यनो जगतकनो अखसततवलाई बझु् कनोनसस 
ग्ु्ष पन् हनो। 

मटह्ावारी सवासथयकनो कुरा गदा्ष पेि दखु्न,े ढा्ड दखु्न,े रगत बग्े आदद समसयामा मात् 
अलझ् ुहुँदै्। यी मानथ उललेख गररएका समसयाहरू सामान्य हु्  ्टक जटिल हु् ,् भन्ने 
न्ककोल ग््ष, ती समसयाहरूसँग जनोन्डएका नमथया र भ्रमहरू ्खचरी कसैले पन् समसयाकनो 
समा्ा् खनोजी ग््ष सकदै्। मटहलाहरू जा्ी ्जा्ी कु्ै परमपरागत और्ी प्रयनोग ग न्े 
वा समसयाहरू लकुाएर बस्े गछ्ष् ्जसले गदा्ष समसयाहरू झ्ै जटिल बन्न पगुछ्।् 
मटह्ावारी सवासथयकनो कुरा मया्षदासँग जनोन्डएकनो हु् पुद्षछ। टक्की मटह्ावारीकनो बारेमा 
खलेुर बहस ग््ष सक्े वयखतिले खलेुर आफ्नो यौ् सवासथयकनो बारेमा वा पररवार न्यनोज् 
वा नबहे, बचचाकनो यनोज्ा वा पाठेघर वा सत्मा देखख्े कु्ै गमभीर समसयाकनो समयमा ्ै 
न्राकण ग््ष सकछ। हेदा्ष सामान्य लागेका वा यनोभन्दा पटहले बेवासता गररएका टवरयमा 
खलेुर कुरा ग््ष टढलनो भइसकेकनो छ। यवुाले अब खलेुर यस समबन््ी बहस चलाउ् ुपछ्ष। 

हाम्नो समाजमा यवुाकनो चासनो मटह्ावारी भएका बेला मटह्ावारी पया्ड टवतरण ग न्े, 
मटह्ावारी सरसफाईमा अनभया् चलाउ्े कुरामा मात् जनो्डददएकनो देखखन्छ। जु्  आफैमा 
सह्ा्ीय छ। मटह्ावारीसँग जनोन्डएका झन््ैड ५० भन्दा ्ेरै भ्रम, नमथया, झिु, गलत सनोच 
र वयवहारकनो खचरफार ् गरी पया्ड मात् बाड् ुवा सरसफाईकनो कुरा मात् ग्ु्ष मटह्ावारीलाई 
‘फनोहनोरी रगत’ हनो भ्ेर सथाटपत ग््ष मद्त ग्ु्ष हनो। यदद सरसफाई मातै् भन्यनो भ्े 
मटह्ावारी सरसफाई आवशयक कुरा हदुाहुँदै पन् मटह्ावारीलाई मया्षददत ब्ाउ् अवरनो् 
हु्  जान्छ। राष्ट्रन्मा्षणकनो पहरेदार यवुाले यसता सबालहरूमा समयमा ्ै धया् ्परुाए 
यसबाि प न्े क्नत समाली ्सक् ुहु् ेछ। यसका अनतररति हाल ्ेपालमा टवतरण गररएकनो 
अन्कांश पया्डकनो गणुसतर न््ा्षरण भएका छै््।् बजारमा पाइ्े यसता पया्डमा रासायन्क 
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पदाथ्ष प्रयनोग हु् े भएकनोले भटवषयमा प्रयनोगकता्षमा कयान्सर देखखएकनो अ्सुन््ा्ले देखाएकनो 
छ। तयसतै, पलाखसिक नमनसएका पया्ड जु्  कुटह्कनो लानग २००-१००० वर्षसमम 
लागछ।  एउिी मटह्ावारी हु् े वयखतिले आफ्नो जीव्मा कखमतमा पन् ्ेडढ खकवन्िल पया्ड 
वा १५० के जी पया्ड प्रयनोग गनछ्ष् जु्  आजकनो पलाखसिकजन्य फनोहनोरमा पाँचौ सथा्मा 
पछ्ष। आज ्ै मटह्ावारी पया्ड जंगल, खेत, ्दद र कुलनोमा बग्लेती भेटिन्छ् भ्े यही 
टकनसमले उपयनोग वा बजार अखघ बढे अबकनो २-३ दशकमा खसथनत कसतनो बन्ला? 
मटह्ावारी सामग्ी कसरी मा्व अन्कार मैत्ी वा मया्षदामैत्ी ब्ाउ् सटकएला भ्ेर 
यवुाले गमभीरतापूव्षक समबनो्् ग न्े टवरय है् र? मटह्ावारी सरसफाई अनभया्ले 
मटह्ावारी टवभेदकनो आमलु पक्लाई समबनो्् ग््ष सकदै् जसका लानग यवुाकनो हसतक्ेपकारी 
समबनो्् अतयन्तै जरुरी भएकनो छ।

यवुाकनो आनथ्षक सशखतिकरण र राष्ट्रकनो उद्यमीकरणकनो कुरा गददैगदा्ष मटह्ावारी सामग्ी 
उतपाद् र बजारीकरण प्राथनमकतामा प्ु्षपछ्ष। एउिा मट्ाङ्ग्नोले दईुओिा चरा मा्ु्षपछ्ष। 
्याँ ् याँ सनोचलाई लगा्ी ग न्े अ्कुुल वातावरण सजृ्ा भए मात् तयनो समभव छ। आजका 
दद्मा ्ेपालमा पन् परैु कुटह्े पया्डकनो उतपाद् शरुु ्ै ्भएका हनोइ्् ्तर उ्ीहरूले 
कचचा पदाथ्ष ्ेपालमा ्पाउ्े, बाटहरबाि लयाउ्पु न्े हुँदा सा्ा उद्यामीलाई आनथ्षक 
वयवसथाप्कनो समसया भइरहेकनो छ सनोचे जनत उतपाद् ग््ष ्सटकरहेकनो अवसथा छ। 
यवुाले ्ेपालमा ्ै पाइ्े बाँस, जलकुमभी, केरा, सललाआददबाि ब्ाउ् सक्े भएकनोले 
यसता समभाव्ाहरूकनो खनोजी र प्रवधि्ष् ग्ु्षप न्े देखखन्छ।

मटह्ावारी टवभेदलाई शैखक्क संसथामा समबनो्् ् गरी खशक्ाकनो गणुसतर, न्रन्तरता समभव 
छै्। टवद्यालयमा मटह्ावारी पया्ड न्:शलुक टवतरण गछ्ष, प ु् ः प्रयनोग ग््ष नमल्े गरी 
कप्डाकनो पया्ड ब्ाउ्े तानलम ददन्छ तर मटह्ावारी भएकनो समयमा टवद्यालयकनो कयाखन्ि्मा 
प्रवेश ्गर भन्ने न्दनेश् ददईन्छ। टवद्यालयले मटह्ावारीलाई अशधुि वा फनोहनोर रगत भ्ेर 
परमपरागत ढंगले मटह्ावारी टवभेदलाई बचाउ् उतप्ररेरत गछ्ष। मटह्ावारीसँग जनोन्डएका 
टवभेद र भ्रमलाई शैखक्क प्रणालीले ् तनो्ेडसमम यनो देशकनो खशक्ामा उललेख्ीय सु् ार समभव 
छै्। शैखक्क संसथामा भएकनो अमया्षददत मटह्ावारीकनो अवसथाले टवद्यालयका टवद्याथमीले 
सवेचछाले ग न्े बालटववाह र टवश्वटवद्यालयका टवद्याथमीकनो हकमा रनोजगारसँग प्रतयक् सरनोकार 
राखेकनो हनु्छ। ् ेपाल आज दखक्ण एखशयामा तेश्रनो बालटववाह ग न्े देश हनो भ्े ४० प्रनतशत 
बालटववाह १८ वर्षकनो उमेर अखघ ्ै भएकनो तथयाङ्क छ। 
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आज हरेक खजममेवार यवुा ्डर, त्ास, लाज, क्रनो्ले भतुकु्क हनु्छ जब उसले सनु्छ एकदद्मा 
सात ओिा बलातकार हनु्छ जहाँ आ्ा भन्दा बढी बानलकाहरू हनु्छ् वा छनोरी र मटहलाका 
लानग घर ्ै सबैभन्दा असरुखक्त सथा् भएकनो छ। यसतनो अवसथा टक् आउँछ? गररबी, 
अज्ा्ता, सामाखजक संजालकनो दरुूपयनोग आदद सरसतमी आउ्े उत्रहरू हु् ।् तर झन््ैड 
ती् दशक लामनो टवकाश र अन्कारकनो इनतहासमा लैंनगक टहंसा र मटहला मानथ हु् े टहंसा 
नबरुधिका गनतटवन् मानथ यवुाले प्रश्न ग््ष सक् ुपछ्ष। कमी कमजनोरी कहाँ भयनो, के के 
भयनो, टक् भयनो, र कसका कारणले भयनो? वासतवमा हाम्नो तयारी र काय्ष घि्ा घट् ुअखघ 
ग्ु्षप न्े हनो सनो हु्  सकेकनो देखखदैँ्। यवुाले शखति न्मा्षण प्रकृयाकनो टवश्रेण र समबनो््मा 
धया् दद् ुजरुरी छ टक्भ्े मटह्ावारी टवभेद ्ेपालकनो संटव्ा् २०७२, घरेल ुटहंसा 
कसरु ऐ्, २०६६ अ्सुार लैंनगक टहंसा हनो। ्ेरै लैंनगक टहंसाका कारण र प्रभाव दवैु 
हु् ।् मटह्ावारी टवभेदकनो कारण पढ् ्पाउ्,ु पढ् ्सकेका कारण चाँ्डनो नबहे ग्ु्ष, 
चाँ्डनो नबहे भएका कारण चाँ्डनो बचचा जन्माउ्,ु ्ेरै बचचा जन्माउ्,ु ्ेरै सवासथय जटिल 
समसया आउ् ुर घरेल ुटहंसा आदद एकपनछ अकको जनोन्डएर आउँछ्।् अथा्षत ्मटहला मानथ 
हु् े सबै टहंसाहरूकनो मूल कारण मटह्ावारी टवभेद हनो जहाँ यवुाकनो अथ्षपूण्ष ्ेततृवकनो 
आवशयकता छ। जसले वत्षमा्मा भए गरेका ्ीनत, काय्षक्रमहरूलाई पु् ः मलुयांक् गददै 
घरलाई सरुखक्त सथा्मा रुपान्तरण ग््ष सकनोस।् हरेक वयखति र संसथालाई जवाफदेही 
ब्ाउ् सकनोस।् उदाहरणका लानग बालअन्कार वा बालटववाह रण्ीनतमा मटह्ावारीकनो 
उचचारण पन् गररएकनो छै्। मटह्ावारी टवभेदलाई समबनो्् ्गरी ् बालटववाह घटछ 
् बालबानलकाकनो अन्कार सथाटपत ग््ष सटकन्छ। 

आज यवुाकनो ऊजा्ष ददगनो टवकास लक्य प्रानप्त ग््षमा केखन्रित छ भन्दा फरक पददै्। हरेक 
क्ेत् र तहमा रहेका यवुा प्रतयक् वा अप्रतयक् रूपमा ददगनो टवकासमा काम गरररहेका छ् ्
जु्  आफैं मा सनु्दर पक् हनो तर सत्ओिा ददगनो टवकासका लक्यमा मटह्ावारी टवभेदकनो 
प्रभाव कखमतमा पन् ९ ओिामा पद्षछ। गरीबी न्वारण, भनोकमरीकनो अन्तय, सवासथय, 
खशक्ा, लैंनगकता, पा्ी, मया्षददत काम र आनथ्षक वटृधि खजममेवार उतपाद् र उपभनोग, शाखन्त 
र न्याय, कतै, कसैले पन् मटह्ावारीका बारेमा कुरा गरेकनो सनु्दै्। यनत ्ेरै समबन्् 
भएकनो मटह्ावारीलाई उपेक्ा गरेर ददगनो टवकास प्रानप्त समभव छै्। तसथ्ष, मटह्ावारीलाई 
मया्षददत ब्ाउँदै समधृि र न्यायमूखी समाजकनो न्मा्षण ग््षकनो लानग यवुाले अब भाग् ुहुँदै् 
र भाग्े ठाउँ पन् छै्।
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मटह्ावारी टवभेदले समाजमा उतपन्न गराउ्े अलपकाली् र दीघ्षकाली् राज्ैनतक, 
सामाखजक, आनथ्षक, वातावरणीय असरहरूलाई मधय्जर राखदै यवुाले मटह्ावारी टवभेदलाई 
समबनो्् ग््ष अब टढलनो गरर् ुहनु्न। ्म्ष र संसकृनतलाई दनोर थनोपरेर पल पल छनोरी/
मटहलाले मया्षदा गमुाएकनो क्ण र क्नत िुलिुुल ुहेरेर ्बसी इमान्दारीपूव्षक खजममेवारी नलँदै 
आफैबाि शरुु गरी समाजमा ्मु् ा ब्ेर देखाउ् ुपछ्ष।  ्ीनतगत रूपमा कमफि्षजनो्बाि 
मानथ उठेर रुपान्तरणकनो लानग नबगलु फुक् टढलनो ग्ु्ष हनु्न। संटव्ा्भन्दा मानथ कनोटह 
पन् छै्, संटव्ा्कनो काया्षन्वय् गदा्ष ् कनोटह सा्नो हनु्छ ् कनोही अपमान्त। यवुा अब 
पररणाममूखी, समाज रुपान्तरणमूखी पररवत््ष का वाहक बन्नुपछ्ष। मटह्ावारीलाई मया्षददत 
ब्ाउ् साझा अनभया् छेड् ुपछ्ष।

s
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g]kfnL o'jf / sfo{qmd

ltnf]Qd kf}8]n*

यवुावग्ष देशकनो सबैभन्दा बढी सटक्रय ऊजा्षशील र गनतशील ज्शखति हनो। राजयले ठूलनो 
अपेक्ाकनो साथ हेरेकनो यवुावग्षकनो खशक्ा, सवासथय र उ्ीहरूकनो रनोजगार तथा जीव्याप्का 
टवनभन्न आयामहरूमा उ्ीहरूले गरेकनो यनोगदा् र भनोग् ुपरेकनो समसयालाई समबनो्् ग््ष 
्ेपाल सरकारले आफ्नो ्ीनत तथा काय्षक्रम, काय््ष ीनत र पन्ध्ौँ यनोज्ामाफ्ष त समबनो्् ग््ष 
थालेकनो छ। 

्ेपाल अटहले टवश्ववयापी रूपमा फैनलरहेकनो कनोरनो्ा भाईरस (कनोनभ्ड १९) कनो संभाटवत 
संक्रमणबाि कसरी बच् र बचाउ् सटकन्छ भन्नेतफ्ष  लानगरहेकनो अवसथा छ। ज्ताकनो 
सवासथय समवेद्शीलतालाई धया्मा राखदै केही सकारातमक प्रयासहरू गररहेकनो छ। यनो 
जटिल एवम ् टवश्व पररखसथनतजन्य अवसथामा राजयलाई सहयनोग ग न्े हरेक ्ागररककनो 
दाटयतव हनो। तयसमा पन् यवुाकनो झ्ै महत्वपूण्ष भनूमका हनु्छ। यवुा सवयम ्रनोजगारी 
गमुाएकनो अवसथामा छ। टवदेश पलाय् भएका यवुाहरू ्ेपाल फटक्ष सकेका छ्।् कनतपय 
रनोजगारका लानग कनोरनो्ासँग संघर्ष गरर्ै रहेका छ्।् यसलाई मधय्जर गददै सरकारले 
कनोरनो्ा महामारीबाि रनोजगार गमुाएका, वैदेखशक रनोजगारीबाि फकने का र ्ेपालमा ्ै बसेर 
उद्यम वा वयवसाय ग््ष चाह्े यवुाका लानग काय्षक्रमहरू लयाएकनो छ। राजयले यवुा र 
टकशनोरटकशनोरीकनो लानग लगा्ी गदा्ष तयसकनो प्रतयक् प्रभाव बालबानलका र टकशनोरटकशनोरीकनो 
संरक्ण र प्रवधि्ष् मात् ्भई पररवारका मटहलाहरू, जेष्ठ्ागररक सबैकनो टवकासमा समेत 
यनोगदा् पगुछ। टव.सं. २०६८ कनो कूल ज्संखयाकनो ४०.३५ प्रनतशत संखया रहेका 
यवुाका लानग राटष्ट्रय यवुा ्ीनत, २०७२ र यथुनभज् २०१५–२०२५, १० वरने यनोज्ा 

* >L kf}8]n, /fli6«o o'jf kl/ifb\sf sfo{sf/L ;b:o x'g'x'G5 .
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रहेकनो छ। यवुा्ीनत कै आ्ारमा राटष्ट्रय यवुा परररद् गठ् भएकनो पन् ५ वर्ष पूरा गरी 
छैिौँ वर्षमा लानग सकेकनो छ। 

नसनमत स्नोत र सा््कनो बीचमा पन् परररदले ्ेपाल सरकारकनो न्यनमत काय्षक्रम, 
टवकासका साझेदार संसथा, न्जीक्ेत्, ्ागररक, संघ संगठ्, सहकारी आददसँगकनो समन्वय 
र सहकाय्षमा यवुाकनो हकटहत तथा अन्कारकनो लानग समन्वयकारी भनूमका न्वा्षह गददै 
आईरहेकनो छ। खशक्ा मन्त्ालयकनो एउिा शाखाकनो रूपमा रहेकनो यवुाकनो टवरय २०६५ 
सालबाि यवुा तथा खेलकुद मन्त्ालयकनो सथाप्ा भई सनोही मन्त्ालय अन्तग्षत राटष्ट्रय यवुा 
परररद्, राटष्ट्रय खेलकुद परररद्, ्ेपाल सकाउि र यवुा तथा सा्ा वयवसायी सवरनोजगार 
काय्षक्रमकनो अनभभावकतव समेत ग्हण गददै आईरहेकनो छ। यवुा ज्शखतिकनो संखयातमक 
तथा गणुातमक टवकासकनो माधयमबाि देशकनो टवकास र प्रगनतमा यनोगदा् पयुा्षउ्पु न्े यवुा 
सामाखजक, आनथ्षक र राज्ैनतक कारणले अपेक्ा अ्रुूप काय्ष हु्  सकेकनो छै् तथाटप 
सरकारले चाल ु आ.व. २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाि टवन्यनोखजत यवुा लखक्त 
काय्षक्रममा प्र्ा्मन्त्ी रनोजगार काय्षक्रम टवदेशबाि फटक्ष एका यवुाका लानग सीप टवकास 
तानलम, श्रनमकका लानग अ्दुा् तथा टवमा, नसिीइनभिीमाफ्ष त सीप टवकास तानलम, गररबी 
न्वारण कनोर माफ्ष त रनोजगारी पररचाल्, प्र्ा्मन्त्ी कृटर आ्नु्कीकरण काय्षक्रम एक 
सथा्ीयतह, एक कृटर र पश ुप्राटवन्कका लानग काय्षक्रम, एक प्रदेश, एक पय्षिकीय गन्तवय 
काय्षक्रम, शटहद, अपाङ्गता तथा जेहेन्दार छात्वखृत् काय्षक्रम, न्:शलुक सेन्िरी पया्ड टवतरण 
काय्षक्रम, ६ हजार सवयमसेवक न्यखुति, यवुा तथा सा्ावयवसायी सवरनोजगार कनोर, राटष्ट्रय 
यवुा परररद्, राटष्ट्रय खेलकुद परररदकनो लानग टवन्यनोखजत काय्षक्रम गरी ६४ अब्ष ४९ करनो्ड 
बराबरकनो काय्षक्रम यवुा र टकशनोरटकशनोरीसँग समबखन््त रहेका र यवुा लखक्त काय्षक्रमका 
लानग प्रदेशहरूले १२ अब्ष १९ करनो्ड ५४ लाख रकम टवन्यनोज् गरेकनो देखखन्छ।

यवुाकनो सीप टवकास, उद्यमशीलता र सवरनोजगारका लानग संघीय, प्रदेश र सथा्ीय 
सरकारहरूसँग आवशयक समन्वय र परामश्ष गरी उ्ीहरूकनो आवशयकता र रुची अ्सुार 
्ेपाल सरकारकनो काय्षक्रमसँग जनोन्ड् सटकन्छ। यनत मात् है् सरकारले यवुाकनो शैखक्क 
यनोगयता तथा तानलम अनभवटृधि सीप टवकास, उद्यमशीलताकनो लानग सवरनोजगार ब्ाउ्े 
अनभया्मा यवुालाई सहनुलयतपूण्ष कजा्षकनो लानग वयाज अ्दुा्समबन््ी एटककृत काय्षटवन्, 
२०७५ समेत जारी गरेकनो छ। सरकारले आवशयक प्रटक्रया पूरा गरी वयवसायी कृटर तथा 
पन्छी कजा्ष रु. ५ करनो्डसमम, खशखक्त यवुा सवरनोजगार कजा्ष रु. ७ लाखसमम, टवदेशबाि 
फकने का यवुा पररयनोज्ा कजा्ष रु. १० लाखसमम, मटहला उद्यमशील कजा्ष रु. १५ 
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लाखसमम, उचच र प्राटवन्क तथा वयवसाटयक खशक्ा कजा्ष रु. ५ लाखसमम, नसटिइनभटिबाि 
मान्यता प्राप्त तानलमका लानग रु. २ लाखसमम, कप्डा उद्यनोग सथाप्ाकनो लानग रु. ५ 
करनो्डसमम, दनलत समदुाय वयवसाय टवकास कजा्ष रु. १० लाखसमम र भकूमप पीन्डत न्जी 
आवास न्मा्षण कजा्ष रु. ३ लाखसमम, ५ प्रनतशत भन्दा बढी वयाज नत्ु्ष ्प न्े गरी हरेक 
उद्यनोग तथा वयवसायकनो टवमा वयवसथा गरेकनो छ। तर सरकारले घनोरणा गरेका 
काय्षक्रमहरूका बारेमा बझु्े अरुलाई बझुाउ्े, कसरी जनोन्ड्े, कसरी पारदशमी, जवाफदेही र 
उत्रदायी ब्ाउ्े भन्ने कुरा राजय र सबै सरनोकारवालाकनो दाटयतव हनो। यसता काय्षक्रममा 
सबै क्ेत् जानत, भारा, ्म्ष, क्ेत्, नलङ्ग, अपाङ्गता भएका जनोखखममा परेका तथा अलपसंखयक 
यवुालाई समेत मूलप्रवाहीकरणमा लयाउ्े गरी काय्ष ग््ष राजयलाई प्रनोतसाटहत तथा पैरवी 
ग््ष जरुरी छ। 

कनोरनो्ा कहर चनलरहेकनो छ। उद्यनोग कलकारखा्ाहरू सूचारु हु्  सटकरहेकनो छै् तर पन् 
हामीसँग उपलब् स्नोत र सा््हरूलाई अन्कतम उपयनोग ग न्े, ्ेपालमा ्ै सवरनोजगार 
समभव छ र समभाटवत अवसरहरू छ् ्भन्ने सकारातमक सनोचकनो टवकास सबै यवुामा हु्  
जरुरी छ। ् ेपालकनो का्ू् टवन् र प्रटक्रया, मापदण्डकनो अधयय् ग न्े कजा्षकनो लानग संसथा 
दता्ष, ्वीकरण, वयवखसथत यनोज्ा न्मा्षण र बैंक तथा टवत्ीय संसथाबाि कजा्ष नल्े टवन्कनो 
बारेमा समेत जा्कारी हु्  जरुरी छ। आशावादी, ्ैय्षवा्, टक्रयाशीलता, सूच्ा र प्रटवन्कनो 
प्रयनोग, सकारातमक सनोचका साथ अखघ बढ् सकेमा यवुालखक्त काय्षक्रमहरूमा जनोन्ड् र 
काय्षन्वय् तहमा पगुी उद्यमी बन्न सटकन्छ। यसकनो लानग राटष्ट्रय यवुा परररदले सहजीकरण 
भनूमका न्वा्षह गरररहेकनो छ र ग न्ेछ। यवुाले आफ्नो लक्य र उद्ेशय प्रनत न्रन्तर प्रयास 
गरररह्े हनो भ्े अवसर र समभाव्ाहरू जताततै छ्।् हामीसँग पय्षि्, कृटर, फलफूल, 
जन्डबिुी, लघटुवत्, उद्यनोग वयवसायहरू ग््ष सकदछौँ। आफ्नो पनस्ा आफ्ै मािनोमा बगाउ् 
सकछौँ। आफ्नो वयखतिगत पाररवाररक, सँगसँगै समधृि ्ेपाल सखुी ्ेपाली ब्ाउ् यनोगदा् 
पयुा्षउ् सकदछौँ। तसथ्ष, हामी सबै नमलौँ, सहकाय्ष गरौं, उपलब् स्नोत सा््कनो उपयनोग 
गरौं, आवशयक अन्य काय्षक्रमकनो लानग सरकारी तथा न्जी क्ेत्सँग पैरवी गरौं, लगा्ी 
बढाउ् तफ्ष  केखन्रित हनोऔ।ं यवुाकनो टवकास टव्ा समटृधि समभव छै् तसथ्ष, टवगतमा 
भएका राम्नो प्रयास, अवसरहरू काय्षन्वय्कनो अवसथालाई पन् समीक्ा गददै सकारातमक 
सनोचका साथ अखघ बढ् सकेमा ्ेपाली यवुालाई सवरनोजगार, उद्यमशील ब्ाउँदै, आनथ्षक 
उन्ननत सटहत कनोरनो्ा भाईरसले पारेकनो प्रभावलाई न्यू्ीकरण ग््ष समेत यनोगदा् ग््ष 
सटकन्छ यसैकनो लानग हामी सबै जटु् ुजरुरी छ।

s
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साथीहरू, आफन्तहरू र पररवारसँग कुराका्ी ग्ु्ष मा्व जानतकनो शताबदीयौं देखखकै 
सरनोकार र सवभावकनो टवरय हनो। सामाखजक प्राणीका रूपमा मान्सहरूले आफ्ा 
समबन््हरूलाई सं्ै कायम राखखराख्न एकआपसी सञ्चार प्रकृयामा भर प न्े अथवा टवश्वास 
ग न्े गरेका छ्।् समयक्रमसँगै जब एकअका्षकनो आमनु्ने सामनु्नेमा कुराका्ी ग््ष असमभव 
वा असटुव्ा भयनो, नबसतारै मान्सले आपसी सञ्चारका लानग टवनभन्न रच्ातमक उपायहरूकनो 
सप्ा देखे, खनोजी गरे। यही क्रममा खचत्कनो, सङ्केतकनो, अक्रकनो, खशलालेख, ्ातलेुख,  
छापाखा्ाकनो, टकताबकनो िेनलफनो्कनो, रेन्डयनोकनो, िेनलनभज्कनो हुँदै इन्िर्ेिकनो समेत टवकास 
भएकनो पाइन्छ। इन्िर्ेिमा पन् आजकनो दद्मा ‘ररयलिाइम’मा हु् े सनोसल नमन्डयाकनो 
बहसले संसारलाई साँखचचकै एउिा सा्नो गाउँ जसतनो ब्ाइददएकनो छ। क्णभर मै जनो 
बाइ्ेड्, नस खज्टपङ, भलादनमर पटुि्देखख ्रेन्रि मनोदीले के भ्े वा कु् टहरनो/टहरनोइ् कु् 
सकयाण्डलमा परे जसता कुरा स्स्ीपूण्ष समाचारका रूपमा फैल्े मात् हनोइ् यसमा 
टवनभन्न मतमतान्तर पन् भइहालछ्।् 

सामावजक वमवडयाको इवतहास: वहजो ि आज
हु्  त झट् हेदा्ष फेसबकु, खटविर, टिकिक जसता सामाखजक नमन्डयाहरू २१ औ ंसताबदीकै 
मात् टवकास हनो जसतनो लागछ तर यसकनो जरनो केलाउँदै जा्े हनो भ्े सामाखजक नमन्डयाकनो 
इनतहास हाम्नो कलप्ा भन्दा गटहरनोसमम फैनलएकनो छ। मान्सकनो शददयौँदेखखकनो कलप्ा, 
सप्ा, रच्ातमक उपायकनो खनोजी, खनोज, अ्सुन््ा् र आटवषकारका कारण मात् यनो सबै 
समभव भएकनो छ। 

* >L nfld5fg], ;~ rf/sdL{ x'g'x'G5 .
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आजभन्दा कररब १ सय २५ बर्ष अखघकनो टवश्व समाजलाई मात् फकने र हे न्े हनो भ्े एक 
वयखतिकनो हातबाि अकको वयखतिकनो हात हुँदै मटह्ौँ लगाएर लामनो दरुी पार गददै पयुा्षइ्े 
हसतनलखखत खचठी ्ै सञ्चार समपक्ष कनो रूपमा सामाखजक नमन्डयाकनो सबैभन्दा भरपदको र 
सतरीय माधयम मान्न्थयनो। हु्  त टवश्वमा हलुाक सेवाकनो टवकास ईसापूव्ष ५५० मै 
भइसकेकनो नथयनो। आजभनोनल १० वर्षकनो अन्तरालमा ् ै सामाखजक नमन्डयाहरूकनो तौरतररकामा 
आइरहेकनो फेरबदल हेदा्ष हलुाक सेवाले झण्ैड १५०० वर्षभन्दा ्ेरै एकल वच्षश्व राख्न ु
भ्ेकनो अटहलेका सामाखजक नमन्डयाका आटवषकारकता्षहरूलाई ठूलै च ु् ौती पन् हनो भन्न 
समेत सटकएला। यद्यटप हलुाक सेवा समय अ्सुार सामाखजक नमन्डयाकनो रूपमा पररसकृत, 
पररमाखज्षत र वयवखसथत हुँदै आएकनोले पन् लामनो समयसमम यसले आफ्नो अखसततव 
राखखराखेकनो हनो र भटवशयमा समेत यसले कु्ै ् कु्ै रूपमा आफ्नो अखसततव राखखरह् 
सकछ।  

स् ्१७९२ मा िेनलग्ाफकनो आटवषकार भयनो। िेनलग्ाफकनो सन्देश टवतरणकनो अ्मुनत 
लामनोदरुीकनो यात्ा गरेर पयुा्षउ् ुप न्े सन्देशहरू जहाँ घनो्डाहरू वा मा्वीय अन्य सवारीहरूले 
बनोक्े अवसथामा तयनोभन्दा नछिनो हनोस ्भन्नकै लानग नथयनो। तयनतबेला िेनलग्ाफबाि पठाइ्े 
सन्देशहरू छनोिा छनोिा नथए यद्यटप नत्ीहरू समाचार र जा्कारी दद्का लानग तयनतबेलाकनो 
अवसथामा क्राखन्तकारी कदम नथयनो।

यसपनछ स् ्१८६५ मा वायमेटिक पनोष्टकनो आटवषकार भयनो जु्  अब ‘ड्राइभ थ् ुबैंटकङ्ग’ 
भन्दा बाटहर प्रचनलत छै्। यसले प्राप्तकता्ष बीच खचठी तथा सन्देशहरू नछिनो प्राप्त ग न्े 
अकको तररका नसज््ष ा गयको। 

स् ्१८०० कनो अखन्तम दशकमा सामाखजक नमन्डयाकनो क्ेत्मा दईुओिा थप क्राखन्तकारी 
आटवषकारहरू भए। स् ् १८९० मा िेनलफनो् र स् ् १८९१ मा रेन्डयनो नसग्लकनो 
आटवषकार भयनो। यी दवैु प्रटवन्हरू आजपय्षन्त प्रचल्मा छ्।् यद्यटप यस बीचमा यी दवैु 
प्रटवन्मा वयापक मात्ामा अ्सुन््ा्, लगा्ी र टवसतार भई आ्नु्क संसकरणका रूपमा 
पररषकृत भज््ष हरू उपलब् छ्।् तयनतबेला िेनलफनो् लाइ् र रेन्डयनो नसग्लले 
मान्सहरूलाई तरुुन्तै लामनो दूरीमा कुराका्ी ग््ष सक्म ब्ायनो। आखँाले ्देख्न ेर दौ्ेडर 
तरुुन्तै ्पनुग्े सथा्मा पन् नसग्लकनो सहाराले कुराका्ी ग््ष सटक् ुमा्व जानतले यनो 
भन्दा पटहला कटहलयै अ्भुव गरेका नथए््।्
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बीसौ ंशताब्ीमा सोसल वमवडया
बीसौं शताबदीमा िेक्नोलनोजीमा एकदम नछिनोनछिनो पररवत््ष  हु्  थालयनो। यही बीचमा 
िेनलनभज्कनो समेत आटवषकार भयनो भ्े स् ्१९४० कनो दशकमा पटहलनो सपुर कमपयिुरकनो 
समेत आटवषकार भयनो। यसपनछ वैज्ान्क तथा इखन्जन्यरहरूले ती कमपयिुरहरूबीच 
्ेिवक्ष हरू ब्ाउ्े तररकाकनो टवकास ग््ष थाले र पनछ इन्िर्ेिकनो पन् जन्म भयनो।

इन्िर्ेिकनो प्रारखमभक रूपहरू, जसतै कमपयसुभ्ष स् ्१९६० कनो दशकमै टवकास भएका 
नथए। ईमेलकनो पूव्षवत ्रूपहरू पन् यही समयमै आटवषकार भएका हु् ।् स् ्१९७० 
ताका ् ेिवटक्ष ङ िेक्नोलनोजीमा थप सु् ार भयनो र स् ्१९७९ कनो यजु्ेिले प्रयनोगकता्षहरूलाई 
भच ु्षअल न्यूजलेिर माफ्ष त सञ्चार र समपक्ष  ग््ष अ्मुनत ददयनो।

स् ्१९८० कनो दशकसमम आइपगुदा हनोम कमपयिुरहरू सामान्य हुँदै गइरहेका नथए र 
सनोसल नमन्डया अझै पररषकृत हुँदै गइरहेकनो नथयनो। इन्िर्ेि ररले चयाि पटहलनो पिक स् ्
१९८८ मा प्रयनोगमा आएकनो नथयनो जु्  स् ्१९९० कनो दशकमा झ्झ् ्लनोकटप्रय हुँदै 
आयनो।

पटहलनो सामाखजक नमन्डया साइि (Social Media Site) का रूपमा पररखचत नसकस न्डग्ी (Six 
Degrees) स् ् १९९७ मा नसज््ष ा गररएकनो हनो। यसले प्रयनोगकता्षहरूलाई प्रनोफाइल 
अपलनो्ड ग््ष र अन्य प्रयनोगकता्षहरूलाई साथी ब्ाउ् सटक्े ब्ायनो। लगतै् स् ्१९९९ 
मा बलनगङ साइिहरू पन् आए र उ्ीहरू पन् लनोकटप्रय भए, जु्  आज पन् उखत्कै 
लनोकटप्रय छ्।्

सोसल वमवडया: आज
बलनगङकनो आटवषकार पनछ, सनोसल नमन्डयाकनो लनोकटप्रयता यनतसमम भयनो टक यसले 
नमन्डयाकनो परमपरागत पररभारालाई ्ै बदनलददयनो। अखघलला शताबदीहरूमा नमन्डया 
शासककनो हातमा हनु्छ वा वयापारीकनो हातमा हनु्छ अथवा शखति हु् ेहरूकनो हातमा मात् 
नमन्डया हनु्छ भन्ने भाषय बलनगङ र सामाखजक नमन्डयाहरू आइसकेपनछ पूण्षतया बदनलयनो। 
अब नमन्डया जु् सकैु सामान्य ्ागररकसँग पन् हु् े भयनो, केवल उसँग अनभवयति हु् पुछ्ष 
भन्ने सनोच भए पगुयनो। यसरी स् ्२००० कनो सरुुवातसँगै सामाखजक नमन्डयाहरू टवसफनोिक 
रूपमा भिाभि ्याँ ्याँ रूपमा देखा प््ष थाले। माईसपेस र नलंक्डइ् जसता साइिहरूले 
स् ्२००० कनो प्रारमभमै आफूलाई अखघ सारे, फनोिनो शेयररङका लानग फनोिनोबकेुि र 
खफलकर जसता साइिहरूले क्राखन्तकारी पररवत््ष  लयाए। यूट्ूब स् ्२००५ मा आयनो, 
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जसले नभन्डयनो बलनगङ, िेनलनभज्, ्डकुमेन्रिी तथा मयूखजक नभन्डयनोका क्ेत्मा तयसतै 
क्राखन्तकारी पररवत््ष  लयायनो। आज यटु्ुवकै कारण घरमै बनसबसी लाखौँ नभन्डयनो बलगर, 
संगीत एवं िेनलनभज्कममीहरूले करनो्डौँ आमदा्ी समेत गरररहेका छ्।्  

स् ्२००६ समम आइपगुदा फेसबकु र खटविर सामाखजक नमन्डया प्रयनोगकता्षका लानग 
टवश्वभर उपलब् भयनो। यी साइिहरू आजसमम पन् ईन्िर्ेिमा न्कै लनोकटप्रय सामाखजक 
्ेिवक्ष हरूका रूपमा रहेका छ्।् तयसपनछ आएका सकाइप, भाइबर, ह्ाटसएप, जमु, टिम 
जसता सामाखजक नमन्डयाले त झ् ्टवनभन्न पेशा वयवसायका क्ेत्मा काम ग न्ेहरूका लानग 
समेत भौनतक रूपमा भेिेर मात् बैठक ग्ु्षप न्े बाधयताकनो गाँठनो ्ै फूकाईददए। पनछललनो 
पिक लक्डाउ्का क्रममा जमुले गरेकनो प्रगनतलाई मात् हे न्े हनो भ्ेपन् सामाखजक 
नमन्डयाले क्णभरमै रच्ातमकताकनो उतकृष्ट ्मू्ा प्रदश््ष  गरेर आफूलाई सथाटपत ग््ष 
सकछ भन्ने कुरा ्ै सथाटपत गररददएकनो छ। तयसतै यवुा पसुतामाझ चखच्षत इन्सिाग्ाम, 
टिकिक जसता सामाखजक नमन्डयाले पन् प्रयनोगकता्षकनो रच्ातमकता र सजृ्शीलताकनो 
दायरालाई एकदमै फराटकलनो ब्ाईददएकनो छ।  

आज, सामाखजक ् ेिवटकिं ङ साइि/एपहरू अथा्षत ्सामाखजक नमन्डयाहरूबीचमा ् ेरै ् ै टवटव्ता 
आइसकेकनो छ। नत्ीहरू मधये ्ेरैलाई क्रस-पनोटष्टङकनो अ्मुनत समेत छ। यसले 
प्रयनोगकता्षहरूले वयखति-वयखतिबीचकनो सञ्चारकनो नसनमततालाई झ् ् फराटकलनो ब्ाउँदै 
अन्कतम ्वयखतिमा पगु् सटक्े अथा्षत ्‘भाइरल’ ब्ाउ्े खसथनतमा समेत पयुा्षएकनो छ।

नेपालमा नयाँ सामावजक वमवडयाको सिुपयोि या िुरूपयोि?
टवश्वबजार सँगसँगै ्ेपालमा पन् सामाखजक नमन्डयाकनो टवकास र टवसतार भएकनो छ। यनो 
टवसतारमा यवुा पसुताकनो झ् ्ठूलनो सहभानगता छ। ततकानल् राजा ज्ा्ेन्रिले एफएम रेन्डयनो 
र िेनलफनो्मा लगाएकनो अंकुशका बेला ्ेपालमा वलनगङले आफूलाई खच्ाउ्े मौका 
पायनो। तयसपनछ इचछुक यवुाले आनथ्षक, सामाखजक, सांसकृनतक, राज्ैनतक, खेलकुद, 
खा्टप्, घमुटफर तथा अन्य मा्वीय अनभरुचीका सवालमा बलनगङ गरररहेका छ्।् 
कनतले बलनगङबािै आफूलाई अखबारीय ओपे्ड राइिर (सतमभकार)का रूपमा समेत 
पररखचत गराएका छ्।् 

तयसैगरी कनतपय सामाखजक अनभया्हरू पन् सामाखजक नमन्डयाबािै भइरहेका छ्।् 
फेसबकु खटविरबाि सवभाव, टवचार तथा मदु्ा नमल्े इचछुक यवुाले समहु ्ै ब्ाएर 
रतिदा्कनो अनभया्, पसुतकालय न्मा्षणकनो अनभया्, अ्ाथालयलाई सहयनोग, सरसफाईकनो 
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अनभया्, भकूमप वा प्राकृनतक टवपखत्का बेलामा राहत तथा पु् सथा्षप्ाकनो अनभया्, 
्ाकाबन्दीका बेला एकले अका्षलाई सवारीसा््मा नलफि दद्े अनभया् जसता अनभया्हरू 
चलाएकनो पन् हामीले देखेभनोगेका छौँ। 

पनछललनो समयमा राजन्नतक मदु्ा र सामाखजक सवालमा समेत सामाखजक नमन्डयाहरू 
माफ्ष त आफ्ा टवचाहरू राख्न,े समहुमा रहेर संवाद ग न्े प्रचल् पन् बढदनो क्रममै देखखन्छ। 
यद्यटप यसलाई कनतपयले गिु नसज््ष ा गरी आफू इतरका टवचारहरूमा बन्देज लगाउ्े 
प्रयासका रूपमा समेत वयाखया र टवश्रेण ग न्े गरेका छ्।् तथाटप सामाखजक नमन्डयाले 
बहलुवाद, टवचार तथा अनभवयखति सवतन्त्ता, लनोकतन्त् आददलाई सघाईरहेकनो यसका 
अनभयन्ताहरू बताउँछ्।् 

सामाखजक सञ्जालकनो प्रयनोग गरेर अरुलाई टहयाउ्े, खखनसटिउरी ग न्े, दवुय्षवहार ग न्े, अपरा् 
ग््ष उकसाउ्े या अपरा् ग न्े जसता काम पन् भइरहेकनो पाइन्छ। यसकनो मखुय कारण 
भ्ेकनो सामाखजक सञ्जालमा लेखदै या बनोलदै गदा्ष वयखतिले आफूलाई कसैले देखेकनो छै्, 
या भेट् सकदै् भन्ने सनोच पाल् ु्ै हनो। जसलाई समा्ा् ग््ष यवुा पसुतामाझ साइबर 
सरुक्ा, सामाखजक सञ्जालकनो वयापकता, नसनमतता, दरुूपयनोग हु् सक्े अवसथा र सदपुयनोग 
कसरी ग न्े जसता सवालहरूमा ससूुखचत गराउँदै जा्पुछ्ष। राजयकनो तफ्ष बाि पन् सामाखजक 
सञ्जालकनो एका् दरुूपयनोगलाई ् जीर मा्ेर वैयखतिक अनभवयखति सवतन्त्ता खनोस्े खालका 
का्ु्  ब्ाउ्कुनो सािनो सा्ैदेखख ्ै यसकनो सदपुयनोग र दरुूपयनोग बारे ससूुखचत गराउ्ेतफ्ष  
बढी केखन्रित हु् पुछ्ष।  

अन्त्यमा,
हामी आज केवल सामाखजक नमन्डयाकनो भटवषय आउँदनो दशक वा अबकनो सयवर्षपनछ यसतनो 
हनोला भ्ेर अ्मुा् मात् ग््षसकछौँ, यसतै हनु्छ भ्ेर ठनोकुवा ग््ष सकदै्ौँ। यनत भन्दैगदा्ष 
र सामाखजक नमन्डया टहजनोकनो सवरूपदेखख आजकनो सवरूपसमम आइपगुदा देखखएकनो खचत्बाि 
यनो सपष्ट छ टक यसकनो रूप भ्े अवशय फेरर्ेछ तर अखसततव भ्े कु्ै ् कु्ै रूपमा 
मा्वजानत जीटवत रहनु्जेल भई ्ै रह्ेछ। तयसैले यसलाई ्ाम अ्सुार ्ै सामाखजक 
नमन्डयाकनो रूपमा ग्हण गददै अखघ बढ्मुा ्ै हामी सबैकनो टहत हनोला।
 
(प्रसततु आलेख, प्रटवन् तथा सामाखजक संजाल अ्सुन््ा्कता्ष नड्रउ हेखन्ड्रककनो अ्सुन््ा्मलुक 
आलेखमा आ्ाररत भएर लेखखएकनो छ। उ्का थपु्र ैआलेखहरू ्ेश्ल खजओग्ाटफक, हटफङ्गि् 
पनोष्ट आददमा प्रकाखशत छ् ्।)

s
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