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नेपालको ननर्ाारित बाह्रौं जनगणना हालै स्थनगत गरियो । 

नीनत ननर्ााणर्ा र्हत्त्वपूणा प्रभाव िाख्ने अपेक्षा गरिएको 

सौंघीय नेपालको पनहलो जनगणना देशको आरु्ननक 

इनतहासको सबैभन्दा सर्ावेशी ि र्हत्त्वाकाौंक्षी अभ्यास 

हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

यो जनगणना सम्पन्न भएसँगै, नेपालर्ा युवा जनसौंख्याको 

अनर्कता छ भन्ने हाम्रो एक दशकदेखिको भनाइ थप प्रस्ट 

हुनेछ । अनहले १० जनार्ध्ये कम्तीर्ा ४ जना युवा उर्ेि 

सर्ूहको सौंख्या िहेको अनुर्ान गरिँदै आएको छ । युवाको 

सौंख्या पनहलेभन्दा बढेको र्ातै्र होइन, काया उर्ेिको 

जनसौंख्या अनुपात आनित उर्ेिको जनसौंख्या 

अनुपातभन्दा रे्िै सकािात्मक छ । यो अनुपातलाई नवकास 

योजना तथा नीनत ननर्ााणको र्हत्त्वपूणा नवशेषता र्ाननन्छ 

ि यसर्ा आउने कुनै पनन परिवतानबाट सिकािको 

िणनीनतक छनोट प्रभानवत हुन्छ । 

नेपालको सकािात्मक जनसौंख्या अनुपातको वतार्ान 

अवस्था तीव्र आनथाक वृखि तथा स्थानयत्वका लानग ननकै 

अनुकूल छ । गत शताब्दीको पनछल्लो आर्ा सर्यको पूवी 

एनसयाली अथातन्त्रहरूको सन्दभालाई यसको उदाहिणका 

रूपर्ा नलन सनकन्छ । यो जनसाौंखख्यक अवसिको 

सौंघािर्ा िहेका देशहरूको अको पाटो भनेको रे्िै 

जनसौंख्या भएको देशर्ा बेिोजगाि युवाहरूको वृखि हुँदा 

त्यसले द्वन्द्वको जोखिर्सर्ेत बढाउन सक्छ । 

पनछल्ला वषाहरूर्ा िाष्ट्र  सौंघ तथा नेपालको िानष्ट्रय योजना 

आयोगले युवाहरूर्ा सर्योनित लगानी गदाा हुने लाभबािे 

ध्यानाकषाण गिाउन थालेका छन् । युवाहरूर्ा तत्कालै 

लगानी गना नकन आवश्यक छ भने, सन् १९९२ देखि सुरु 

भएको जनसाौंखख्यक लाभको यो अवस्था २०४७ अन्त्यसम्म 

अथाात् ५५ वषासम्म िहनेछ । 

बाह्रौं जनगणनाका नवविणहरू जनहले उपलब्ध भए पनन 

सन् २०२१ नेपालको जनसाौंखख्यक लाभको र्ध्यनवन्दु 

भएकार्ा दुईर्त नहोला । यस्तो बेला नेपालका 

िाजनीनतक दलहरू ि सिकािले युवा जनसौंख्यालाई 

गम्भीि रूपर्ा नलएका छन ्नक छैनन् एवौं नेपाली युवाले 

के सोच्छन् भन्ने प्रश्न र्हत्त्वपूणा छन् । नेपालको सावाजननक 

नीनतर्ा बािम्बाि दोहोरिने ‘नवकास ि देश ननर्ााणर्ा 

युवालाई सर्ावेश गने’ नािा हेदाा युवाहरूलाई ‘देशको 

बहुर्ूल्य सम्पनि’ का रूपर्ा आत्मसात् गरिएको देखिन्छ । 

त्यस्त ैसौंनवर्ानको र्ागाननदेशक नसिान्त, नीनतहरू ि 

िाज्यको दानयत्व पनन ‘िानष्ट्रय नवकासर्ा युवा सहभानगता 

अनभवृखि गदै िाजनीनतक, आनथाक, सार्ानजक ि 

साौंसृ्कनतक अनर्कािहरूको पूणा उपयोगको वाताविण 

सृजना गने; युवा सशक्तीकिण ि नवकासका लानग नशक्षा, 

स्वास्थ्य, िोजगािीलगायतका के्षत्रर्ा नवशेष अवसि प्रदान 

गदै व्यखक्तत्व नवकास गने तथा िाज्यको सवाांगीण 

नवकासर्ा योगदानका लानग उपयुक्त अवसि प्रदान गने’ 

िहेको छ । 

यी नसिान्तहरूका आर्ािर्ा जािी िानष्ट्रय युवा परिषद् 

ऐन–२०७२ ले ‘युवाहरूको आकाौंक्षालाई सौंिक्षण तथा 

प्रविान गदै सर्ृि देश ननर्ााणको तयािी गिेि सक्षर् 

नागरिक तयाि गने’ परिकल्पना गिेको छ । ‘युथ नभजन– 

सन् २०२५’ को उदे्दश्य नेपाली युवालाई ‘उनीहरूको नेतृत्व 

क्षर्ताको प्रविान तथा साथाक सहभानगताका र्ाध्यर्बाट 

आरु्ननक, न्यायसौंगत, सर्ृि नेपाल बनाउनका लानग 

शखक्तशाली, सक्षर्, प्रनतस्पर्ी ि आत्मननभाि युवा ननर्ााण 

गने’ िहेको छ । 

यसको ठीक नवपिीत, नेपाली युवाहरूका लानग िानष्ट्रय 

परिकल्पना ि हालै देशभरिका दुई हजाि युवाबीि 

गरिएको सवेक्षणको ननष्कषालाई सँगसँगै िाख्ने हो भने, सो 

उर्ेि सर्ूहर्ा ननिाशा व्याप्त छ । र्हार्ािीर्ा सिकािको 

भूनर्काप्रनत त्यो सर्ूह ननकै नकािात्मक िहेको छ । 

सिकािी सौंयन्त्रर्ा नवश्वासको सौंकटले ननकै र्हत्त्वपूणा 

जनसाौंखख्यक िण्ड ि िाज्यबीिको िाडल गनहरिँदै गएको 

देिाउँछ । स्मिणीय छ, करिब िाि वषाअनघ सौंघीय ि 

प्रदेश सिकािका लानग भएको िुनावर्ा सहभागी 

र्तदातार्ध्ये आर्ाभन्दा बढी १८ देखि ४० वषा उर्ेि 

सर्ूहका नथए । अनहलेको प्रके्षपणअनुसाि, यो र्तदाताको 

सौंख्या सन् २०२२ ि २०२३ र्ा हुने िुनावर्ा झनै बढी हुने 

देखिन्छ । 

सन् १९९० को दशकसम्म ननिौंकुश शासनको नविोर्र्ा 

िहेका ि सन् २००० को सुरुर्ा गणताखन्त्रक व्यवस्थार्ा 
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जोड नदएका युवाहरूले रे्िै िाजनीनतक आन्दोलन ि 

त्यसपनछको नेपालको आरु्ननक इनतहासको रूपान्तिणर्ा 

र्हत्त्वपूणा भूनर्का िेलेका छन् । यसबाहेक पनछल्लो 

सर्यर्ा उनीहरूले कोनभड र्हार्ािीर्ा सिकािका 

कार्कािबाहीका नवषयर्ा उििदानयत्व ि पािदनशाताको 

र्ाग गदै नविोर् प्रदशान गिेका छन् । देशैभरि कोनभड 

प्रभानवत परिवािहरूलाई िाद्यान्न, अखिजन ि औषनर्–

उपिािको आपत्कालीन सुनवर्ा उपलब्ध गिाउन उनीहरू 

अग्रपौंखक्तर्ा िहे । युवा उद्यर्ीहरूले जनस्वास्थ्यको यस्तो 

सौंकटर्ा आफ्ना कार्दािहरूलाई सहयोग गिे; ठूला, 

साना ि र्झरला उद्यर्हरूबाट सार्ानजक–आनथाक उपक्रर् 

िलाइिहे । सन् २०१५ को भूकम्पपनछको स्वयौंसेवाजस्तै 

उनीहरूले सुरु गिेको प्रयासले तत्कालै स्वीकायाता, र्ाग ि 

गनत प्राप्त गनुाले युवाहरू सार्ानजक कल्याण तथा 

शासनसँग जोनडएको देिाउँछ । 

केही वषादेखि जनसाौंखख्यक प्रर्ुिता ि नागरिक सनक्रयता 

देिाए पनन नेपाली युवाहरू त्यनत िाम्रो अवस्थार्ा भने 

छैनन् । युवा बेिोजगािीको अवस्था सिकािको औपिारिक 

र्ािणाभन्दा ठीक नवपिीत छ (बेिोजगाि नेपालीर्ध्ये 

करिब ६९ प्रनतशत १५ देखि ३४ वषाका छन्), युवाहरू 

न्यून गुणस्तिको वैदेनशक िोजगािीर्ा रे्िै ननभाि छन् 

(वैदेनशक िोजगािीर्ा जाने कार्दािर्ध्ये ८० प्रनतशतभन्दा 

बढी १८ देखि ३५ वषाका छन्), नेपालको अनरपिारिक 

के्षत्रका कार्दािर्ा युवाको सौंख्या रे्िै छ (१५ देखि ३४ 

वषाका करिब ५८ प्रनतशत युवा अनरपिारिक के्षत्रर्ा 

िोजगाि छन्) जहाँ ज्याला न्यून छ ि िोजगािीको सुिक्षा 

कर्जोि । 

युवाहरूको बाहुल्य िहेको अनरपिारिक के्षत्र कोनभड 

र्हार्ािीबाट सबैभन्दा बढी जोखिर्र्ा ि निाम्रोसँग 

प्रभानवत िह्यो । नेपाल िर् शखक्त सवेक्षण–२०१७/१८ ले 

िर् शखक्तको २०.३ प्रनतशत १५ वषादेखि २४ वषा उर्ेि 

सर्ूहका छन,् तीर्ध्ये १८ प्रनतशत र्ातै्र िोजगािीर्ा 

सर्ेनटन सकेका छन् । िोजगािीर्ा िहेका १५ देखि २४ वषा 

उर्ेि सर्ूहका युवाहरूर्ध्ये ६५ प्रनतशत अनरपिारिक 

के्षत्रर्ा छन् । त्यस्ता युवाहरूले तोनकएको न्यूनतर् 

ज्यालाभन्दा कर् पाउने सम्भावना ननकै हुन्छ ि कुनै पनन 

औपिारिक किाि वा सार्ानजक सुिक्षानबना कार् गछान् । 

उपयुक्त िोजगािीको अभाव िहेको नेपालले युवाहरूलाई 

वैदेनशक िोजगािीतर्ा  र्केनलिहेको छ । सन् २०२० को 

नेपाल िर् आप्रवासन प्रनतवेदनअनुसाि, सन् २००८–९ यता 

नेपाल वैदेनशक िोजगाि नवभागले ४० लाि नेपाली 

कार्दािलाई िर् स्वीकृनत प्रदान गिेको छ, जसको औसत 

उर्ेि २८ वषा छ । २०१८–१९ र्ा, कुल आप्रवासी 

कार्दािर्ध्ये ३९ प्रनतशत युवा (१८ देखि २४ वषा) नथए । 

तीर्ध्ये रे्िैजसो िर् शोषणको जोखिर्र्ा पने गिेका छन् । 

अकाातर्ा  प्रर्ानर्न्त्री िोजगाि कायाक्रर् वा युवा तथा साना 

उद्योग स्विोजगाि कोषजस्ता सिकािी कायाक्रर्र्ा युवा 

नवशेष गिी र्नहला, आनदवासी सर्ुदायका सदस्य ि 

वैदेनशक िोजगािीबाट र्नका एकाहरूको सूिनाको कर्ी, 

पक्षपात ि भेदभावका कािण पहुँि पुगै्दन । 

साथै उच्चस्तिको बेिोजगािी, वैदेनशक िोजगािीर्ा ननभािता 

वा अनरपिारिक के्षत्रको िोजगािीले गदाा युवाहरू थप 

जोखिर्र्ा िहेको कोनभड र्हार्ािीर्ा पनन पुनष्ट् भएको 

छ । त्यस्त ैस्वास्थ्य सेवार्ा पनन नतनले सहज पहुँि पाउन 

सकेका छैनन् । ऐनतहानसक रूपर्ा, नवगतदेखिको स्वास्थ्य 

सेवा बालबानलका तथा वृिवृिार्ा प्रत्यक्ष रूपर्ा केखित 

हुँदै आएको छ । ति, युवाहरूर्ा अझै पनन एिआईभी ि 

क्षयिोगजस्ता अनत सौंवेदनशील िोगहरू ितिाको स्तिर्ै 

छन् । कोनभड र्हार्ािीको सुरुआतताका सौंक्रनर्तर्ध्ये 

करिब ९० प्रनतशत वैदेनशक िोजगािीबाट र्केकाहरू 

नथए, जसर्ा करिब ७० प्रनतशत युवा नथए । अनहले 

कोनभडको नयाँ प्रजानतबाट युवाहरू झनै बढी सौंक्रनर्त 

भएका छन् जसका कािण रे्िैको स्वास्थ्य जनटल भयो ि 

र्ृतु्य पनन भयो । 

नेपाली युवार्ा र्ाननसक स्वास्थ्यको सर्स्या व्यापक छ, 

र्हार्ािीले र्नोसार्ानजक सनक्रय बनाउने कािक ि 

जोखिर्हरूलाई झनै बढाएको छ । अनहले आत्महत्या दि 

दैननक औसत करिब १७ पुगेको छ, र्ृतु्य भएकार्ध्ये ५७ 

प्रनतशत व्यखक्त १६ देखि ३५ वषाका छन् । युवा स्वास्थ्यको 

यो दुुः िद तथ्ाौंकले िाज्यको तयािी तथा नेपालको 

सबैभन्दा र्हत्त्वपूणा जनसाौंखख्यक सर्ूहका बािेर्ा जायज 

िासो उत्पन्न गछा  । 

नेपालको युवा जनसौंख्यार्ा ७ प्रनतशतले वृखि हुने प्रके्षपण 

गरिएको छ, जुन सन् २०२१ र्ा कुल जनसौंख्याको ४४ 

प्रनतशत हुनेछ । नवकास ि िाजनीनत दुवैतर्ा  अत्यावश्यक 

हुने प्रर्ुि जनसाौंखख्यक सर्ूहलाई नेपाल सिकाि ि 

िाजनीनतक दलहरूले बेवास्ता गरििहन नर्लै्दन । 

नेपालको शासन रूपान्तिणका लानग युवालाई नवकास ि 

िाजनीनतर्ा केखित गना आवश्यक छ । सिकाि ि 

िाजनीनतक दलहरू युवाको प्रनतनननर्त्व ि आकाौंक्षा 

पयााप्त प्रनतनवखम्बत गिाउनतर्ा  सिेत हुनुपछा  । 

युवाहरूलाई सिकािी ि गैिसिकािी के्षत्रबाट गुणस्तिीय 

नशक्षा, स्वास्थ्य, र्याानदत िोजगािी, िोजगािीका अवसिहरू, 

सावाजननक जीवन ि नीनत ननर्ााणका नवनभन्न र्ञ्चर्ा 

सहभानगता एवौं अन्य नवषयको िाँिो पछा  । िोग, गरिबी ि 

अन्य आवश्यकताका के्षत्रर्ा युवाहरूलाई जोखिर् कर् 
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गना तित् के्षत्रर्ा तीव्र ि व्यवखस्थत सेवा प्रवाह जरुिी 

हुन्छ । न्यून गुणस्तिीय वैदेनशक िोजगािीर्ा ननभािता कर् 

गना ि त्यताबाट र्नका एकाहरूलाई सर्ायोजन गना 

सिकािका कायाक्रर्र्ा सुर्ाि गिी सौंस्थागत ि सार्ानजक 

अविोर्हरूलाई हटाउँदै देशनभत्र िोजगािीका अवसि 

सृजना गनुापछा  । 

सिकाि तथा नवकास साझेदािहरूले युवाकेखित 

कायाक्रर्र्ा लगानी गदाा नववेकी भएि यो जनसाौंखख्यक 

सर्ूहबाट यथाशीघ्र लाभ नलनेबािे सोच्नुपछा  । नकननक सर्ैं 

यस्तै जनसाौंखख्यक अवस्था िहँदैन । यसका लानग युवाका 

सौंघसौंस्था ि सञ्जालहरूसँग िाम्रो सर्न्वय, िाजनीनतक 

प्रनक्रया ि िाजनीनतक दलहरूर्ा युवा आकाौंक्षाको बढी 

प्रनतनननर्त्व, सावाजननक प्रकृनतका सर्स्या सर्ार्ान गना 

औपिारिक रूपर्ा युवा सहभानगता िुला गना आवश्यक 

छ । 

यो स्तम्भ कान्तिपुर पत्रीकाको श्रावण २८,  २०७८ को 

संस्करणमा प्रकाशन भएको थियो । 
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