
नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुदमन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाण्डौ । 
 

वततमान सरकार गठन भएको १०० ददनमा सम्पादन गररने प्रमुख कायतक्रमहरूको 
सावतजननकीकरण 

 

१. पषृ्ठभसूम 

राज्यको प्रमखु शक्तिको रूपमा रहेका यवुाको चौिर्फी ववकास गरी राष्ट्र निमााणमा सहभागी गराउिे र 
खेल क्षेत्रको ववकास गरदै् राक्ष्ट्रय, अन्िरााक्ष्ट्रय खेलकुद प्रनियोगगिाको आयोजिा िथा त्यसमा 
सहभागगिा बढाई स्वस््य र िन्दरुुस्ि िागररक ियार पािे उद्देश्य सहहि यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयले 
आफ्िा गनिववगिहरू अनि बढाइरहेको छ। यवुाको आवश्यकिा पहहचाि गरी उिीहरुमा ववभभन्ि 
ककभसमका सीप िथा क्षमिा ववकास गरदै् स्वरोजगार र उद्यमशील विाउि ुिथा बदेैभशक रोजगारीका 
िाममा ववदेभशइा रहेका लाखौं यवुालाइा देशमा ि ै रोजगारीको अवसर भसजािा गरी गररवी न्यिुीकरण 
गदै देशलाइा समदृ्ध र सक्षम बिाउि ुपिे आवश्यकिा टड्कारो देखखएको छ । त्यसगैरी खेलकुद क्षते्रको 
ववकासका लागग खेलकुद पवूाािारहरुको निमााण िथा स्िरोन्िनि, राक्ष्ट्रय िथा अन्िरााक्ष्ट्रयस्िरको 
खेलकुद प्रनियोगगिाहरुको आयोजिा िथा नििमा सहभागगिा मार्फा ि ्िेपाललाइा खेलकुदको माध्यमबाट 
अन्िरााक्ष्ट्रय स्िरमा गचिाउिे र खेलकुदलाइा राक्ष्ट्रय एकिाको माध्यमका रूपमा ववकास गिा सकेमा 
मात्र विामाि सवंविािले भलएको अभभष्ट्ट परुा गिा सहयोग पगु्िे देखखन्छ । 

२. वततमान अवस्था 

वव.स ं२०७२ मा सवंविािसभाबाट जारी िेपालको सवंविािले यवुा िथा खेलकुदको क्षेत्रलाइा उच्च महत्व 
हदएको छ । राक्ष्ट्रय ववकासमा यवुा सहभागगिा अभभववृद्ध गदै राजिीनिक, आगथाक, सामाक्जक र 
सांस्कृनिक अगिकारहरूको पणूा उपयोग गिे वािावरण भसजािा गिे, यवुाको सशक्तिकरण र ववकासका 
लागग भशक्षा, स्वास््य, रोजगारी लगायिका क्षेत्रमा ववशषे अवसर प्रदाि गदै व्यक्तित्व ववकास गिे 
िथा राज्यको सवााङ्गीण ववकासमा यवुाहरूको योगदाि बढाउि ेिीनि सवंविािले भलएको छ । त्यसगैरी 
स्वस््य, सक्षम र अिशुाभसि िागररक ियार गिा खेलकुद िथा खेलाडीमा योजिावद्ध लगािी गिे र 
खेलकुदलाइा राक्ष्ट्रय एकिा सदुृढ गिे एव ं अन्िरााक्ष्ट्रय स्िरमा राष्ट्रको सम्माि अभभववृद्ध गिे 
माध्यमको रूपमा ववकास गिे िीनि समेि सवंविािले भलएको छ ।नयि ैिीनिलाइा व्यवहारमा उिादै 
सि ् २०३० भभत्र हदगो ववकासका लक्ष्यहरू प्राक्ति गिे हदशामा खेलकुद िथा यवुा ववकासको क्षते्रमा 
ववववि कायाक्रमहरू सचंालिमा ल्याइाएका छि ्। 



राक्ष्ट्रय जिगणिा, २०६८ अिसुार िेपालको कूल जिसखं्याको ४०.३ प्रनिशि जिसखं्या यवुाको रहेको     
छ ।उति प्रनिशिले िेपाल अहहले जिसााँक्ख्यक लाभको अवस्थामा रहेको छ।राष्ट्रनिमााणको एक प्रमखु 
श्रोिको रूपमा रहेका यवुाको चौिर्फी ववकास गरी राष्ट्र निमााणमा उिीहरूको अथापणूा सहभागगिा 
अभभववृद्ध गिा सहयोग पयुााउिे अभभप्रायल ेराक्ष्ट्रय यवुा िीनि ,२०७२ जारी भई हाल कायाान्वयिमा 
आइसकेको छ । यवुासगं सम्वक्न्िि कक्रयाकलापहरु सञ्चालि गिाका लागग राक्ष्ट्रय यवुा पररषद, 
२०७२ सालमा गठि भई सव ै क्जल्लाहरुमा क्जल्ला यवुा सभमनिको कायाालय स्थावपि गरी उति 
कायाालयहरूबाट यवुासाँग सम्बक्न्िि कायाक्रमहरू कायाान्वयिको क्रममा रहेका छि ्। 
  

यवुामा सकारात्मक सोचको ववकास गदै उिीहरुको क्षमिा अभभववृद्ध गरी स्वरोजगारका साथै उद्यमशील 
विाउि ेअभभप्रायल ेयथु भभजि-२०२५ िजुामा भई कायाान्वयिमा आएको छ । यसको प्रभावकारी 
कायाान्वयिका लागग ियार पाररएको कायायोजिाको मस्यौदामा सरोकारवाला निकायहरुको राय ,सझुाव 
सकंलि गरी कायायोजिा िजुामा काया अक्न्िम चरणमा रहेको छ ।यवुाको समग्र ववकासका लागग सीप 
ववकाससम्वन्िी िाभलम, ग्रामीण यवुा उद्यम ,यवुा लक्षक्षि राक्ष्ट्रय स्वरोजगार कायाक्रम र राक्ष्ट्रय यवुा 
प्रनिभा सम्माि जस्िा कायाक्रमहरु सञ्चालिको क्रममा छ । 
 

सिंीयिा अिकूुल मन्त्रालयको पिूसरंचिाको क्रममा यवुा िथा सािा व्यवसायी स्वरोजगार कोष र 
राक्ष्ट्रय ववकास स्वयसंेवक सेवा (NDVS) का कायाक्रमहरू पनि यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयको 
कायाक्षेत्रभभत्र पाररएको छ । 
 

राष्ट्रको िीनि र ववगि अिसुार खेलकुदको ववकास र ववस्िार गिे कायाका लागग खेलकुद ववकास ऐि ,
२०४८ लाई सिंीय सरंचिा अिरुूप समय सापेक्ष सशंोिि गिे काया अगाडड बढाइएको छ । सबकैा 
लागग खेलकुद ,स्वास््यका लागग खेलकुद र राष्रका लागग खेलकुद भन्िे अविारणालाई साकार पािाका 
लागग स्थािीयस्िरमा समेि खेलकुदका गनिववगिहरु सञ्चालि हुिे गरी राक्ष्ट्रय खेलकुदपररषदको 
सगंठि सरंचिा सिंीय ढााँचा अिकूुल निमााणको क्रममा रहेको छ । 
  

खेलकुदका गनिववगिहरु सञ्चालि गिाका लागग खेलकुदका भौनिक पवूाािारहरुको निमााण, ममाि सिुार 
िथा स्िरोन्िनि कायालाई प्राथभमकिामा राखखएको छ । प्रत्येक खेलका छुट्टा छुटै्ट एकेडमेी स्थापिा गरी 
ियााँ प्रनिभावाि खेलाडीहरु उत्पादि िथा नििीहरुलाई नियभमि रुपमा ववशषे प्रभशक्षण हदिे र 
खेलकुदका राक्ष्ट्रय िथा अन्िरााक्ष्ट्रय प्रनियोगगिाहरुको सञ्चालिका साथै नििमा हुिे सहभागगिालाई 
िनिजामखुी विाउि सम्वक्न्िि निकायहरु कक्रयाशील रहेका छि ् ।राक्ष्ट्रय िथा अन्िरााक्ष्ट्रय 
प्रनियोगगिामा पदक प्राति गिे खेलाडी िथा प्रभशक्षकहरुलाई िगद परुस्कार प्रदाि गिे ,ओलक्म्पक र 
एभशयाली खेलकुद प्रनियोगगिामा पदक प्राति गिे र दक्षक्षण एभशयाली खेलकुद प्रनियोगगिामा स्वणा 



पदक प्राति गिे खेलाडीहरुलाई माभसक भत्िा प्रदाि गरी खेल प्रनि उत्प्रेररि गिाका लागग खेलाडी 
प्रोत्साहि गिे गररएको छ । 
 

 

 

 

 

३. दरुगामी सोच 

यवुालाइा पररविािका सवंाहक र हदगो ववकासका उत्प्रेरक शक्तिको रूपमा ववकास गिा राष्ट्र, 
राक्ष्ट्रयिा, राक्ष्ट्रय एकिा, राक्ष्ट्रय अखण्डिा, लोकिन्त्र र मािव अगिकारका आिारभिू भसद्धान्ि एव ं
मलू्य मान्यिाहरू बोि गराउि ेगरी मन्त्रालयल ेकायाहदशा िय गिुापिे छ ।यवुालाइा समाजका कमाठ, 
कक्रयाशील, िवीििाको पक्षिर र रचिात्मक शक्तिमा पररणि गिा, समाजप्रनि जवार्फदेही र 
उत्िरदानयत्व बहि गिे बिाउि र लोकिाक्न्त्रक प्रणालीप्रनि प्रनिवद्ध बिाउि ेखालका ववशषे कायाक्रमहरू 
सचंालि गिे हदशािर्फा  मन्त्रालय अनि बढेको     छ ।त्यसगैरी यवुामा िनैिकिा, चारीत्रत्रक गणु िथा 
अिशुासि ववकास गिा चिेिामलूक कायाक्रमहरू सचंालि गरी राज्य र समाजप्रनि दानयत्वबोि गराउिे 
र श्रमको सम्माि गिे खालका यवुा ववकास गिे, सरंचिागि ववभदे हटाउाँ दै सक्षम, प्रनिस्पिी र 
व्यवसानयक यवुा सशंाििको ववकास गिे उद्देश्यले 'यथु भभजि २०२५' ियार गररएको छ ।राक्ष्ट्रय यवुा 
पररषद, यवुा िथा सािा व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राक्ष्ट्रय ववकास स्वयसंेवक सेवा र िेपाल स्काउट 
मार्फा ि ्यवुालाइा राष्ट्रनिमााणको बहृत्िर कायामा पररचालि गिे मध्यमकालीि र दीिाकालीि एकीकृि 
सोच एव ंरणिीनि िजुामा गिेिर्फा  पहल शरुू भएको छ । 
 

४. सय ददनको कायतयोजना 
सम्माििीय प्रिािमन्त्री के. पी. शमाा ओलीज्यकूो िेितृ्वमा विामाि सरकार गठि भए पश्चाि ्यस 
मन्त्रालयलको कायाक्षेत्रसाँग सम्बक्न्िि महत्वपणूा कायाक्रमहरू समेटेर िपशील बमोक्जमका कायाान्वयि 
कायायोजिा ियार गरी कायाान्वयि अनि बढाइएको छ । 


