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हाम्रो	भनार्इ

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	वव.	सं	२०६५	सालमा	यवुा	र	खलेकुद	क्ेत्को	 ववकास	तथा	उननयनकालावग	
सथापना	भएको	एक	महतवपणू्ष	मनत्ालय	हो	।	संघीय	शासन	वयवसथा	लाग	ूभएको	सनदभ्षमा	पवन	यवुा	तथा	
खलेकुदको	ववकासकालावग	हाल	यस	मनत्ालयको	भवूमका	उवतिकै	महतवपणू्ष	रहकेो	छ	।	मनत्ालयले	आफनो	
सथापना	कालदवेखनै	यवुालाई	जागतृ	एवं	सशक्तीकरण	गनने	काय्ष	गददै	आइरहकेो	छ	।	यसैको	कडीको	सवरुप	
वावर्षक	रुपमा	“यवुा	“	बलेुवटन	नामक	लेखहरुको	सँगालो	प्रकाशन	गददै	रहकेो	सनदभ्षमा	यस	वर्ष	पवन	२१	औ	ं
अकं	प्रकाशन	गररएको	छ	।	यस	२१	औ	ंअकंमा	वववभनन	लेखक	तथा	सज्षक	वग्षहरुजयबूाट	वववभनन	ववचार	
तथा	लेखहरु	प्राप्त	गरी	यो	रुपमा	ढावलएको	छ	।	यसमा	भएका	ववचारहरु	लेखक	तथा	सज्षकजयहूरुको	आफना	
ववचारहरु	हुन	्।	यसमा	समपादक	मणडल	जवाफदहेी	नहुने	वयवहोरा	समते	अवगत	गराइनछ	।

नेपालमा	जनसंखयाको	ववतरण	हदेा्ष	यवुाको	संखया	४०	प्रवतशतभनदा	बढी	रहकेो	छ	।	यो	संखया	प्रवतशतकोरुपमा	
हदेा्ष	सानो	आकार	होइन	।	फलत	राष्ट्र	वनमा्षणमा	यवुा	जगतको	ववकासगरी	उपयकु्	ठाउँमा	उपयकु्	समयमा	
पररचालन	गनु्षपनने	गहन	दावयतव	राष्ट्रको	काँिमा	रहकेो	छ	।	बढ्दो	जनसंखयालाई	उवचत	वनदोवसत	गरी	दशे	
वनमा्षण	गदा्ष	दशेको	आमलू	पररवत्षन	हुने	र	दशेमा	शावनत	तथा	अमन	चयन	कायम	हुन	जाने	हुनछ	।

यवुाका	बढ्दो	जोश	र	वहममत	तथा	साहस	एवं	आटँबाट	मलुकु	समवृधिको	बाटो	तफ्ष 	बढ्न	सकने	संभावनालाई	
यवुाहरुकै	सहभावगतामा	अगावड	बढाउने	काय्ष	संघीय	सरकारको	एकल	प्रयासले	मात्	भनदा	पवन	तीनै	तहका	
सरकार	तथा	वववभनन	क्ेत्,	वग्ष,	समदुायको	प्रयाश	र	प्रयतनले	हुनछ	।	यसमा	वनजी	क्ेत्	एवं	रावष्ट्रय	अनतरा्षवष्ट्रय	
जगतको	पवन	उवतिकै	खाँचो	र	सहयोगको	आवशयकता	पद्षछ	।

अनयमा,	“यवुा”	को	यस	२१	औ	ँअकं	प्रकाशनमा	आफना	अमलूय	योगदान	k'¥of{O	लेखहरु	उपलवि	गराइवदन	ु
भएका	समपणू्ष	लेखक	तथा	रचनाकार	एवं	सज्षकजयहूरुप्रवत	समपादक	मणडल	हावद्षक	कृतज्ञता	ज्ञापन	गद्षछ	।	
प्रकाशनका	क्रममा	सिैंजसोरुपमा	माग्षदश्षन	गनु्षहुने	मनत्ालयका	सवचव	डा.	दामोदर	रेगमीजय	ूतथा	सहसवचवजय	ू
प्रवत	हामी	आभार	वयक्	गद्षछौं	।	साथै	आगामी	अकंहरुलाई	अझ	उमदा	बनाउँद	ैलैजाने	हाम्ो	प्रयतनमा	यहाँहरु	
सबैको	सललाह	एवं	गहन	सझुावको	अपेक्ा	गद्षछौं	।	िनयवाद	।

२०७९	असार		 	 	 	 		 	 	 	सम्ादक	मण्डल
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शुभकामना

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	वावर्षक	रुपमा	प्रकाशन	गददै	आएको	“यवुा”	नामक	बलेुवटनको	२१औ	ंअकं	यस	
आ.व.	मा	पवन	प्रकाशन	गन्ष	लागेकोमा	मलाई	खशुी	लागेको	छ	।
यस	प्रकाशनले	यवुा	जगतका	बारेमा	भईरहकेा	वववभनन	गवतववविको	जानकारी	वदई	आगामी	वदनमा	रचनातमक	
र	सशक्	रुपमा	अगावड	बढ्न	 वदशा-वनदनेश	गद्षछ	भनने	कुरामा	आशावादी	छु	 ।	यवुा	अवसथा	मानव	जीवनकै	
महतवपणू्ष	क्ण	हो	।	यस	क्णमा	भएको	जोस,	जाँगर	र	सकृयताको	समयम	ैपवहचान	गरी	सदपुयोग	गनु्ष	पद्षछ	।	
दशेको	ववकास	भनेकै	यवुाको	ववकास	हो	र	यवुाको	ववकास	भनेकै	दशेको	ववकास	हो	भनने	मलू	मनत्लाई	समटेेर	
राजय	पक्बाट	नीवत	तथा	काय्षक्रम	बननपुद्षछ	।	काया्षनवयन	पक्	सबल,	पारदशशी,	उतिरदायी	र	नवतजामखुी	वनाउँद	ै
यवुाको	सहभावगतालाई	नीवत	तजु्षमा,	काया्षनवयन	र	प्रवतफल	ववतरणका	प्रतयेक	चरणमा	समावेश	गररन	ुपद्षछ	।	
यसमा	सबै	पक्को	सहयोग	र	समथ्षन	रहने	कुरामा	म	आशावादी	छु	।
यवुाको	संखयाको	यथाथ्ष	पवहचान	गरी	मलुकुले	जनसांवखयक	लाभ	वलने	वत्षमान	अवसरमा	सबै	तह	र	तपकाबाट	
ऐकयवद्बता	रहने	नै	छ	।	एककाइसौ	शताबदीको	यस	यगुमा	ववज्ञान	प्रवववि	तथा	संचार	जगतले	ववश्व	हललाएको	
छ	भने	ववश्ववयापीकरणको	कारण	यवुाहरु	पलायन	हुने	खतरा	पवन	वनवमतएको	छ	।	जलवाय	ुपररवत्षनको	असर	
संसारभरी	पन्ष	थावलसकेको	छ	।	ववश्व	वववभनन	ध्वुमा	ववभावजत	हुने	संभावना	पवन	दखेा	पन्ष	थावलसकेको	छ	।	
यस	अवसथामा	हाम्ा	यवुाका	समसया	पवहचान	गरी	दशेम	ैअड्याउने	तफ्ष 	लागन	ुपवन	हाम्ो	दावयतव	र	वजममवेारी	
छ	 ।	 वयनै	पररवसथवतको	बोि	गरी	 वदगो	यवुा	शवक्	वयवसथापन	माफ्ष त	समधृि	 नेपाल	सखुी	 नेपालीको	 रावष्ट्रय	
आकांक्ालाइ्ष	 परूा	 गन्ष	 यवुा	 वग्षलाइ्ष	 ववकास	 र	समवृधिको	संवाहकको	 रुपमा	 पररचालन	गन्ष	 यवुा	 सवयं	 तथा	
सरोकारवालापक्	थप	सजृनशील	र	वक्रयाशील	रहनपुनने	आवशयक्ा	छ	।	आउने	वपँढीको	सखु	शावनतका	लावग	
यवुा	जगत	अगावड	आउन	ुपद्षछ	।	उनीहरुलाई	अगावड	लयाउन	ुपद्षछ।
अनतयमा,	 यवुा	 पसुताहरु	 प्रवत	समप्षण	 गरी	 यस	मनत्ालयद्ारा	 प्रकाशन	 हुन	लागेको	 यवुा	 बलेुवटन	 पवत्काको	
सफलताको	 कामना	 गद्षछु	 ।	 यस	 पवत्काको	 लावग	 लेख	 उपलबि	 गराउनहुुने	 लेखकहरु	 प्रवत	 िनयवाद	 वददैं	
पवत्कालाई	यो	अवसथासमम	पयुा्षउन	ुहुने	समपादक	मणडल	तथा	मनत्ालय	पररवारलाई	पवन	िनयवाद	वदन	चाहनछु	
र	यस	प्रकाशनको	सफलता	एवं	वनरनतरताको	हावद्षक	शभुकामना	वयक्	गद्षछु	।
२०७९	असार

महेश्वरजंग	गहतराज	(अथक)
मनत्ी	

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय

महेश्वरजंग	गहतराज	(अथक)
मन्त्री

नेपाल	सरकार

युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालय
वसंहदरबार,	काठमाडाैं
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शुभकामना

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	ववगत	वर्षहरुदवेख	आफनो	वावर्षक	काय्षक्रम	अनतग्षत	रही	‘यवुा’	नामक	लेखहरुको	
संगालो	प्रकाशन	गददै	आईरहकेोमा	यस	आवथ्षक	वर्षमा	पवन	 वनरनतरता	 वददं	ै ‘यवुा’	अङ्क-२१	प्रकाशन	गन्ष	
लागेकोमा	म	जयाद	ैहवर्षत	भएको	छु	।	यस	पसुतकमा	यवुा	लवक्त	लेख	रचनाहरु	प्रकाशन	गररएका	छन	्।	यवुाको	
समग्र	 ववकासकालावग	 रावष्ट्रय	 तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	अनभुव	 तथा	अभयासहरुको	 उजागर	 गददै	 यवुाको	आगामी	
ववकास	तथा	पररचालनको	क्ेत्मा	सहयोग	पयुा्षउन	यो	अङ्क	सहायक	हुनेछ	भनने	आशा	वलएको	छु	।

कूल	जनसंखयाको	४०	प्रवतशत	भनदा	बढी	संखया	यवुाको	रहकेो	छ	।	यो	संखयाको	सही	सदपुयोग	गरी	जनसांवखयक	
लाभ	हावसल	गनु्ष	अवहलेको	आवशयकता	हो	।	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०७२	र	यथु	
वभजन	२०२५	जारी	गरी	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्माफ्ष त	यवुाका	क्ेत्मा	वववभनन	गवतववविहरु	संचालन	गददै	आईरहकेो	
छ	 ।	 तयसतै	यवुा	तथा	साना	 वयवसायी	 सवरोजगार	कोर	माफ्ष त	 ववना	 वितो	 ववना	 बयाज	ऋण	उपलबि	गराई	
सवरोजगार	बनन	पे्रररत	गददै	आएको	छ	।	मनत्ालयले	यवुा	तथा	खलेकुदका	क्ेत्हरुमा	बहस	तथा	पैरवीमा	समते	
सहभागी	हुदँ	ैआईरहकेो	अवसथा	छ	।	रावष्ट्रय	खलेकुद	परररदबाट	खले	पवूा्षिार	र	खले	प्रवतयोवगता	आयोजना	
र	वयवसथापन	लगायतका	काय्षहरु	हुदँ	ैआएका	छन	्।	वववभनन	प्रयासका	बाबजदु	पवन	यवुाहरुलाई	पणू्ष	रोजगारी	
बनाई	सवदशेम	ैवटकाई	राखन	चनुौवतको	सामना	गनु्ष	अवहलेको	अहम	्सवाल	रहकेोछ	।	वयनै	सनदभ्षमा	यो	पसुतकले	
नीवत	वनमा्षण	तथा	काया्षनवयनका	क्ेत्मा	केही	सहयोग	पयुा्षउन	सकला	भनने	कुरामा	म	ववश्वसथ	छु	।

अनतयमा,	‘यवुा’	अङ्क-२१	को	यो	लेखहरुको	संगालो	प्रकाशनमा	सहयोग	पयुा्षउन	ुहुने	लेखकहरुलाई	िनयवाद	
वदन	चाहनछु	।	साथै	समपादक	मणडलका	सदसय	र	भाराको	शवुधिकरण	गररवदन	ुहुने	ववद्बत	वग्षप्रवत	हावद्षक	कृतज्ञता	
ज्ञापन	गददै	यस	प्रकाशनको	सफलताको	शभुकामना	वयकति	गद्षछु	।

वमवत	:	२०७९	असार

्डा	दामरोदर	रेगमरी
सवचव

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय

नेपाल	सरकार

युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालय
वसंहदरबार,	काठमाडाैं
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्डा.	उमा	शंकर	प्रसाद*

वदगरो	ववकासमा	युवाकरो	दावयतव

* सदस्य, राष्ट्रि्य ्योजना आ्योग

्ररचय	

मानवीय	 पूँजी	 वनमा्षण	 भनेको	 तयसता	 वयवक्हरुको	 प्रावप्त	 तथा	 सङ्खयामा	 ववृधि	 गनु्ष	 हो	 जनु	 वयवक्हरु	 श्रमशील,	 नैवतकवान,	
सहनशील,	क्मतावान,्	दक्,	वशवक्त,	सवसथ,	तथा	अनभुवी	हुनछन	्र	जसले	दशेको	आवथ्षक	तथा	राजनैवतक	ववकासमा	महतवपणू्ष	
योगदान	गन्ष	सकदछन	्।	कुनै	पवन	राजयले	वयववसथत	वशक्ा	तथा	सवास्थय	सेवा,	नोकरी, तावलम, प्रवशक्ण	आवदमा	ववभदेरवहत	
तवरले	यथोवचत	लगानी	तथा	समान	अवसर	प्रदान	गरी	मानवीय	पूँजी	 वनमा्षण	गनु्ष	पद्षछ	 ।	सवल	मानवीय	पूँजी	रावष्ट्रय	पूँजी	
वनमा्षणको	मरेुदणडको	रुपमा	मावननछ	।	यवुा	शवक्	कुनै	पवन	राष्ट्र	वनमा्षणको	मरेुदणडको	रुपमा	रहने	गरेको	यथाथ्षलाई	मनन	्गददै	
ती	शवक्	मानवीय	पूँजी	वनमा्षणको	अग्रसथानमा	रहन	ुपद्षछ	।	साथै	कुनै	पवन	राष्ट्रको	ववकास	र	समवृद्बमा	यवुा	शवक्को	महतवपणू्ष	
दावयतव	रहकेो	हुनछ	।	

संयकु्	राष्ट्रसंघले	सन	्२०१६	दवेख	२०३०	सममका	लावग	वदगो	ववकासका	१७	ओटा	लक्य	र	१६९	ओटा	पररमाणातमक	लक्यहरु	
वनिा्षरण	गरेको	छ,	जसलाई	नेपाल	सवहत	संयकु्	राष्ट्रसंघसँग	आवधि	सबै	मलुकुहरुले	अनमुोदन	तथा	आतमसात	गरेका	छन	्।	
उक्	लक्यहरुका	उपलवबि	मापन	र	अनगुमन	गन्ष	आवथ्षक, सामावजक	र	वातावरणीय	क्ेत्सँग	समववनित	२३०	वटा	भनदा	बढी	
सचूकहरु	समावेश	गररएका	छन	्।	

वदगो	 ववकास	अनतग्षतको	पररमाणातमक	लक्य	८.६	मा	सन	्२०२०	समममा	 रोजगारी	नपाएका,	 वशक्ा	वा	तावलम	नवलएका	
यवुाहरुको	अनपुात	उललेखय	रुपमा	घटाउने	ववरय	समावेश	गररएको	छ	।	सन	्२०१५	मा	३५.८	प्रवतशत	रहकेो	यवुा	अि्षबेरोजगारी	
दरलाई	नेपालले	२०२२	मा	२३.८	प्रवतशत,	२०२५	मा	१८. ६	प्रवतशत	र	२०३०	समममा	१०	प्रवतशतमा	झानने	लक्य	वनिा्षरण	
गरेको	छ	।	साथै	वशक्ा, रोजगारी	वा	तावलममा	संलगन	नभएका	१५	दवेख	२४	वर्ष	उमरे	समहूका	यवुाको	अनपुात	पवन	उललेखय	
रुपमा	घटाउने	अठोट	गरेको	छ	।	उक्	लक्यहरु	परूा	गन्षका	लावग	नेपाल	सरकारले	वववभनन	ऐन	तथा	वनयमावलीहरुको	तजु्षमा	गरी	
रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०७२,	यवुा	सोच	२०२५	लगायतका	नीवत,	रणनीवत	तथा	काय्षनीवतहरुको	अवलमवन	गरेको	छ	।	

यस	लेखलाई	चार	भागमा	ववभाजन	गररएको	छ	।	पवहलो	भाग	ववरय	प्रवेशको	रुपमा	रहकेो	छ	।	दोश्रो	भागमा	नेपालमा	यवुाको	
वत्षमान	अवसथाको	ववशे्रण	गररएको	छ	।	यवुा	जनशवक्को	उललेखनीय	जनसङ्खया	वैदवेशक	रोजगारमा	संलगन	भएको	कारणले	
नेपालको	अथ्षवयवसथामा	परेको	प्रभावको	वचत्ण	समते	यस	भागमा	गररएको	छ	।	भाग	तीनमा	नेपालमा	वदगो	ववकास	लक्यहरु	
हावसल	गन्षका	लावग	यवुाको	दावयतव	समबनिमा	ववशे्रण	गररएको	छ	।	अनतयमा,	लेखको	वनष्करा्षतमक	वटपपणीका	साथसाथै	
केही	सझुावहरु	भाग	चारमा	समावेश	गररएका	छन	्।	



2 o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

ने्ालमा	युवाकरो	वत्इमान	अवसथा	

शारीररक	र	मानवसक	ववकासका	दृवटिले	यवुा	भननाले	वकशोर	अवसथा	र	वयसक	अवसथावबचको	उमरे	समहू	भएका	वयवक्लाइ्ष	
जनाउँछ	 ।	यो	जनसङ्खयाको	सवा्षविक	सवक्रय,	उजा्षवान	् र	गवतशील	समहू	हो	 ।	यवुा	अवसथालाइ्ष	 पररभावरत	गनने	 ववरयमा	
एकरुपता	दवेखदनै	।	वववभनन	दशेहरुले	आ-आफनै	तररकाले	पररभावरत	गरेको	पाइनछ	।	बङ्गलादशे	र	वफवलवपनसले	१५	दवेख	३०	
वर्ष,	भारतले	१६	दवेख	२९	वर्ष,	चीनले	१८	दवेख	३५	वर्ष,	जम्षनीले	१४	दवेख	२६	वर्ष	तथा	दवक्ण	अवरिकाले	१५	दवेख	२९	वर्ष	
उमरे	समहूका	नागरीकलाइ्ष	यवुा	भनी	पररभावरत	गरेको	छ	।	

यसरी	अविकांश	दशेमा	यवुाको	उमरे	१५	दवेख	३५	वर्षका	वबचमा	कायम	गररएको	दवेखनछ	।	संयकु्	राष्ट्रसंघ	र	ववश्व	वैंक	जसता	
अनतरा्षवष्ट्रय	संसथाले	१५	दवेख	२४	वर्षको	उमरे	समहूलाइ्ष	यवुा	मानेको	दवेखनछ	।	

नेपालको	सनदभ्षमा	समते	यवुा	उमरे	समहूबारे	एकरुपता	कायम	हुन	सवकरहकेो	दवेखदनै	।	नेपाल	सरकारका	वववभनन	वनकाय,	गैर	
सरकारी	संघसंसथा,	राजनीवतक	संघ	संगठनहरुले	फरक	फरक	तररकाले	यवुाको	उमरे	समहूलाई	पररभावरत	गरेको	पाइनछ	।	रावष्ट्रय	
यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	तथा	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	ले	१६	दवेख	४०	वर्षलाइ्ष	यवुा	उमरे	समहू	वनिा्षरण	गरेको	छ	।	यथु	
वभजन-२०२५	ले	यवुाको	उमरे	समहूलाई	१६	दवेख	२४	वर्ष	र	२५	दवेख	४०	वर्ष	गरी	दईु	उमरे	समहूमा	ववभाजन	गरी	समहूगत	
प्राथवमकता	वनिा्षरण	गरेको	छ	।	

रावष्ट्रय	जनगणना	२०६८	बमोवजम	 नेपालको	 कुल	जनसंखयाको	४०.३५	प्रवतशत	यवुा	जनशवक्	अथा्षत	१६	दवेख	४०	वर्ष	
उमरे	समहूको	जनसंखया	रहकेो	छ	।	यसै	अनसुार	यवुासँग	समबवनित	वशक्ा,	सवास्थय,	कृवर,	पय्षटन,	श्रम	तथा	रोजगार,	खलेकुद	
लगायतका	क्ेत्मा	नेपाल	सरकारका	वववभनन	मनत्ालयहरुले	क्ेत्गत	नीवत	तजु्षमा	गरी	काय्षक्रमहरु	काया्षनवयन	गददै	आएका	छन	।	

तावलका	 १	 मा	 प्रसततु	 गररएको	आकँडा	 बमोवजम	 नेपाल	 ववश्व	 यवुा	 ववकास	सचूकाङ्कमा	 वनकै	 पछावड	अथा्षत	 १४५	औ	ं
सथानमा	रहकेो	छ	।	दवक्ण	एवसयाका	मलुकुसँग	तलुना	गदा्ष	पवन	नेपालको	यवुा	ववकास	सचूकाङ्क	सबै	भनदा	कमजोर	दवेखनछ	।	
नेपाली	यवुाको	वत्षमान	समसया	तथा	चनुौतीहरुको	 ववशे्रण	गदा्ष	 बेरोजगारी	तथा	अि्षबेरोजगारीको	समसया	भयावह	 रहकेो	
छ	 ।	अनतरा्षवष्ट्रय	 श्रम	संगठनका	अनसुार	 पणू्ष	 बेरोजगारी	 दर	 १९.२	 प्रवतशत	 र	अि्षबेरोजगारी	 दर	 २८.३	 प्रवतशत	 रहकेो	 छ	
(तावलका	१)।	सीमानतकृत,	अलपसंखयक,	आवदवासी,	अपाङ्गता	भएका	यवुामा	 बेरोजगारी	तथा	अि्ष	 बेरोजगारी	 दर	उचच	
रहकेो	छ	।	अि्षबेरोजगारीमा	रहकेो	नेपालको	करीब	३६	प्रवतशत	यवुा	शवक्	आवथ्षक	उतपादन	र	वसपसँग	जोवडन	सकेको	छैन	।	
यवुा	श्रमशवक्को	झणडै	आिा	भाग	अझ	ैगजुारामखुी	 कृवरमा	आवश्रत	छन	् ।	अतयाविक	यवुाहरु	गणुसतरीय,	समय	सापेक्	 र	
रोजगारमलूक	वशक्ा	लगायत	वयवसावयक	वसप	र	प्रववविको	पहुचँबाट	बव्चत	हुन	ुपरेको	छ	 ।	उललेखय	संखयामा	लैङ्वगक,	
क्ेत्ीय,	जातीय	ववभदे	र	बवहष्करणमा	समते	परेका	छन	्।	

तावलका	१	:	ने्ालरी	युवाकरो	वत्इमान	अवसथा

सचूकहरु सखंया/प्रवतशत सचूकहरु सखंया/प्रवतशत

यवुा	साक्रता	 ७१% वववाहको	औरत	उमरे २०.६	वर्ष	(मवहला)
२३.८	वर्ष	(परुुर)

यवुा	साक्रता	:	परुुर/मवहला ८२%	र	६३% वावर्षक	ववदशे	पढ्न	जाने	यवुा	संखया	
(२०७०/०७१)

२८.१२६

ववश्व	यवुा	ववकास	सचूकाङ्कमा	नेपाल १४५	औ	ंसथान कृवरमा	संलगन	यवुा ५०.५%

पणू्ष	बेरोजगार	यवुा	रोजगारी	खोजने	 १९.२%	 सवरोजगार	यवुा	प्रवतशत
(१५	दवेख	२९	वर्ष	समहू)

५८.८%
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सचूकहरु सखंया/प्रवतशत सचूकहरु सखंया/प्रवतशत

अि्ष	बेरोजगार	यवुा २८.३%	 सीमानतकृत,	अलपसंखयक,	अपाङ्गता	भएका	
यवुाको	बेरोजगारी	दर	

२३%

प्रवतवर्ष	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गनने	यवुा	संखया	
(अनमुावनत)

४	लाख	५०	हजार	
भनदा	बढी

रोजगारीमा	मवहला	असमानता	अनपुात	 ०.५०

कुल	वावर्षक	रोजगारी	बवृधि	दर २.९	प्रवत	हजार उचच	वशक्ामा	लैङ्वगक	ववभदे ०.७०

घरायसी	कामकाजमा	यवुा	मवहला	 ३६%	 बैदवेशक	रोजगारी	क्रमश:	दक्,	अि्षदक्	र	अदक् २%,	२४%	र	७४%

प्रवतवर्ष	रोजगारीका	लावग	ववदवेशने	नेपाली	
यवुा

५	लाख	३८	हजार सनातक	यवुा	बेरोजगारी	प्रवतशत	 २६.१%

अपाङ्गता	भएका	यवुा	 १.५२%

श्रोतः	यथु	वभजन	२०२५	तथा	दशवरने	रणनीवतक	योजना,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	नेपाल	सरकार	

मलुकुवभत्	यवुामतै्ी	लगानी	तथा	उद्यमको	वातावरणको	अभावको	कारण	ठूलो	सङ्खयामा	नेपाली	यवुा	जनशवक्	वैदवेशक	रोजगारमा	
जान	वाधय	भएका	छन	्।	नेपाल	सरकारले	११०	दशेलाइ्ष	ससंथागत	रुपमा	वैदवेशक	रोजगारमा	जान	खलुा	गरेको	छ	।	वयवक्गत	श्रम	
सवीकृवतमा	१७२	मलुकुमा	नेपालीहरु	कामका	लावग	वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	छन	्।	तावलका	२	मा	प्रसततु	गररएको	आकँडा	
अनसुार	आवथ्षक	वर्ष	२०७७/७८	समममा	४४	लाख	३३	हजार	८	सय	१२	कामदारहरु	वैदवेशक	रोजगारमा	गएका	छन	्।	वैदवेशक	
रोजगारमा	गएकामधये	दक्	कामदार	१.५	प्रवतशत,	अि्षदक्	२४.०	प्रवतशत	 र	अदक्	७४.५	प्रवतशत	 रहकेा	छन	् ।	आवथ्षक	वर्ष	
२०७७/७८	समममा	 वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	कामदारहरु	मधये	मलेवसयामा	२८.४	प्रवतशत,	कतारमा	२७.०	प्रवतशत,	साउदी	
अरबमा	२०.९	प्रवतशत	लगायत	रहकेा	छन	्।	साथै	भारतमा	जाने	गरेको	कामदारको	सखंया	पवन	उललेखनीय	रहकेो	छ	।	

तावलका	२	:	श्रम	सवरीकृवत	वलई	वैदेवशक	ररोजगाररीमा	गएका	कामदारहरुकरो	वववरण	(२०७७	असारसमम)

वस.	नं. देश	
्ुरुष	 मवहला जममा	

सखंया प्रवतशत सखंया प्रवतशत सखंया प्रवतशत

१. कतार १,१७९,९२६ ९८.५ १७,९२५ १.५ १,१९७,८५१ 	२७.०	

२. मलेवसया १,२३१,१७० ९७.८ २७,४५० २.२ १,२५८,६२० 	२८.४	
३. साउदी	अरब ९१७,७१६ ९९.२ ७,६३४ ०.८ ९२५,३५० 	२०.९	
४. यएुइ ५६६,४३९ ९०.३ ६०,६५१ ९.७ ६२७,०९० 	१४.१	
५. कुवेत १०६,७७६ ७१.६ ४२,४०३ २८.४ १४९,१७९ 	३.४	
६. बहराइन ५०,४०० ९१.७ ४,५७३ ८.३ ५४,९७३ 	१.२	
७. ओमन ३१,१६४ ८४.६ ५,६६६ १५.४ ३६,८३० 	०.८	
८. द.	कोररया ३६,७२९ ९४.८ २,०३१ ५.२ ३८,७६० 	०.९	
९. लेबनान १,२१६ ९.५ ११,५४१ ९०.५ १२,७५७ 	०.३	
१०. इजरायल २,२९२ ३४.१ ४,४२१ ६५.९ ६,७१३ 	०.२	
११. अफगावनसतान	 १३,२८३ ९९.६ ५३ ०.४ १३,३३६ 	०.३	
१२. जापान १८,४४२ ९४.४ १०९६ ५.६ १९,५३८ 	०.४	
१३. अनय ६३,९३४ ६८.९ २८,८८१ ३१.१ ९२,८१५ 	२.१	

जममा	 ४,२१९,४८७ ९५.२ २१४,३२५ ४.८ ४,४३३,८१२ 	१००.०	

श्रोतः	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७७/७८,	अथ्ष	मनत्ालय,	नेपाल	सरकार,	२०७८
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कूल	गाह्षसथ	उतपादनमा	 ववपे्ररणको	 वहससा	बढेर	गएको	छ	 ।	आ.व.	२०५७/५८	मा	२.४	प्रवतशत	 रहकेो	 ववपे्ररणको	 वहससा	
२०६७/६८	मा	२१.६	प्रवतशत	पगुी	 हाल	२०७७/७८	मा	२२.५	प्रवतशत	पगुको	छ	 ।	 तर	 ववपे्ररणको	 वनकै	सानो	अशं	मात्	
उतपादनको	क्ेत्मा	प्रवाह	भएको	छ	।

ववश्वका	 अविकांश	 राष्ट्रहरुले	आतमसात	 गररसकेको	 नयाँ	आवथ्षक	 नीवत	 अनतग्षत	 ववश्ववयापीकरणको	 वसधिानतलाइ्ष	 २०४६	
सालको	जनआनदोलन	पश्ात	नेपालमा	पवन	लाग	ुगररयो	।	ववश्ववयपीकरणले	ववश्व	बजारलाइ्ष	खलुला	गययो	।	उललेखय	सङ्खयामा	
नेपाली	यवुाहरु	अधययन	र	रोजगारीका	लावग	ववदशे	जान	थाले	।	तर	अधययन	पश्ात	सवदशे	फवक्ष ने	क्रम	घट्द	ैगएको	छ	।	यवुा	
प्रवतभा	पलायनलाइ्ष	रोकन	ुनेपालको	लावग	ठूलो	चनुौती	हुन	पगुेको	छ	।	नयनू	पाररश्रवमक,	श्रमको	सममान	गनने	संसकृवतको	ववकास	
हुन	नसकन	ुर	यवुामा	राष्ट्रप्रवतको	सकारातमक	सोचको	क्यीकरण	जसता	कारणहरुले	यवुा	प्रवतभा	पलायन	हुने	क्रम	बढ्दो	छ	।	

वदगरो	ववकासमा	युवाकरो	दावयतव

रोजगारी	नपाएका	यवुाहरुको	अनपुात	उललेखय	रुपमा	घटाउने	वदगो	ववकासको	एउटा	प्रमखु	लक्यको	रुपमा	रहकेो	छ	।	आनतररक	
उतपादन	अपेक्ाकृत	बढ्न	नसकन	ुर	दवैनक	उपभोगय	वसतहुरुको	आयात	बढ्द	ैजान	ुअथ्षतनत्का	लावग	चनुौतीको	रुपमा	रहकेो	छ	।	
मलुकुवभत्	रोजगारी	सजृना	गन्ष,	आनतररक	उतपादन	बवृधि	गन्ष	तथा	आतमवनभ्षर	अथ्षतनत्	वनमा्षणको	लावग	कृवर	र	उद्योग	क्ते्को	
प्रवधि्षनबाट	आिारभतू	उपभोगय	वसतहुरुको	उतपादन	बवृधि	गरी	वनया्षत	प्रवधि्षन	र	आयात	प्रवतसथापन	गनु्षपनने	आवशयकता	रहकेो	छ	।	

नेपाल	सरकार	लगायत	प्रादवेशक	र	सथानीय	सरकारहरुले	यवुा	ववकासका	लावग	वववभनन	प्रकारका	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गददै	
आएका	छन	् ।	यवुा	 रोजगारीको	लावग	रुपानतरण	पहल	आयोजना;	प्रिानमनत्ी	रोजगार	काय्षक्रम;	यवुा	तथा	साना	वयवसायी	
सवरोजगार	कोर	माफ्ष त	स्चावलत	काय्षक्रमहरु;	यवुाद्ारा	स्चावलत	उद्यम,	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रवधि्षन	गन्ष	यवुा	सवरोजगार	
कजा्ष	तथा	काय्षक्रम;	वसप	ववकासका	लावग	प्रववविक	तथा	वयवसावयक	तावलम,	परामश्ष	तथा	पैरवी	सेवा	लगायतका	काय्षक्रमहरु	
स्चालन	गररएका	छन	्।	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	सतरमा	आयोजना	गररने	खलेकुदका	लावग	सरकारले	वववभनन	काय्षक्रमहरु	गददै	
आएको	छ	।	तथावप	यवुासँग	समबवनित	काय्षक्रमहरुलाइ्ष	एकतीकृत	गनु्षपनने	आवशयकता	दवेखनछ	।	

नेपालको	 कुल	गाह्षस्थय	उतपादनमा	उतपादनमलूक	उद्योगको	 वहससा	 वनरनतर	घट्दो	छ	 ।	चाट्ष	१	मा	प्रसततु	गररएको	आकँडा	
बमोवजम	सन	्१९९५	मा	८.९	प्रवतशत	रहकेोमा	सन	्२०१५	मा	५.४	प्रवतशत	र	सन	्२०२०	मा	४.४	प्रवतशत	पवुगसकेको	छ	।	

चार्इ	१	:	कूल	गाह्इस्थय	उत्ादनमा	उत्ादनमूलक	उद्रोगकरो	अंश	(प्रवतशतमा)	

श्रोतः ष्िश्व बैंक, https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=NP 
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तावलका	३	मा	प्रसततु	गररएको	आकँडा	बमोवजम	कृवर	क्ेत्सँग	समववनित	औद्योवगक	एकाइहरुमा	यवुाहरुको	संलगनता	नयनू	रहकेो	
छ	।	समग्र	औद्योवगक	एकाइहरुमा	समते	यवुाहरुको	संलगनता	खासै	उललेखनीय	तथा	उतसाहजनक	रहकेो	दवेखदंनै	।	उललेखय	
संखयामा	यवुाहरु	थोक	तथा	खदु्रा	वयापार	र	सेवा	क्ेत्मा	संलगन	रहकेो	दवेखनछ	।	

तावलका	३	:	औद्रोवगक	एकारहरु	(Establishments)	मा	४०	वष्इ	मुवनका	युवाहरुकरो	सलंगनता,	२०७४

वस.	
नं.

NSIC	खण्ड
सलंगन	वयवतिहरूकरो	

सङ्खया
प्रवतशत

४०	वष्इ	मुवनका	युवाहरुकरो	सलंगनता

सङ्खया प्रवतशत

कुल	 ३,२२८,४५७ १०० १,९०७,१०९ ५९.१

१. कृवर,	वन	र	मतसयपालन १०६,४१० ३.३० ३९,६५५ ३७.३

२. खानी	तथा	उतखनन् ७,७२६ ०.२४ ३,७६० ४८.७

३. उतपादनमलूक	उद्योग ५१०,५२३ १५.८१ २६९,७७० ५२.८

४. ववद्यतु,	गयाँस,	वाष्प	र	वातानकुवलत	
आपवूत्ष	सेवा

२०,१७० ०.६२ ६,३१८ ३१.३

५. पानी	आपवूत्ष,	ढल	वनकास,	फोहोर	
वयवसथापन	तथा	पनुःउतपादनका	
वक्रयाकलापहरु

१५,३१२ ०.४७ ५,९७४ ३९.०

६. वनमा्षण १४,७५० ०.४६ ५,८९३ ४०.०

७. थोक	र	खदु्रा	वयापार,	गाडी	तथा	
मोटरसाइकल	मम्षत	सेवा

९८८,३४६ ३०.६१ ७९१,५३० ८०.१

८. यातायात	तथा	भणडारण २०,०२७ ०.६२ ६,७८६ ३३.९

९. आवास	तथा	भोजन	सेवा ३४६,२७३ १०.७३ २५१,३७० ७२.६

१०. सचूना	तथा	स्चार ३९,७८९ १.२३ १७,०९२ ४३.०

११. ववतिीय	तथा	वीमा	वक्रयाकलापहरु २०६,९७९ ६.४१ १०४,८७८ ५०.७

१२. घरजगगा	कारोवार	सेवा	 १,९७७ ०.०६ ६४२ ३२.५

१३. पेशागत	वैज्ञावनक	तथा	प्राववविक	
वक्रयाकलापहरु

३३,२५४ १.०३ १५,१९१ ४५.७

१४. प्रशासवनक	तथा	सहयोगी	सेवाका	
वक्रयाकलापहरु

४५,९९९ १.४२ २५,६८० ५५.८

१५. वशक्ा ५१३,३३६ १५.९० १६७,८९७ ३२.७

१६. मानव	सवास्थय	तथा	सामावजक	काय्ष	 १६४,४९८ ५.१० ६५,७७९ ४०.०

१७. कला,	मनोर्जन	तथा	ववहार १६,०६२ ०.५० ८,१६१ ५०.८

१८. अनय	सेवाका	वक्रयाकलापहरु १७७,०२६ ५.४८ १२०,७३३ ६८.२

श्रोतः	रावष्ट्रय	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७४,	रावष्ट्रय	प्रवतवेदन,	केनद्रीय	त्थयाङ्क	ववभाग,	नेपाल	सरकार	।

नेपालमा	वयापार	घाटा	वनरनतर	बढ्द	ैगएको	छ	।	चाट्ष	२	मा	प्रसततु	गररएको	आकँडा	बमोवजम	सन	्१९७४/७५	मा	कूल	गाह्षस्थय	
उतपादनमा	५.६	प्रवतशत	रहकेो	वयापार	घाटाको	वहससा	सन	्२०१९/२०	मा	२९.४	प्रवतशत	पवुगसकेको	छ	।	बढ्दो	आयात	तथा	
सेवा	भकु्ावन	वापत	ववदशेमा	प्रवाह	हुने	ववदशेी	वववनमयमा	बवृधिका	कारण	ववदशेी	वववनमय	सव्चवतमा	ह्ास	आएको	छ	।	अतः	



6 o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

नीवतगत	तथा	प्रवक्रयागत	सिुार	माफ्ष त	ववदशेी	लगानी	आकवर्षत	गरी	ववदशेी	वववनमय	सव्चवतमा	आएको	ह्ास	वनयनत्ण	गनु्षपनने	
आवशयकता	रहकेो	छ	 ।	 तयसतै	 नेपाल	सन	्२०२६	मा	अवतकम	ववकवसत	मलुकुबाट	 ववकासशील	राष्ट्रमा	सतरोननवत	 हुदँछै	 ।	
अवतकम	ववकवसत	मलुकुबाट	सतरोननवत	भएपवछ	वैदवेशक	वयापारमा	नकारातमक	असर	पन्ष	सकने	समभावना	पवन	उवतकै	रहनछ	।	

चार्इ	२	:	कुल	गाह्इस्थय	उत्ादनमा	वया्ार	घाराकरो	अंश	(प्रवतशतमा)	

श्रोतः विविन्न िर्षका आव ््षक सिवेक्षण, अ ््ष मनत्ालय, ्ेनपाल सरकार

सन	्२०१८	मा	गररएको	श्रमशवक्	सवनेक्णअनसुार	कृवर	पेशाका	आवश्रत	जनसङ्खयाको	वहससा	६०.४	प्रवतशत	रहकेो	छ	।	कूल	
गाह्षस्थय	उतपादनमा	 कृवर	क्ेत्को	योगदान	आवथ्षक	वर्ष	२०७७/७८	मा	२५.८	प्रवतशत	रहकेो	अनमुान	छ	 ।	 कृवरमा	आवश्रत	
जनसङ्खयालाइ्ष	 क्रमश:	 घटाउद	ै उतपादनमलूक	 उद्योगतफ्ष 	आकवर्षत	 गनु्षपनने	 अवसथालाइ्ष	 मधयनजर	 गरी	 यवुा	 जनशवक्लाइ्ष	
पररचालन	 गनु्षपनने	अवसथा	 हुनछ	 ।	 उद्यमशीलता	 तथा	 सवदशेमा	 रोजगार	अवभववृधि	 गन्ष	 यवुा	 जनशवक्	सकारातमक	सोचका	
साथ	अगावड	आउन	ुपद्षछ	 ।	यवुामा	 वसज्षनशीलता	एवं	उद्यमशीलताको	 ववकास	गन्ष	 नेपाल	सरकारले	स्चालनमा	लयाएको	
नवप्रवत्षनीय	(Innovative)	आयोजनाहरुमा	यवुा	जनशवक्	पररचावलत	हुन	अग्रसर	हुन	ुपद्षछ	।	तयसतै	सरकारले	उपलबि	गराउँद	ै
आएको	यवुा	लवक्त	सहुवलयतपणू्ष	कजा्षको	सदपुयोग	गरी	सवदशेमा	नै	रोजगार	अवभबवृधि	गनने	तथा	उतपादन	काय्षमा	संलगन	हुन	
यवुाहरु	सवक्रय	हुनपुद्षछ	।

आनतररक	 बजारमा	 बढेको	 मागको	 तलुनामा	 उतपादन	 बवृधि	 हुन	 नसकदा	 खाद्यानन,	 तरकारी,	 फलफूल	 जसता	 अतयावशयक	
वसतहुरुको	आपवूत्षका	लावग	समते	आयातमा	भर	पनु्षपनने	अवसथा	रहकेो	छ	।	तावलका	४	मा	प्रसततु	गररएको	आकँडा	बमोवजम	
आवथ्षक	वर्ष	२०७६/७७	मा	कृवरजनय	वसतहुरुको	वयापार	घाटा	लगभग	१	खब्ष	९८	अब्ष	रहकेो	वथयो	।	

तावलका	४	:	कृवषजन्य	वसतुहरुकरो	वनया्इत	र	आयातकरो	अवसथा,	२०७६/७७
रु. कररोडमा

क्र.स.ं वसतुकरो	नाम आयात वनया्इत वया्ार	घारा

१. जीववत	जनत	ु ९५.६ ०.९ ९४.७

२. मासु ६.० ४.२ १.८

३. माछा	तथा	अनय	जलचर	 १७६.५ ०.० १७६.५

४. तयारी	माछा	मासु १०.८ ०.० १०.८

५. दगुि	पदाथ्ष	तथा	पशजुनय	खाद्य	उतपादनहरु २२६.० ३.८ २२२.२
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क्र.स.ं वसतुकरो	नाम आयात वनया्इत वया्ार	घारा

६. जीववत	बोट	वबरुवाहरु	तथा	फुलहरु २६.९ ०.५ २६.४

७. तरकारी	तथा	दलहन ३,३०५.७ १०७.३ ३,१९८.४

८. नट्स	तथा	फलफुल २,०७४.६ ०.९ २,०७३.७

९. वचया	 ७.७ २७८.३ -२७०.६

१०. कफती	 ११.९ ५.८ ६.१

११. मसला १,१३७.८ ४६८.२ ६६९.६

१२. िान	चामल ३,३६५.१ ०.९ ३,३६४.२

१३. मकै	 १,४७५.३ ०.० १,४७५.३

१४. गहुँ ७९०.८ ०.० ७९०.८

१५. अनय	खाद्यानन ५७.२ ०.८ ५६.४

१६. वपठो,	मदैा,	सजुी,	चयाँखला	आवद १३७.५ ६.४ १३१.१

१७. पशपुंछीको	आहारा १,५१२.६ ३१९.५ १,१९३.१

१८. सवुत्ष	तथा	सवुत्षजनय	उतपादन ३२८.४ ११.६ ३१६.८

१९. छाला ६.३ १७.८ -११.५

२०. बोसो	तथा	तेल ५,०२४.८ ३,११९.७ १,९०५.१

२१. वचनी २४५.७ ०.० २४५.७

२२. वचनीजनय	उतपादन १८१.८ ९.२ १७२.६

२३. रेशम	 ४१.३ ०.१ ४१.२

२४. उन ३१४.१ ०.७ ३१३.४

२५. कपास ६८३.४ ०.१ ६८३.३

२६. जटु	तथा	अनय	वनसपवत	रेशा २९०.४ ३५१.२ -६०.८

२७. अनय	कृवरजनय	वसत	ु ३,७५४.३ ८११.६ २,९४२.७

कूल	जममा २५,२८८.५ ५,५१९.५ १९,७६९.०

श्रोतः	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७७/७८,	अथ्ष	मनत्ालय,	नेपाल	सरकार,	२०७८

खतेीयोगय	जवमन	बाँझो	 रहने	 र	यवुाहरु	 रोजगारीका	लावग	 ववदवेशने	अवसथा	हाम्ो	लावग	चनुौतीको	रुपमा	 रहकेो	छ	 ।	यसले	
उतपादन	र	ववतरण	लगायत	समग्र	प्रणालीमा	संरचनागत	समसया	रहकेो	दखेाउँछ	।	अत:	रावष्ट्रय	उतपादनमा	बवृधि	गरी	आयात	
घटाउने,	वनया्षत	बढाउने	तथा	वयापार	घाटा	कम	गन्ष	यवुाहरुको	महतवपणू्ष	भवूमका	रहनछ	।	आयातलाइ्ष	क्रमश:	घटाउँद	ैआतमवनभ्षर	
अथ्षतनत्	वनमा्षण	तथा	वनया्षत	प्रवधि्षन	गनु्ष	अपररहाय्ष	रहकेो	छ	।	

वनषकष्इ	तथा	सझुाव

संयकु्	राष्ट्रसंघले	अवघ	सारेका	तथा	नेपाल	सवहत	संयकु्	राष्ट्रसंघसँग	आवधि	सबै	मलुकुहरुले	अनमुोदन	तथा	आतमसात	गरेका	
वदगो	 ववकासका	लक्यहरु	हावसल	गन्ष	मलुकुवभत्ै	यथेटि	रोजगारी	सजृना,	आनतररक	उतपादन	बवृधि,	 वनया्षत	प्रवधि्षन	र	आयात	
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प्रवतसथापन	गरी	आतमवनभ्षर	अथ्षतनत्	वनमा्षण	गनु्षपनने	आवशयकता	रहकेो	छ	।	यी	राष्ट्र	वनमा्षणका	वजममवेारीहरु	परूा	गन्ष	यवुाहरुले	
महतवपणू्ष	भवूमका	वनवा्षह	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	

नेपाल	हाल	पवू्ष-औद्योवगक	अवसथामा	रहकेो	छ	।	नयनू	उतपादकतव	भएको	कृवरमा	आवश्रत	जनसङ्खयाको	अनपुात	उचच	रहकेो	
छ	।	नेपाल	वनवम्षत	वसत	ुआयात	गनने	तथा	प्राथवमक	वसत	ुवनया्षत	गनने	परवनभ्षर	अथ्ष	वयवसथाको	रुपमा	रहकेो	छ	।	तयसकारण	
	औद्योवगक	क्रावनत	गनने,	रावष्ट्रय	पूँजीको	ववकास	गनने	लगायतका	काय्षहरुमा	यवुाको	महतवपणू्ष	योगदान	रहनछ	।	आवथ्षक	वयवसथा	
र	संरचनामा	पररवत्षन	गन्ष	यवुाहरुले	सकारातमक	भवूमका	वनवा्षह	गनु्षपद्षछ	।	

यवुाहरुको	वशक्ा	र	सवास्थयमा	राजयले	उललेखनीय	लगानी	गरेको	छ	।	तर	उतपादन	काय्षमा	लागने	र	राष्ट्रलाई	योगदान	गनने	समयमा	
उललेखय	संखयामा	यवुाहरु	दशेबाट	पलायन	हुने	गरेका	छन	्।	साव्षजवनक	सेवामा	अबबल	दजा्षका	यवुा	जनशवक्को	आकर्षण	
घट्दो	छ	।	दशेवभत्ै	श्रम	गनने	संसकारमा	वयापक	ह्ास	आएको	छ	।	श्रमलाइ्ष	आदर	गनने	संसकारमा	ववृधि	गनु्षपद्षछ	।	नेपालमा	उतपादन	
प्रवक्रयाका	 यवुाहरुको	सहभावगता	 उतसाहजनक	 रहकेो	 दवेखदनै	 ।	 वशक्ा	आज्षन	 पश्ात	 वजममवेार	 नागररकको	 रुपमा	 उतपादन	
काय्षमा	संलगन	हुन	यवुाहरु	अगावड	आउन	ुपद्षछ	।	वैदवेशक	रोजगारबाट	आज्षन	गरेका	वसपलाइ्ष	नेपालवभत्ै	सदपुयोग	गरी	उतपादन	
काय्षमा	सहयोगी	भवूमका	वनवा्षह	गन्ष	यवुाहरु	अग्रसर	हुन	ुपद्षछ	।	

वैदवेशक	रोजगार,	वशक्ा	आज्षन	लगायतका	काय्षका	लावग	ठूलो	सङ्खयमा	यवुाहरु	दशेबावहर	गइरहकेा	छन	्।	जीवनका	सवक्रय	
तथा	उतपादनशील	वर्षहरु	ववदशेमा	वबताउने	यवुाहरुको	संखया	उललेखय	रुपमा	बवढरहकेो	छ	।	दशेवभत्	रोजगारीका	अवसरहरु	
उपलबि	हुन	नसवकरहकेो	अवसथाका	यवुाहरुमा	राष्ट्रप्रवत	नैराशयता	दवेखएको	छ	।	दशेवभत्	वटकन	सकने	कुरामा	यवुाहरु	ववश्वसत	
हुन	सवकरहकेो	छैन	।	ववदशेी	वववनमय	सव्चवत	वनरनतर	घटी	रहकेो	सनदभ्षमा	वशक्ा	आज्षनका	लावग	ववदवेशने	यवुाहरु	दशेवभत्ै	
वशक्ा	आज्षन	गन्ष	अगावड	आउनपुद्षछ	।	यसबाट	उललेखय	मात्ामा	ववदशेी	मदु्राको	बचत	गन्ष	सवकनछ	।	

सन्दभ्इ	सामग्रीहरु

•	 नेपाल	सरकार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग	(२०७६).	पनध्ौं	योजना	(आवथ्षक	वर्ष	२०७६/७७-२०८०/८१).	काठमाडौं:	नेपाल	
सरकार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग	।

•	 नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय	(वववभनन	बर्षका	प्रकाशनहरु).	बजेट	वक्वय.	काठमाडौं:	नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय	।	

•	 नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय	(२०७७).	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७७/७८.	काठमाडौं:	नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय	।	

•	 नेपाल	सरकार,	काननु,	नयाय	तथा	संसदीय	वयवसथा	मनत्ालय	(२०७८).	नेपालको	संवविान.	काठमाडौं:	नेपाल	सरकार,	
काननु,	नयाय	तथा	संसदीय	वयवसथा	मनत्ालय,	काननु	वकताब	वयवसथा	सवमवत	।
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्डा.	दामरोदर	रेगमरी*

ववत्रीय	सघंरीयता,	सथानरीय	तह	र	युवाकरो	भूवमका

* सष्िि, ्यिुा तथा खलेकुद मन्त्ाल्य, नेपाल सरकार

ववत्रीय	सघंरीयता

संघीयता	उचचतम	प्रजातावनत्क	आचरणले यकु्	शासन	प्रणाली	हो	। राजयसतिा	को	अविकारको	प्रयोग	राजयका	बहु	सरकारहरुवीच	
वववनयोजन गरी	शासकतीय	वक्रयाकलापमा	बढी	भनदा	बढी	जनतालाई	संलगन	गराउने	राजनीवतक	प्रवक्रया	संघीयताको	मलू	मम्ष	
हो	 । यसैले	पवन	संघीय	शासन	प्रणाली	वढी	प्रजातावनत्क	र	सहभावगतामलूक	हुनछ	।	यसै	पषृ्ठभमूीमा	संघीयताले	लोकतनत्	र	
शासकतीय	अभयासमा	सव्षसािारण	को	सहभावगता	र	अवसरको	सवुनवश्तता	गनने	संयनत्	मात् होइन	समाजमा	ववद्यमान	सामावजक, 
आवथ्षक, सांसकृवतक	वववविता	लाई	पवन	समबोिन	गरी	शासन	प्रणाली	प्रवत	जन	अपनतव	जटुाउने	उद्शेय	राखकेो	हुनछ	।	

संघीयताको	सफल	काया्षनवयन	गन्ष	ववतिीय	संघीयता	आवशयकतीय	शत्ष	हो	।	संघीयता	भनन	ुनै	राजय	स्चालन	र	वनण्षय	प्रवक्रयालाई	
समाजको	तललो	तह	वा	जनताको	आिारभतू	तहसमम	पयुा्षउन	ुहो	।	यसैले	तललो	तह	खासगरर	सथानीय	तहको	प्रभावकारी	स्ोत	
पररचालनले	ववतिीय	संघीयताको	प्रभावकाररतामा	सहयोग	पगुन	जानछ	।	यसको	अवतररक्	संघीयताको	सफल	काया्षनवयन	गन्ष	सबै	
तहका	सरकारहरु	बीच	सवसथ, पारदशशी	तथा	सनतवुलत	ववतिीय	वयवसथा	आवशयक	छ	।	अनतरसरकारी	ववति	वयवसथापन	अनतग्षत	
संघीय	इकाइहरूबीच	ववति	हसतानतरण, खच्ष, ऋण, अनदुान, बजेट, राजसव	वयवसथापन, ववतिीय	सशुासन	लगायतका	आवथ्षक	
ववरयहरू	पद्षछन	्।	अनतरसरकारी	ववति	वयवसथापन	लाई	अनतरसरकारी	ववति	हसतानतरण	पवन	भवननछ	।	यसतो	हसतानतरण	संघीय	
सरकारबाट	प्रदशे	तथा	सथानीय	सरकारमा, प्रदशे	सरकारबाट	प्रदशे	तथा	सथानीय	सरकारमा	र	सथानीय	सरकारबाट	सथानीय	
सरकारमा	हुन	सकछ	।संवविानको	पररिीवभत्	रही	राजसव	समबनिी	काननूको	वनमा्षण, करको	दर	तथा	दायरा	वनिा्षरण, राजसव	
पररचालन, राजसव	पररचालन	समबनिी	क्मता	ववकास	तथा	राजसवको	उवचत	वयवसथापन	लगायतका	ववरयहरू	र	समबवनित	
सरकारले	आफूलाई	प्राप्त	भएको	काय्षहरू	समपनन	गरी	जनताको	माझ	सशुासनको	अनभुवूत	वदलाउनको	लावग	आफूलाई	ववति	
हसतानतरणको	माधयमबाट	प्राप्त	हुने	स्ोतसािन, आफनै	राजसव	पररचालनबाट	प्राप्त	हुने	रकम	मात्	नभएर	आनतररक	तथा	वैदवेशक	
ऋण	वलन	सकने	वा	पररचालन	गन्ष	सकने	ववरयहरू	मखुय	रूपमा	अनतर	सरकारी	ववति	वयवसथापनको	क्ेत्	अनतग्षत	पनने	ववरयहरू	
हुन	्।	तीनै	तहका	सरकारको	वयवसथाले	तत	्तत	्सरकारले	आफनो	योजना	बजेट	तजु्षमा	गनने,	पाररत	गनने	र	काया्षनवयन	गनने	दावयतव	
पवन	तत	्तत	्तहको	काय्षक्ेत्	वभत्	पन्ष	गएको	छ	।
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ववत्	हसतान्तरण

ववतिीय	संघीयतामा	ववतिहरुको	हसतानतरण	हुने	गद्षछ	।	यसमा	वववभनन	अनदुानहरुको	हसतानतरण	र	राजसव	बाँडफाँट	हुने	गद्षछ	।	
ववति	हसतानतरणले	सबै	तहका	सरकारहरुमा	ववतिीय	नयनूताको	पवूत्ष	गनु्षको	अवतररक्	ववतिीय	सक्मतमा	बवृधद	लयाइवदने	काम	
गद्षछ	।

अनुदानहरु

•	 ववतिीय	समानीकरण	अनदुान

•	 सशत्ष	अनदुान

•	 समपरूक	अनदुान	

•	 ववशरे	अनदुान	

ववत्रीय	समानरीकरण	अनुदान

नेपाल	सरकारले	प्रदशे	तथा	सथानीय	तहको	खच्षको	आवशयकता	र	राजश्वको	क्मताको	आिारमा	रावष्ट्रय	प्राकृवतक	श्रोत	तथा	
ववति	आयोगको	वसफाररसमा	प्रदशे	र	सथानीय	तहलाई	ववतिीय	समानीकरण	अनदुान	वदने	गद्षछ	।	यसै	गरी	प्रदशेले	नेपाल	सरकार	
बाट	प्राप्त	अनदुान	र	उठेको	राजश्वलाई	प्रदशे	वभत्का	सथानीय	तहको	खच्षको	आवशयकता	र	राजश्वको	क्मताको	आिारमा	ववतिीय	
समानीकरण	अनदुान	वदने	गद्षछ	।

सशत्इ	अनुदान

नेपाल	सरकारले	प्रदशे	वा	सथानीय	तहलाई	कुनै	योजना	काया्षनवयन	गन्षका	लावग	आवशयक	शत्ष	तोवक	अनदुान	वदने	गद्षछ	।	यसै	
अनरुुप	प्रदशेले	पवन	प्रदशे	काननु	बमोवजम	सथानीय	तहलाई	सशत्ष	अनदुान	वदने	गद्षछ	।

सम्ूरक	अनुदान	

नेपाल	सरकारले	प्रदशे	वा	सथानीय	तहलाई	पवुा्षिार	ववकास	समवनिी	कुनै	योजना	काया्षनवयन	गन्ष	दहेायका	आिारमा	समपरुक	
अनदुान	वदने	गद्षछ	।

•	 योजनाको	समभावयता,

•	 योजनाको	लागत,

•	 योजनाबाट	प्राप्त	हुने	प्रवतफल	वा	लाभ,

•	 योजना	काया्षनवयन	गन्ष	सकने	ववतिीय	तथा	भौवतक	क्मता	वा	जनशवक्,

•	 योजनाको	आवशयकता	र	प्राथवमकता,

•	 प्रदशेले	आफनो	काननु	वमोवजम	सथानीय	तहलाई	समपरुक	अनदुान	वदन	सकदछ	।

ववशेष	अनुदान	

नेपाल	सरकारले	दहेायको	उद्शेय	प्रावप्तको	लावग	प्रदशे	वा	 सथानीय	तहबाट	संचालन	 हुने	 कुनै	खास	योजनाको	लावग	 ववशरे	
अनदुान	प्रदान	गन्ष	सकदछ	।
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•	 वशक्ा, सवास्थय, खानेपानी	जसता	आिारभतु	सेवाको	ववकास	र	आपवुत्ष	गनने

•	 अनतर	प्रदशे	वा	अनतर	सथानीय	तहको	सनतवुलत	ववकास	गनने

•	 आवथ्षक	सामावजक	वा	अनय	कुनै	प्रकारले	ववभदेमा	परेको	वग्ष	वा	समदुायको	उतथान	वा	ववकास	गनने

•	 प्रदशेले	सथानीय	तहलाई	प्रदशे	काननु	वमोवजम	ववशरे	अनदुान	प्रदान	गन्ष	सकदछ	।

सथानरीय	तहकरो	वावष्इक	बजेर	वनमा्इण	समबन््री	प्राव्ान	

संघ, प्रदशे	 र	 सथानीय	 तहले	आफनो	अविकारवभत्को	आवथ्षक	अविकार	 समबनिी	 ववरयमा	काननू	 बनाउने, वावर्षक	 बजेट	
बनाउने, वनण्षय	गनने, नीवत	तथा	योजना	तयार	गनने	र	तयसको	काया्षनवयन	गन्ष	सकने	वयवसथा	संवविानको	िारा	५९	ले	गरेको	छ	।	
सथानीय	तह	अनतग्षतका	प्रतयेक	गाउँपावलका	र	नगरपावलकामा	एक	सथानीय	सव्चत	कोर	रहने	र	तयसतो	कोरमा	गाउँपावलका	
वा	नगरपावलकालाई	प्राप्त	हुने	सबै	प्रकारको	राजसव, नेपाल	सरकार	र	प्रदशे	सरकारबाट	प्राप्त	हुने	अनदुान	तथा	गाउँपावलका	वा	
नगरपावलकाले	वलएको	ऋण	रकम	र	अनय	स्ोतबाट	प्राप्त	हुने	रकम	जममा	हुने	गद्षछ	।	गाउँ	काय्षपावलका	र	नगर	काय्षपावलकाले	
प्रतयेक	आवथ्षक	वर्षको	राजसव	र	वययको	अनमुान	सथानीय	काननू	बमोवजम	गाउँ	सभा	वा	नगर	सभामा	पेश	गरी	पाररत	गराउन	ु
पनने	संवैिावनक	वयवसथा	रहकेो	छ	।	गाउँ	काय्षपावलका	वा	नगर	काय्षपावलकाले	राजसव	र	वययको	अनमुान	पेश	गदा्ष	घाटा	बजेट	
वनमा्षण	गनु्ष	पनने	भएमा	संघीय	काननू	र	प्रदशे	काननू	बमोवजम	घाटा	पवूत्ष	गनने	स्ोत	समतेको	प्रसताव	गनु्ष	पद्षछ	।

सथानरीय	तहकरो	बजेर	तजु्इमाका	वै्ावनक	आ्ारहरु	

•	 नेपालको	संवविानको	िारा	५९	को	आवथ्षक	अविकार, भाग	१९	को	आवथ्षक	काय्ष	प्रणाली,

•	 नेपालको	संवविानको	अनसुचूी	८	बमोवजमका	कर	लगाउन	पाउने	क्ेत्,

•	 करः	समपतिी	कर, घर	वहाल	कर, घर	जगगा	रवजष्टे्रशन	शलुक, सवारी	सािन	कर, भमूीकर	(मालपोत), मनोर्जन	कर, 
ववज्ञापन	कर, वयवसाय	कर,

•	 गैर	करः	सेवा	शलुक,	दसतरु, पय्षटन	शलुक,	दणड,	जररवाना,

•	 श्रोत	तथा	बजेट	सीमा	वनिा्षरण	सवमवतको	श्रोत	र	बजेट	अनमुान,

•	 राजसव	परामश्ष	सवमवतको	प्रवतवेदन,

•	 बजेटको	वसधिानत, उद्शेय	र	प्राथवमकता,

•	 संघीय, प्रादवेशक	र	सथानीय	नीवतहरुबीच	सामनजसयता	।

सथानरीय	तहकरो	बजेर	तथा	काय्इक्रम	तजु्इमाका	चरणहरु

सथानीय	तहको	वजेट	वनमा्षणका	लावग	तय	गररएका	वववभनन	चरणहरुले	एकातफ्ष 	सथानीय	तहको	बजेट	वनमा्षणमा	जनप्रवतवनविहरुको	
प्रतयक्	र	सवक्रय	सहभागवतालाई	सवुनवश्त	गरेको	छ	भने	अकयो	तफ्ष 	जनताको	वववभनन	तह	र	वग्षका	आवशयकतालाई	समबोिन	गनने	
लक्य	वलएको	छ	।	यसको	चरणहरु	वनमनानसुार	रहकेा	छन	्।

्वहलरो	चरणः	सघं	तथा	प्रदेशबार	ववत्रीय	हसतान्तरणकरो	खाका	र	माग्इदश्इन	प्राप्त	गनने

•	 संघीय	बजेट	प्रतयेक	वर्षको	जेठ	१५	मा	प्रसततु	भई	संघबाट	हसतानतरण	भई	आउने	रकम	एवकन	हुने	र	माग्षदश्षन	प्राप्त	हुने	।

•	 प्रादवेशक	बजेट	असार	१	गते	मा	प्रसततु	भई	प्रदशेबाट	हसतानतरण	भई	आउने	रकम	एवकन	हुने	र	माग्षदश्षन	प्राप्त	हुने	।

दरोश्ररो	चरणः	श्रोत	अनमुान	र	कुल	बजेट	सीमा	वनिा्षरण
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(क)	राजसव	्रामश्इ	सवमवतवार	आन्तररक	आयकरो	अनुमान	गनने

राजसव	परामश्ष	सवमवतको	संरचना	

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	उपाधयक्/उपप्रमखु	-	संयोजक

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	प्रमखु	प्रशासकतीय	अविकृत	-	सदसय

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाले	तोकेको	एक	जना	मवहला	सवहत	२	जना	-	सदसय

•	 सथानीय	उद्योग	वावणजय	संघका	प्रमखु	वा	प्रवतवनवि	-	सदसय

•	 सथानीय	नेपाल	चमेबर	अफ	कमस्षका	प्रमखु	वा	प्रवतवनवि	-	सदसय

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	राजसव	ववभाग	र	शाखा	प्रमखु-	सदसय	सवचव

काम, कत्इवय	र	अव्कार

	y राजसव	समबनिी	नीवत	तथा	काननु	तजू्षमा, संशोिन, पररमाज्षन	र	सोको	पररपालनाका	समबनिमा	आवशयक	परामश्ष	
प्रदान	गनने	।

	y राजसवका	श्रोत, दायरा	र	दर	समतेको	ववशे्रण	गरर	आगामी	आवथ्षक	वर्षमा	प्राप्त	हुन	सकने	राजसवको	अनमुान	गनने	।

	y राजसवका	दर	र	क्ेत्	लगायतका	आिारमा	आनतररक	आयको	ववशे्रण	र	अनमुान	गनने	।

	y सथानीय	उद्योग	तथा	वयवसाय	प्रवधि्षन	र	रोजगारी	वसज्षनामा	योगदान	वदने	वकवसमको	कर	नीवत	अवलमवन	गन्ष	परामश्ष	
वदने	।	

	y कर	राजसव, गैरकर	राजसव, सेवा	शलुक, दसतरु	आवदको	दर	वनिा्षरण	गरी	वसफाररस	गनने	।

	y राजसव	प्रशासन	सिुारका	लावग	अनय	आवशयक	सझुावहरु	पेश	गनने	।

(ख)	श्ररोत	अनुमान	तथा	बजेर	सरीमा	वन्ा्इरण	सवमवतवार	कुल	श्ररोत	अनुमान	तथा	बजेर	सरीमा	वन्ा्इरण	

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	अधयक्/प्रमखु	-	संयोजक

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	उपाधयक्/उपप्रमखु	-	सदसय

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	प्रमखु	प्रशासकतीय	अविकृत	-	सदसय

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाका	सदसयहरु	मधयेबाट	तोकेको	मवहला, दवलत	वा	अलप	संखयकवाट	प्रवतवतवितव	हुने	गरी	
वढीमा	३	जना	-	सदसय

•	 गाउँपावलका	वा	नगरपावलकामा	योजना	हनेने	महाशाखा	वा	शाखा	प्रमखु	-	सदसय	सवचव	काम,	कत्इवय	र	अव्कार

•	 आनतररक	आय, राजसव	बाँडफाडबाट	प्राप्त	हुने	आय, संघीय	तथा	प्रदशे	सरकारबाट	प्राप्त	हुने	ववतिीय	हसतानतरण, 
आनतररक	ऋण	तथा	अनय	आयको	प्रक्ेपण	गनने	।

•	 रावष्ट्रय	तथा	प्रादवेशक	प्राथवमकता	र	सथानीय	आवशयकतालाई	मधयनजर	गरर	प्रक्ेवपत	स्ोत	र	सािनको	सनतवुलत	
ववतरणको	खाका	तय	गनने	।

•	 आगामी	आवथ्षक	वर्षको	लावग	श्रोत	अनमुानको	आिारमा	बजेटको	कुल	सीमा	वनिा्षरण	गनने	।

•	 ववरय	क्ेत्गत	बजेटको	सीमा	वनिा्षरण	गनने	।
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•	 संघीय	र	प्रदशे	सरकारबाट	प्राप्त	माग्षदश्षन, सथानीय	आवथ्षक	अवसथा, आनतररक	आयको	अवसथा	समतेको	आिारमा	
बजेट	तथा	काय्षक्रमको	प्राथवमकतीकरणका	आिार	तय	गनने	।

•	 ववरय	क्ेत्गत	बजेट	तजु्षमा	समबवनित	माग्षदश्षन	तय	गनने	।

•	 श्रोत	अनमुान	तथा	वजटे	सीमा	वनिा्षरण	समबनिी	सथानीय	तहको	आवशयकता	र	वनण्षय	बमोवजमका	अनय	काय्षहरु	गनने	।

(ग)		के्त्गत	बजेर	सरीमा	वन्ा्इरणका	के्त्हरु

आवथ्इक	ववकास	के्त्ः	कृवर, उद्योग	तथा	वावणजय, पय्षटन, सहकारी, ववतिीय	क्ेत्

सामावजक	 ववकास	 के्त्ः	 वशक्ा, सवास्थय, खानेपानी	 तथा	सरसफाई, संसकृवत	प्रवधि्षन, लैंवगक	समानता	तथा	सामावजक	
समावेशीकरण

्ूवा्इ्ार	ववकास	के्त्ः	सडक, पलु	तथा	झोलुंगे	पलु, वसंचाई, भवन	तथा	सहरी	ववकास, उजा्ष, लघ	ुतथा	साना	जलववद्यतु, 
वैकवलपक	उजा्ष, संचार	

वातावरण	तथा	 वव्द	वयवसथा्न	के्त्ः	वन	तथा	भ-ुसंरक्ण, जलािार	संरक्ण, वातावरण	संरक्ण, जलवाय	ुपररवत्षन, 
फोहरमलैा	वयवसथापन, जल	उतपनन	प्रकोप	वनयनत्ण, ववपद	वयवसथापन

ससंथागत	ववकास	तथा	सेवा	प्रवाह	के्त्ः	सामानय	सेवा, सरुक्ा	वयवसथापन, सचूना	प्रवववि, पव्जकरण	वयवसथापन, सथानीय	
त्थयांक	संकलन	र	अवभलेख	वयवसथापन, सशुासन	प्रवधि्षन

(घ)		आयरोजना	प्राथवमवककरणका	आ्ारहरु

•	 आवथ्षक	ववकास	र	गररवी	वनवारणमा	प्रतयक्	योगदान	k'¥ofpg]

•	 उतपादनमलूक	र	वछटो	प्रवतफल	वदने	(ठुला	आयोजनाहरुको	हकमा	बवढमा	३	वर्ष	वभत्	समपनन	हुने),

•	 राजसव	पररचालनमा	योगदान	k'¥ofpg],

•	 सेवा	प्रवाह, संसथागत	ववकास	र	सशुासनमा	योगदान	k'¥ofpg],

•	 सथानीय	श्रोत	सािनमा	आिाररत	भई	जनसहभावगता	अवभववृधि	गनने,

•	 लैङ्वगक	समानता, सामावजक	समावेशीकरणको	अवभववृधि	हुने, 

•	 वदगो	ववकास, वातावरण	संरक्ण	र	ववपद	वयवसथापनमा	योगदान	k'¥ofpg],

•	 समदुायलाई	ववपद	तथा	जलवाय	ुपररवत्षन	उतथानशील	बनाउने, 

•	 सथान	ववशरेको	संसकृवत	र	पवहचान	प्रवधि्षन	गनने,

•	 सथानीय	तहले	आवशयक	दखेकेा	अनय	ववरयहरु	।

तेश्ररो	चरणः	बसतरी	र	ररोल	सतरबार	आयरोजना	र	काय्इक्रम	छनौर

•	 समबवनित	वडाका	सदसयको	संयोजनमा	वडालाई	कलसटरमा	ववभाजन	गरर	पठाईने	।

•	 बालबावलका, मवहला, आवदवासी/जनजाती, मिसेी, दवलत, अपांग, सीमानतकृत, वपछडा	 वग्ष	 लगायत	 सबै	
समदुायको	अथ्षपणु्ष	उपवसथती	हुने	वयवसथा	वमलाउन	ुपनने	।

•	 नागररक	 समाजका	 संसथाहरु, मवहला/आमा	 समहुहरु, बालकलवहरु, सथानीय	 गैर	 सरकारी	 संसथाहरु, सहकारी	
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संसथाहरु, वनजी	क्ेत्का	संसथाहरु	जसता	सथानीय	संघ	संसथाहरुको	सवक्रय	सहभावगता	गराउन	ुपनने	।

•	 वसतीसतरमा	छनौट	भएका	आयोजना/काय्षक्रमहरुको	सचूी	तयार	गरर	वडा	सवमवतमा	पेश	गनु्ष	पनने	।

चौथरो	चरणः	व्डा	सतररीय	यरोजना	प्राथवमवककरण

•	 आयोजना/काय्षक्रमहरुको	प्राथवमवककरण	मापदणडको	आिारमा	टोल/बसती	सतरबाट	प्राप्त	आयोजनार	काय्षक्रमहरुलाई	
ववरयक्ेत्	समते	छुट्याई	प्राथवमवककरण	गरी	बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतमा	वसफाररश	गरर	पठाउने	।

•	 गाउँ/नगरसतरमा	महतवपणु्ष	दवेखएका	आयोजना/काय्षक्रमहरुलाई	समते	औवचतय	खलुाई	प्राथवमवककरणको	सचूीमा	
राखी	पठाउन	सवकने	।

्ाचौं	चरणः	बजेर	तथा	काय्इक्रम	तजू्इमा	सवमवतद्ारा	एवककृत	बजेर	तथा	काय्इक्रम	तजु्इमा

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	उपाधयक्/उपप्रमखु-	संयोजक

•	 ववरयगत	क्ेत्	हनेने	गाँउ/नगर	काय्षपावलकाका	सदसयहरु	६	जना-	सदसय

•	 गाउँ/नगर	काय्षपावलकाको	प्रमखु	प्रशासकतीय	अविकृत	-सदसय	सवचव

काम,	कत्इवय	र	अव्कार

•	 आगामी	आ.व.को	नीवत	तथा	काय्षक्रमको	प्रसताव	तयार	गनने	।

•	 श्रोत	अनमुान	सवमवतले	वदएको	बजेट	सीमा	वभत्	रवह	बजेट	तथा	काय्षक्रमको	प्राथवमवककरण	गनने	।

•	 बजेट	तथा	काय्षक्रमको	प्रसतावलाई	ववरयक्ेत्गत	रुपमा	छलफल	गनने	वयवसथा	वमलाई	अवनतम	प्रसताव	तयार	गरी	गाउँ	
र	नगर	काय्षपावलकमा	पेश	गनने	।	

•	 योजना	तथा	काय्षक्रममा	दोहोरोपना	हुन	नवदने	वयवसथा	वमलाउने	तथा	योजना	काय्षक्रमबीच	आपसी	तादमयता	तथा	
पररपरूकता	कायम	गनने	।

•	 बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	समवनिी	सथानीय	तहको	आवशयकता	र	वनण्षय	बमोवजमका	अनय	काय्षहरु	गनने	.

•	 ववरयक्ेत्गत	सचूी	तयार	गनने .

•	 वडावाट	नआएका	तर	महतवपणु्ष	योजनाहरु	थप	गन्ष	सवकने .

•	 एवककृत	बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	गनने	क्रममा	वबरय	क्ेत्गत	काय्ष	समहू	गठन	गरर	छलफलको	वयवसथा	वमलाउने .

वबषयगत	यरोजना	तजु्इमा	काय्इसमूहः

•	 ववरयगत	क्ेत्	हनेने	सदसय-	संयोजक

•	 गाउँ/नगर	सभाका	कवमतमा	१/१	जना-	सदसय

•	 मवहला	तथा	दवलत	सदसय	सवहत	३	जना-	सदसय

•	 बजेट	तथा	काय्षक्रम	सवमवतले	तोकेको	समबवनित	ववरय	हनेने	ववभाग/महाशाखा/शाखाका	प्रमखु	-	सदसय	सवचव

एकीकृत	बजेर	तथा	काय्इक्रम	तजु्इमा

बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतले	बजेट	तथा	काय्षक्रम	पेश	गदा्ष	प्रसततु	गनु्ष	पनने	वववरणहरुः
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क)	 आगामी	वर्षको	लावग	प्रसताववत	राजसव	र	करका	दरहरु
ख)		 सथानीय	तहको	वावर्षक	नीवत	तथा	काय्षक्रम
ग)		 सथानीय	तहको	गत	आ.व.को	यथाथ्ष, चाल	ुआ.व.को	संसोवित	अनमुान	 र	आगामी	आ.व.को	अनमुावनत	आय	

वययको	वववरण
घ)	 सथानीय	तहको	वावर्षक	ववकास	काय्षक्रम	(आयोजना	र	काय्षक्रमको	वववरण)
ङ)		 वववनयोजन	ववियेक	
च)	 आवथ्षक	ववियेक

छैठौं	चरणः	गाउँ/नगर	काय्इ्ावलकाकरो	बैठकबार	बजेर	तथा	काय्इक्रम	सवरीकृत	गनने

बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतको	संयोजकले	वसवकृत	नीवत	तथा	काय्षक्रम, बजेट	र	वावर्षक	ववकास	काय्षक्रम	गाउँ/नगर	
सभामा	असार	१०	गते	वभत्	बजेट	भारण	माफ्ष त	पेश	गनने	।

सातौं	चरणः	गाउँ/नगर	सभाकरो	बैठकमा	बजेर	तथा	काय्इक्रम	सवरीकृवत	र	काया्इन्वयन

•	 बजेट	 तथा	काय्षक्रम	 तजु्षमा	 सवमवतको	संयोजकले	 गाउँ/नगर	सभामा	 पेश	 गरेको	 वावर्षक	बजेट	 तथा	काय्षक्रमका	
समबनिमा	सभामा	सदसयहरुले	छलफल	गनने	।	

•	 गाउँ/नगर	सभाको	बहुमतले	वावर्षक	बजेट	तथा	काय्षक्रम	लाई	प्रसताववत	सवरुपम	ैवा	संशोिन	सवहत	पाररत	गनने	।
•	 काया्षनवयनको	लावग	गाँउ/नगर	काय्षपावलकाको	काया्षलयमा	पठाउने	।
•	 प्राप्त	अवखतयारी	र	चौमावसक	ववभाजन	अनसुार	समबवनित	वनकायले	वयवसावयक	योजना	अनरुुप	खच्ष	गनने

बजेर	तजु्इमाकरो	समय	तावलका

सथानीय	सरकार	संचालन	ऐन	२०७४	र	अनतर	सरकारी	ववति	वयवसथापन	समबनिी	ऐन	२०७४	को	प्राबिान	अनरुुप	सथानीय	तहले	
वजेट	तजु्षमा	गदा्ष	अपनाउन	ुपनने	समय	तावलका

•	 आगामी	आवथ्षक	वर्ष	र	तयसपवछको	थप	दईु	आवथ्षक	वर्षको	लावग	राजसवको	पवूा्षनमुान	प्राप्त	गनने	-	फागनु	मवहनाको	
दोस्ो	हप्तावभत्

•	 बजेटको	कुल	सीमा	वनिा्षरण	-	फागनु	मसानतवभत्	
•	 बजेट	सीमा	तथा	माग्षदश्षन	सबै	ववरयगत	महाशाखा, शाखा	तथा	वडा	सवमवतहरूलाई	उपलबि	गराउने	-	चतै्	१५	

गतेवभत्	
•	 ववरयगत	महाशाखा, शाखा	तथा	वडा	सवमवतहरूले	आफना	काय्षक्रमको	प्राथवमकतीकरण	र	बजेट	प्रसताव	-	बैशाख	

मवहनावभत्	
•	 बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतले	छलफल	गरी	प्राथवमकतीकरण	सवहत	अवनतम	प्रसताव	तयार	गरी	काय्षपावलकामा	

पेश-	जेठ	मसानतवभत्	

•	 अवनतम	प्रसताव	उपर	छलफल	पररमाज्षन	 र	आगामी	वर्षको	नीवत	तथा	काय्षक्रम	र	 राजसव	तथा	 वययको	अनमुान	
काय्षपावलकाबाट	सवीकृत	–	काय्षपावलकामा	पेश	भएपवछ	छलफल	गरेर

•	 काय्षपावलकाबाट	सवीकृत	बजेट	सभामा	पेश	-	असार	१०	गतेवभत्
•	 सभाले	आवशयक	छलफल	गरी	पाररत	गनने	वा	पररमाज्षनका	लावग	सझुाव	सवहत	काय्षपावलकामा	वफता्ष	गनने	-	असार	
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२५	गतेवभत्
•	 सभाबाट	पररमाज्षनका	लावग	प्राप्त	भएमा	पनुः	सभामा	पेश	–	पाँच	वदनवभत्
•	 पनुः	पेश	भएको	बजेट	तथा	काय्षक्रम	पररमाज्षन	सवहत	वा	प्रसततु	रूपमा	पाररत	गनने	-	असार	मसानत	वभत्

सथानरीय	तहकरो	आमदानरीका	के्त्हरु	

•	 संघ	र	प्रदशे	वाट	प्राप्त	हुने	वववभनन	अनदुानहरु
•	 संघ	र	प्रदशे	वाट	हुने	राजसव	हसतानतरण
•	 सथानीय	तहको	अविकार	क्ेत्	वभत्को	कर	र	गैर	कर	
•	 नेपाल	सरकारको	सहमवत	बमोवजम	प्राप्त	हुने	वैदवेशक	सहायता
•	 रावष्ट्रय	प्राकृवतक	स्ोत	तथा	ववति	आयोगले	तोकेको	सीमा	वभत्को	आनतररक	ऋण	
•	 नेपाल	सरकारवाट	वलने	ऋण

साव्इजवनक	ववत्	वयवसथा्नमा	्ारदवश्इता	र	प्रभावकाररता

साव्षजवनक	 ववति	 वयवसथापनमा	 पारदवश्षता	 र	 प्रभावकाररता	 रावष्ट्रय	 तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	 रुपमा	 सवा्षविक	 चासो	 र	 साव्षजवनक	
सरोकार	को	 ववरय	 हो	 ।	 साव्षजवनक	 ववति	 वयवसथापनको	 प्रभावकाररता	अवभववृधिका	लावग	 सिुार	 एउटा	 वनरनतर	 चवलरहने	
प्रवक्रया	पवन	हो	।	प्रभावकारी	ववति	वयवसथापनले	आमदानीका	श्रोतहरुको	भरपरू	उपयोग	गनने, ववतरणमा	प्रभावकाररता	लयाउने	
र	प्रभावकारी	खच्ष	गन्ष	सकने	क्मतामा	ववृधि	लयाउनकुो	अवतररक्	ववतिीय	जोवखमहरुको	पवूा्षनमुान	गरी	जोवखमहरुबाट	वनवमतन	
सकने	नकारातमक	प्रभावहरुको	नयनूीकरण	गन्षमा	सहयोग	पयुा्षउदछ	।	साव्षजवनक	ववतिीय	वयवसथापनमा	करारोपण	तथा	राजसव	
वयवसथापन, आमदानीका	अनय	श्रोतहरुको	वयवसथापन, नयनू	ववति	पररचालन, साव्षजवनक	ऋण	वयवसथापन, राजसव, ऋण	तथा	
वैदवेशक	सहायता	लगायतका	श्रोतहरुको	प्रावप्त	र	प्रयोगमा	प्रभावकाररता	ववृधि, प्राप्त	श्रोतको	वमतवययी, दक्तापवू्षक, प्रभावकारी	
एवम	्पारदशशी	रुपमा	खच्ष	गनने	क्मता	अवभववृधि,	आनतररक	र	वाह्य	वनगरानीलाई	सशक्	वनाउद	ैपारदवश्षता	र	उतिरदावयतवमा	
अवभववृधि	जसता	ववरयहरु	पद्षछन	्।	

साव्इजवनक	ववत्रीय	वयवसथा्नकरो	समग्	वयवसथा्न

सवै	 प्रकारका	 ववतिीय	 गवतववविहरुको	 समग्र	 वयवसथापन	 नै	 साव्षजवनक	 ववतिीय	 वयवसथापन	 हो।	 यसमा	 सरकारका	आवथ्षक	
गवतववविहरुमा	श्रोतको	प्रावप्त, श्रोतको	ववतरण, उपयोग	र	तयसको	परीक्ण	आवद	पक्हरु	रहकेा	हुनछन	्।	यी	सबै	पक्को	समवुचत	
वयवसथापनले	एकातफ्ष 	सािन	श्रोतको	वववेकपणू्ष	उपयोगको	सवुनवश्तता	गद्षछ	भने	अकयो	तफ्ष 	उतिरदावयतव, पारदवश्षता, समग्र	
वववतिय	अनशुासन	जसता	पक्हरुको	उपवसथवतले	सशुासन	अवभववृधिमा	थप	उजा्ष	प्रदान	गद्षछ	।	प्रजातावनत्क	शासन	प्रणालीमा	
साव्षजवनक	ववति	वयवसथापनका	सबै	पक्हरुको	वयवसथापन	पारदशशी	हुन	ुआवशयक	छ।	यसथ्ष	साव्षजवनक	श्रोतको	प्रावप्त	दवेख	
वलएर	पररचालनका	समग्र	पक्को	प्रवतफल	प्राप्त	गनने	वकवसमबाट	वयवसथापन	गररन	ुपद्षछ	।	वयववसथत	तथा	प्रभावकारी	साव्षजवनक	
ववति	प्रणालीले	सरकारको	श्रोत	प्रावप्त, पररचालन	र	वववेकपणु्ष	उपयोगमा	सहयोग	पयुा्षउदछ, सरकारका	प्राथवमकता	प्राप्त	तथा	
रणनीवतक	महतवका	क्ेत्हरुमा	सािनको	पररचालनमा	सहयोग	पयुा्षउदछ, उपलवि	श्रोत	सािनको	वववेकपणु्ष	ववतरण	र	प्रयोगमा	
सहयोग	पयुा्षउदछ, समग्र	ववतिीय	अनशुासन	कायम	गन्षमा	सहयोग	पयुा्षउदछ	र	सािन	श्रोतको	ववतरण	क्मता	र	खच्ष	गनने	क्मतामा	
प्रभावकाररता	लयाउछ	।	श्रोतको	प्रावप्त, श्रोतको	ववतरण, उपयोग, परीक्ण, पारदवश्षता,	उतिरदावयतव, समग्र	वववतिय	अनशुासन	
जसता	पक्हरुको	उपवसथवतल	ेसशुासन	अवभववृधिमा	थप	उजा्ष	प्रदान	गद्षछ	।	ववतिीय	संघीयताले	पवन	यसै	मलू	आदश्षलाई	बाेकेको	
हुनछ	।	प्रभावकारी	ववतिीय	वयवसथापनले	सािन	श्रोतको	वववेकपणू्ष	उपयोगको	सवुनवश्तताको	साथसाथै	उतिरदावयतव	र	पारदवश्षता	
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माफ्ष त	संघीय	शासन	प्रणालीलाई	मजवतु	बनाउनमा	सहयोग	गद्षछ	।	

ववत्रीय	अनुशासनः	सथानरीय	सशुासनकरो	महतव्ूण्इ	आयाम

•	 नेपाल	सरकारको	आवथ्षक	र	ववतिीय	नीवत	अनशुरण	गनु्ष	पनने	।

•	 आफनो	सवै	आय	समबवनित	संवचत	कोरमा	दावखला	गनु्षपनने	।

•	 खच्ष	गनु्षपनने	रकम	बजेटमा	वयवसथा	हुनपुनने	समबवनित	वयवसथावपका	बाट	बजेट	सवीकृत	भएपवछ	मात्	खच्ष	गनु्षपनने

•	 जनु	प्रयोजनको	लावग	अनदुान	प्राप्त	भएको	हो	सोही	प्रयोजनको	लावग	प्रयोग	गनु्ष	पनने	।

•	 पजूीगत	खच्षमा	वववनयोजन	भएको	रकम	चाल	ुखच्षमा	रकमानतर	गन्ष	नपाईने	।

•	 ववतिीय	वयवसथापन	समबनिी	काम	कारवाही	प्रचवलत	काननु	बमोवजम	पारदशशी	रुपमा	गनु्ष	पनने	।

•	 आय	वववरणको	लेखा	परीक्ण	गरी	पनध्	वदन	वभत्	वववरण	साव्षजवनक	गररन	ुपनने	।

•	 बजटे	काय्षनवयनको	वावर्षक	समीक्ा	गरी	ततसमबनिी	वववरण	प्रतयेक	वर्षको	कावत्षक	मसानत	वभत्	साव्षजवनक	गररन	ुपनने	।

•	 उपलबि	सािन	श्रोतको	ववतरण	र	खच्ष	गनने	साम्थय्षता	सनतलुन	कायम	गनु्ष	पनने	।	

•	 प्रभावकारी	आनतररक	वनयनत्ण	र	पारदवश्षतामा	ववृधद	।

•	 संवचत	कोरको	यथाथ्ष	अवसथाको	सामवयक	पारदवश्षता	।

सव	अनुशासनद्ारा	ववत्रीय	अनुशासन

सव	अनशुासनधिरा	 ववतिीय	अनशुासन	कायम	 गनने	 मानयता	 साव्षजवनक	 ववतिीय	 वयवसथापनको	 मलू	आदश्ष	 हो।यसका	लावग	
आवशयक	आनतररक	 र	वाह्य	 वनयनत्ण	प्रणालीको	 वयवसथा	गररन	ु पद्षछ	 ।	 यसमा	सवै	 तहका	सरकारहरुले	 नेपाल	सरकारको	
आवथ्षक	र	 ववतिीय	नीवत	अनशुरण	गनु्ष	पनने, आफनो	सबै	आय	समबवनित	संवचत	कोरमा	दावखला	गनु्षपनने, खच्ष	गनु्षपनने	 रकम	
वजेटमा	वयवसथा	हुन	ुपनने	समबवनित	वयवसथावपका	बाट	बजेट	सवीकृत	भएपवछ	मात्	खच्ष	गनु्षपनने, जनु	प्रयोजनको	लावग	अनदुान	
प्राप्त	भएको	हो	सोही	प्रयोजनको	लावग	प्रयोग	गनु्ष	पनने, पजूीगत	खच्षमा	वववनयोजन	भएको	रकम	चाल	ुखच्षमा	रकमानतर	गन्ष	
नपाईने, ववतिीय	वयवसथापन	समबनिी	काम	कारवाही	प्रचवलत	काननु	वमोवजम	पारदशशी	रुपमा	गनु्ष	पनने, आय	वववरणको	लेखा	
परीक्ण	गरी	पनध्	वदन	वभत्	वववरण	साव्षजवनक	गररन	ुपनने, बजेट	काय्षनवयनको	वावर्षक	समीक्ा	गरी	ततसमबनिी	वववरण	प्रतयेक	
वर्षको	कावत्षक	मसानत	वभत्	साव्षजवनक	गररन	ुपनने, उपलबि	सािन	श्रोतको	ववतरण	र	खच्ष	गनने	साम्थय्षतामा	सनतलुन	कायम	गनु्ष	
पनने, प्रभावकारी	आनतररक	वनयनत्ण	र	पारदवश्षतामा	ववृधि	गनने	प्रणालीको	ववकास	गररन	ुपनने, संवचत	कोरको	यथाथ्ष	अवसथाको	
सामवयक	पारदवश्षता	ववृधि	गनु्ष	पनने, मधयकालीन	खच्ष	संरचना	तयार	गनु्ष	पनने	ववरयहरु	पद्षछन	्।	तयसतै	गरी	आमदानी	र	खच्षको	
वयववसथत	अवभलेख	प्रणाली	तयार	गनने	र	प्रयोग	गनने, वजेट	सवीकृवत	पश्ात	मात्	खच्ष	गनने	प्रणालीको	ववकास	गनने, खच्ष	गदा्ष	
समबवनित	आवथ्षक	प्रशासन	समबनिी	काननू, साव्षजवनक	खररद	समबनिी	काननू	वमोवजमको	प्रवक्रया	परूा	गरेर	मात्	खच्ष	वा	
खररद	गनने, खच्षको	वयवसावयक	योजना, खररद	योजना	वनाउने	अनावशयक	खच्ष	 वनयनत्णका	लावग	आवशयक	वनदनेवशकाहरु	
वनाउने, प्रतयेक	चार	चार	मवहनामा	आनतररक	लेखा	परीक्ण	गनने	र	आनतररक	लेखा	परीक्णले	दखेाएका	त्टुीहरुमा	सिुार	गनने,	
वावर्षक	रुपमा	प्रतयेक	तहले	आ-आफनो	आवथ्षक	वववरणहरुको	प्रवतवेदन	तयार	गनने	र	पेश	गनने,	अवनतम	लेखा	परीक्ण	गनने, बेरुज	ु
फर्ययौट	गनने	जसता	ववरयहरु	ववतिीय	अनशुासन	कायम	गनने	संयनत्हरु	हुन	्।	ववतिीय	वयवसथापनको	यो	अनशुासनले	वववतिय	सािन	
श्रोतको	पररचालन, उपभोग	र	पररणाम	प्रावप्तमा	सहयोग	गनु्षको	साथसाथै	सथानीय	सरकारको	प्रभावकाररता	र	ववश्वसनीयतामा	
बवृधि	गराउँदछ	।	



18 o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

युवाकरो	सहभावगता

सथानीय	तहको	बजेट	तजु्षमा	प्रवक्रया	तलबाट	मावथ	अथा्षत	बटम	अप	अविारणामा	आिाररत	छ	।	सथानीय	तहको	बजेट	वनमा्षणको	
महतवपणू्ष	पक्	भनेको	जनताको	वसती	समम	पगुेर	बसती/टोल	सतरबाट	आयोजना	तथा	काय्षक्रमहरुको	छनौट	गनने	वयवसथा	रहन	ु
हो	।	सथानीय	तहको	बजेट	तजु्षमाको	सातवटा	चरणहरु	मधये	तेश्रो	चरणमा	यसतो	वयवसथा	रहकेो	छ	।	यस	वयवसथा	अनसुार	प्रतयेक	
वडामा	समबवनित	वडाका	सदसयको	संयोजनमा	वडालाई	कलसटरमा	 ववभाजन	गरर	प्रतयेक	कलसटरमा	एक	एक	जना	वडाका	
सदसय	आयोजना	तथा	काय्षक्रमहरुको	छनौट	गन्ष	जान	ुपद्षछ	।	यस	क्रममा	आ-आफनो	कलसटरमा	नागररक	समाजका	संसथाहरु, 
मवहला/आमा	समहुहरु, बालकलवहरु, सथानीय	गैर	सरकारी	संसथाहरु, सहकारी	संसथाहरु, वनजी	क्ेत्का	संसथाहरु	जसता	सथानीय	
संघ	संसथाहरुको	सवक्रय	सहभावगता	गराउन	ुपद्षछ	।	साथै	बालबावलका, मवहला, आवदवासी, जनजाती, मिसेी, दवलत, अपांग, 
सीमानतकृत, वपछडा	वग्ष	लगायत	सबै	समदुायको	अथ्षपणु्ष	उपवसथती	हुने	वयवसथा	वमलाउन	ुपद्षछ	।	वडाको	कलसटरमा	अथा्षत	
वसतीसतरमा	भएको	छलफल	बाट	छनौट	भएका	आयोजना	वा	काय्षक्रमहरुको	सचूी	तयार	गरी	वडा	सवमवतमा	पेश	गनु्ष	पद्षछ	।	
टोल	बसतीसतरबाट	प्राप्त	आयोजना	वा	काय्षक्रमहरुलाई	ववरयक्ेत्	समते	छुट्याई	प्राथवमवककरण	गरी	समबवनित	सथानीय	तहको	
बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतमा	वसफाररस	गरर	पठाउन	ुपद्षछ	।	यसरी	वसफाररस	भएका	आयोजना	वा	काय्षक्रमहरु	वबरयगत	
योजना	तजु्षमा	काय्षसमहू	हुद	ैएकतीकृत	बजेट	तथा	काय्षक्रम	तजु्षमा	सवमवतले	स्ोतको	उपलबिता, आयोजना	वा	काय्षक्रमहरुले	
औवचतयताको	आिारमा	अवनतम	रुप	पाउने	गद्षछ	।	यसलाई	समबवनित	सथानीय	तहको	काय्षपावलकाले	सवीकृवत	पश्ात	गाउँ	वा	
नगर	सभामा	असार	१०	गते	बजेट	भारण	माफ्ष त	पेश	गरी	सभामा	वयापक	छलफल	भ	ैसभाको	सवीकृवत	पश्ात	काया्षनवयनमा	
जाने	गद्षछ	।सथानीय	तहको	बजेट	तजु्षमामा	भएको	यस	वयवसथाले	सथानीय	तहको	बजेट	तजु्षमा	प्रवक्रया	मागमा	आिाररत	अथा्षत	
बटम	अप	अविारणामा	आिाररत	भएको	दवेखनछ	।

यवुाहरु	 सवभावैले	 उजा्षशील, सकारातमक	 पररवत्षनका	 संवाहक	 र	 पररवत्षनका	 उतपे्ररक	 हुन	् ।	 संघीय	 शासन	 प्रणालीको	 यो	
ववतिीय	अनतरसमबनिको	प्रभावकाररता	ववृधि	गन्ष, सथानीय	तहको	बजेट	 र	 योजना	 वनमा्षणमा	सहभावगता	ववृधिद्ारा	जनमखुी	
बजेट	र	योजनाको	वनमा्षण	गन्ष, साव्षजवनक	ववति	वयवसथापनमा	पारदवश्षता	र	प्रभावकाररता	अवभववृधद	गन्ष, संघीय	सशुासनका	
आयामहरुलाई	पारदशशी	बनाउन	तथा	आवथ्षक	सशुासन	अवभववृधद	गन्ष	यवुाहरुको	भवुमका	सदा	सव्षदा	अपररहाय्ष	रहने	गद्षछ	।	

सन्दभ्इ	सामग्री
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* सहसष्िि, राष्ट्रि्य ्योजना आ्योग / ्योजना अष्िकृत, राष्ट्रि्य ्योजना आ्योग

सारांश

यवुा	भननाले	शारीररक	एवम	्मानवसक	शवक्	र	साम्थय्षले	यकु्	मानवश्रोत	भनने	बवुझनछ	।	वकशोरावसथा	जसतो	उचच	संवेगातमक	
अवसथा	पार	गररसकेको	र	असाम्थय्षयकु्	बढ्ुयौलीले	छोई	नसकेको	जोस,	जाँगर	र	उतसाहले	भररएको	१६	वर्ष	दखेी	४०	वर्ष	उमरे	
सममका	आवथ्षक,	सामावजक,	भौवतक	एवम	्मानवसक	रुपले	सवक्रय	वयवक्	नै	यवुा	हुन	। दशेले	मलाई	के	वदयो	होइन	वक	मलेै	
दशेलाई	के	वदन	सकँे	भनने	भावना	सवहत	राष्ट्र	वनमा्षण	काय्षमा	यवुाको	श्रम,	शवक्	र	वसज्षनालाई	सही	ढङ्गले	उपयोग	गन्ष	सवकयो	
भने	राष्ट्रले	केही	समयम	ैववकासको	काँचलुी	फेन्ष	सकछ	भनने	थपैु्र	मलुकुका	दृटिानतहरू	छरपसट	रहकेा	छन	्।	यसता	उजा्ष	र	जाङ्गरले	
भररएका	यवुाहरुको	शवक्लाई	सही	ढङ्गमा	उपयोग	गन्ष	राष्ट्रले	पवन	यवुालवक्त	काय्षक्रमहरु,	गणुसतरीय	वशक्ा,	जीवनपयोगी	
वसप	तथा	गणुसतरीय	सवास्थय	सेवा	प्रदान	गनने	तफ्ष 	केवनद्रत	हुनपुद्षछ	।	यवुा	जोस	र	जाँगरलाई	पूँजीमा	बदलन	यवुालाई	केनद्रमा	
राखी	नीवत	वनमा्षण	तथा	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गनु्ष	अपररहाय्ष	हुनछ	।	१५औ	ँयोजनामा	यवुाको	क्मता	ववकास	गददै	उद्यमशील	र	
आतमवनभ्षर,	चररत्वान	सवरोजगार	यवुाको	पररकलपना	गररएको	छ	।	यस	प्रकारको	यवुा	वनमा्षण	गन्ष	सकयौ	ँभने	यवुाले	पवन	वदगो,	
फरावकलो	र	समावेशी	आवथ्षक	ववकासमा	योगदान	अवशय	वदनेछन	्।	

१	्षृ्ठभूवम	

वनवश्त	उद्शेय,	लक्य,	नीवत,	रणनीवत	तय	गरी	उपलबि	स्ोत	सािन	अनरुुप	वनवश्त	समय	वकटान	गरी	बनाईएको	अवग्रम	खाका	
नै	योजना	हो	।	उद्शेय	पतूशी	गन्षका	लावग	उतिम	काय्षवववि	छनौट	र	ववकास	गनने	वववेकशील	प्रवक्रया	हो	योजना।	सरल	भारामा	
भनदा	तोवकएको	उद्शेय	हावसल	गन्षको	लावग	भववष्यमा	के	गनने	?	कसरी	गनने	?	भनी	पवहले	नै	रुपरेखा	तयार	गनने	काय्षलाई	योजना	
भवननछ	।

आिवुनक	कालमा	योजनालाई	ववकास	प्रयासको	एउटा	औजारको	रुपमा	वलईदँ	ैआएकोछ।ववश्वको	योजनावधि	आवथ्षक	ववकासको	
क्रम	तयवत	परुानो	भने	छैन	।	सव्षप्रथम	सोवभयत	रुसले	सन	१९२८	मा	"पापवतलेका"	नामको	प्चवरशीय	योजनाको	काया्षनवयन	
गययो	जसले	गदा्ष	सन	१९३०-३१	को	भीरण	आवथ्षक	मवनदको	प्रभाव	अनय	पवश्मी	मलुकुहरुमा	जसतो	परेन	।	जसको	फलसवरुप	
योजनावधि	 ववकासतफ्ष 	 ववश्वको	 धयानाकृटि	भएको	हो।	 नेपालमा	 वव.स.	२०१३	सालदवेख	शरुु	भएको	योजनाबधि	 ववकासको	
यो	अवविमा	नौ	वटा	प्चवरशीय	र	पाँच	वटा	वत्वरशीय	योजना	काया्षनवयनमा	आईसकेका	छन	्भने	हाल	हामी	पनध्ौं	योजनाको	

्डा.	वकरण	रु्ाखेतरी	/	ववनरोद	प्रसाद	गैरे*

आवव्क	यरोजना	र	युवा	ववकासकरो	मुद्ा
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मधययवतर	वहवंडरहकेा	छौं।	

नेपालको	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	अनसुार	१६	दवेख	४०	वर्ष	उमरे	समहुका	वयवक्लाई	यवुा	भवननछ	।	यवुा	भनेका	दशेका	उजा्षका	
श्रोत	हुन	्।Wikipediaका	अनसुार	“Youth	is	the	time	of	life	when	one	is	young,	and	often	means	the	time	
between	childhood	and	adulthood	(maturity).	It	 is	alsodefined	as	"the	appearance,	freshness,	vigor,	
spirit,	etc.,	characteristic	of	one	who	is	young"।	जोस,	जाङ्गर	र	उतसाहले	भररएको	वजवनको	यस	कालखणडलाई	
जसले	प्रगवतशील	काय्षमा	लगाउन	सकछ	उसको	 वजवनसतरनै	कायापलट	 हुनछ	र	उ	बसेको	समाज	र	 राष्ट्र	समते	सकारातमक	
पररवत्षनको	बाटोमा	लमकन	थालछ	।	अकयो	वतर	यही	समयमा	जीवनको	लय	ववसनेर	कुलत,	दवुय्षसनी	तथा	खराब	काय्षहरुमा	संलगन	
हुन	पगुयो	भने	यवुा	बवा्षद	हुनछ,	यवुा	धवसत	हुनछ	अवन	उ	पररवार,	समाज	तथा	वसङ्गो	राष्ट्रको	लावग	टाउको	दखुाइको	ववरय	
बनछ	।	यसथ्ष,	यवुाको	ज्ञान,	वसप,	शवक्	र	श्रमलाई	उवचत	ढंगले	राष्ट्रका	वववभनन	तह	र	तपकामा	प्रयोगमा	लयाई	प्रोतसाहन	वददँ	ै
अवंघ	बढाउन	सके	उनीहरु	राष्ट्र	वनमा्षणको	पया्षय	बनन	सकदछन।्	

दशे	ववकासको	अवभयानलाई	अवघ	बढाउन	पुँजी,	प्राकृवतक	स्ोत	र	सािनका	अवतररक्	सवयोतिम	मानव	स्ोत	मावनएको	यवुाशवक्को	
समवुचत	उपयोग	गनने	तफ्ष 	राजयको	धयान	केवनद्रत	हुन	ुपछ्ष	।	मलुकुमा	हुने	साना	ठूला	जनुसकैु	पररवत्षनमा	प्रतयक्	रुपमा	यवुाशवक्को	
योगदान	रहकेो	हुनछ।	पररवत्षनका	संवाहक	समते	मावनने	यवुाले	मलुकुमा	दवेखने	राजनीवतक,	आवथ्षक,	सामावजक,	सांसकृवतक	एवं	
वातावरणीय	ववकृवत	तथा	ववसङ्गवत	वनमट्यानन	पान्ष	महतवपणू्ष	भवूमका	खलेेका	हुनछन	्।	

संयकु्	राष्ट्रसंघले	सन	१९८५	लाई	यवुा	वर्ष	घोरणा	गरेको	र	सन	१९९९	दवेख	यवुाका	सवाललाई	समबोिन	गनने	हतेलेु	हरेक	वर्ष	
अगसट	१२	का	वदन	अनतरावष्ट्रय	यवुा	वदवसको	रुपमा	मनाउने	वनण्षय	गरेको	हो	।	यो	संगै	हरेक	वर्ष	अगसट	१२	का	वदन	ववश्वभरी	
यवुा	वदवसको	अवसरमा	ववववि	काय्षक्रमहरू	हुन	थालेका	हुन	्।	यवुाका	मदु्ालाई	समबोिन	गन्ष	नेपालमा	ववस	२०६५	सालमा	
यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	सथापन	गररयो	।	यवुा	ववकास	तथा	पररचालन	गनने	हतेलेु	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	लयाईयो	र	ववस	
२०७२	म	ैरावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	गठन	भई	उक्	परररदले्	यवुाको	नेततृव	ववकासमा	काम	गददै	आईरहकेो	छ।	

यवुाको	आशा	र	अपेक्ा	भनेको	नीवत	जारी	हुन	ुमात्	होइन,	बरु	उनीहरुका	समसया	र	आवशयकताहरुको	नयनू	मात्ामा	भएपवन	
समािान	 र	 बयवहाररक	समबोिन	 हुन	ु पवन	 हो	 ।	 मानव	सभयताको	 ववकास	सँगै	 हरेक	मानवमा	जे	जसता	 वभननताहरु	भएपवन	
एक	मलूभतू	ववरयमा	उनीहरु	समान	हुनछन,्	तयो	के	हो	भने	हरेकमा	आज	भनदा	समधृि	र	समपनन	भोलीको	अवभलारा	हुनछ	।	
तयसमा	पवन	यवुाहरुमा	त	झन	जोस,	जाङ्गर	सँगसँगै	महतवकांक्ा	पवन	उवतिकै	बढी	हुनछ	।	यसथ्ष	राजयले	यवुाहरुको	भववष्यप्रवत	
संवेदनशील	 हुन	ु र	 ववश्वास	 वजतन	ुआवशयक	छ	 ।यसका	लावग	 राजयले	 वववभनन	योजना	तथा	काय्षक्रमहरु	नगरेको	पवन	होइन,्	
तर	यवुाका	लावग	राजयले	स्चालन	गरेका	तयसता	काय्षक्रमहरुको	बेलाबेलामा	समीक्ा	र	पररमाज्षन	गरी	समय	सापेक्	बनाउन	ु
आजको	आवशयकता	हो	।	

हाम्ा	दशेका	यवुाहरू	गएका	दशकदवेख	रोजगारी,	अधययन	तथा	समभावना	खोजीको	वसलवसलामा	ववदशे	जाने	क्रम	झन–्झन	्
बढेको	छ	।	 नेपालले	आफना	यवुाशवक्लाई	दशेवभत्ैका	 वववभनन	समभावनायकु्	क्ेत्हरूमा	अझ	ैअटाउन	नसकेको	अवसथामा	
यवुाहरू	मखुयतः	खाडी,	कोररया,	मलेवसया,	जापान	जसता	दशेमा	पवसना	बगाइरहदँा	यता	गाउँमा	मलामीसममको	जनशवक्	हमम	े
हमम	ेपरेको	तीतो	यथाथ्षको	अवघ	हामीहरु	उवभईरहकेा	छौ	ँ।

वैदवेशक	रोजगारबाट	आएका	ववपे्ररण	(रेवमट्यानस)को	पैसाले	वसमनेटका	सगला	घर,	राम्ा	लगुाफाटा,	वमठा	खाना	अवन	महगँा	
वटभी,	मोबाइलहरू	हात	-	हातमा	दवेखन	थालेका	छन	्।	तर	ववपे्ररणको	उपयोग	उतपादनमलुक	क्ेत्मा	वनककै	कम	दवेखन	ुहाम्ो	
लावग	चनुौवतको	 ववरय	हो	 ।	यवुाहरू	गहना	 हुन	्भने	दशेको	समपवतिलाई	 ववदवेशन	ु नै	नपनने	वातावरण	सजृना	गररन	ुजरुरी	छ।	
दशेमा	बढ्दो	राजनीवतक	सङ्कट,	समाजका	हरेक	अनतव्षसतमुा	हावी	भइ्षरहने	पारमपररक	वचनतनलाई	वचन्ष	भएपवन	हाम्ो	दशेमा	
यवुाशवक्को	सबैभनदा	बढी	आवशयक्ा	छ	।	पलु–पलेुसा,	बाटो–घाटो	अवन	वववभनन	पनुवन्षमा्षण	तथा	ववकासका	अग्रगामी	सोच	
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र	तयो	सोचमा	भरपदयो	ताकत	भरेर	दशेलाई	समधृि	बनाउन	यवुाहरूको	भवूमका	अपररहाय्ष	छ	।	

यस	लेखमा	खासगरी	यवुाहरुको	उतसाह	र	शवक्लाई	सही	ढङ्गले	उपयोग	गन्षसके	राष्ट्रको	लावग	वरदान	साववत	हुने	र	यवुाका	
मधुिालाई	ववशरे	धयानमा	राखद	ैयवुा	केवनद्रत	ववकास	तथा	नीवतहरुलाई	प्राथवमकतामा	रावखनपुनने	ववरयलाई	उठान	गररएको	छ	।	
साथै	हाम्ा	तेह्ौ	ँर	चौिौं	योजनाहरुमा	यवुाका	ववरयमा	के-के	उललेख	गररएको	वथयो	र	सोको	प्रगवत	कसतो	भयो	तयसको	बारेमा	
सानो	चचा्ष	सवहत	१५औ	ँयोजनामा	यवुाका	समबनिमा	वलईएका	लक्य,	उद्शेय,	रणनीवतहरुको	बारेमा	समते	चचा्ष	गररएको	छ	।	

२	 युवा	नै	हुन	्देश	ववकासका	समवाहक

मावथका	पङ्कवतहरुमा	उललेख	भएझैं	हरेक	राष्ट्रको	पररवत्षनको	मलू	समवाहक	यवुा	नै	हुन	्।	हरेक	समाजमा	एउटा	यगु	आउँछ,	
जनुबेला	तयहाँका	यवुाहरुले	मरेो	र	आफनो	लावग	भनदा	पवन	समग्र	समाज	र	राष्ट्रको	खावतर	मन,	बचन	र	कम्षले	लावग	पछ्षन	्र	तयही	
कालखणडमा	सो	समाजले	काँंचलुी	फेन्ष	सकछ	।	जसको	लावग	यवुाहरुले	दशेले	मलाई	के	वदयो	होईन	कती	मलेै	दशेलाई	के	वदन	सकें 	
भनने	वचनतनका	साथ	वववभनन	क्ेत्मा	रहरे	कम्षमा	खवटन	ुपनने	हुनछ	।	

संसारका	िरैेजसो	राष्ट्रहरु	हाम्ो	जसतै	गररबीबाट	उठेका	हुन	्।	दोस्ो	ववश्वयधुि	पवछ	लगभग	शनुय	नै	बनेको	जापानमा	एक	यगुका	
यवुाहरु	वदनरात	नभनी	डटेर	लावगपरे	र	आज	जापान	पनु	ववश्व	शवक्	बनन	सफल	भयो।	आिा	दशक	पवहला	गररबीको	चपेटामा	
रहकेो	वसङ्गापरु	आज	ववश्वको	चवमकलो	वहरा	बनेको	छ।	कारण	तयहाँका	यवुाहरुले	एक	यगु	दशेको	लावग	समवप्षत	गरे	।	केही	
दशक	पवहला	भोकमरीले	थला	 परेको	 राष्ट्र	कोररया	आज	 ववश्व	अथ्षतनत्मा	चमचमाउँदो	 तारा	 बनेर	 उदाइसकेको	छ	 ।	 यसरी	
ववकासको	फड्को	मारेका	हरेक	राष्ट्रहरु	यवुाको	पररश्रम,	वसज्षना	र	समप्षणले	वसँवचत	हुन	पाए	र	राष्ट्रको	महुार	हवँसलो	बनाउन	
सफल	भए	।	

हामीलाई	यगुले	यसतो	वजममवेारी	वदएको	छ,	हाम्ा	पसुता	पखुा्षहरुले	वदएको	वीर	गोखा्षलीको	उपमाको	सममान	गददै	यहाँका	प्रचरु	
प्राकृवतक	स्ोतहरुको	सवह	सदपुयोग	गददै	 उचच,	 वदगो	 र	फरावकलो	आवथ्षक	ववृधि	हावसल	गददै	 नेपाललाई	 ववश्वसाम	ुकम्षवसल	
यवुाको	दशे	भनेर	वचनाउनपुनने	मखुय	अवभभारा	अवहले	हाम्ो	काँिमा	आएको	छ	।	हाम्ा	यवुाहरुले	खाडी	बनाईसकेका	छन,्	हाम्ा	
यवुाहरुले	मलेवसया	बनाइसकेका	छन,्	अब	हाम्ा	यवुाहरुले	आफनो	घर	बनाउने	बेला	आएको	छ	।	आफनो	समाज	बनाउने	बेला	
आएको	छ	।	आफनो	राष्ट्र	बनाउने	वेला	आएको	छ	।	अबको	सचते	यवुाले	हरेक	कुरामा	सरकारलाई	दोर	वदई	जता	ततै	चनुौती	
मात्	दखेने	होईन,	हरेक	पाईला	पाईलामा	भएको	अबसरहरु	पवन	दखेन	सकन	ुपछ्ष	।

यवुा	अव	उद्यममा	लागन	ुपछ्ष	 ।	यवुा	अव	सववववेकमा	लागन	ुपद्षछ	।	अका्षको	भवूममा	गएर	गनने	पररश्रम	आफनो	मलुकुमा	गन्ष	
संकोच	मानन	ुहुदंनै	।केही	कुरा	त	हाम्ो	मनवसथवतले	पवन	वबगारेको	दवेखनछ	।	ववदशेी	भवुममा	गएर	जसतो	सकैु	Danger,	Dirty	
and	Difficult	काम	गन्ष	पवन	सवकरहकेा	हाम्ा	यवुाहरु	आफनै	दशेमा	भने	वकन	सामानय	श्रम	गन्ष	पवन	वहवचकचाउँछन	्?	वकन	
आफनो	बाररमा	फलेका	काँक्रा,	टमाटर	बजारमा	लगेर	बेचन	वहवचकचाउँछन	्?	वकन	सानो	वचया	पसल	खोलेर	सानो	कारोबार	गन्ष	
वहवचकचाउँछन	्?	हाम्ो	श्रमलाई	हनेने	दृवटिकोण	पररवत्षन	नगरेसमम	यी	प्रश्नहरुको	जवाफ	प्राप्त	गन्ष	सवकनन	।यसको	लावग	उनीहरुले	
परुातन	वचनतनबाट	मावथ	उठन	ुजरुरी	छ	।	श्रमप्रवतको	सममानको	भावना	उजागर	गनु्ष	आवशयक	छ	।

३	 देशकरो	लगानरी	हुनु्छ्इ	युवामा

सामाजका	कुरीवत,	अनिववश्वास,	ववभदे	र	असमानताहरु	वचनने	प्रमखु	योधिाका	रुपमा	यवुा	रहकेा	हुनछन	्।	यवुामा	पररवत्षन	हुने	
क्मता	हुनछ	र	पररवत्षन	गनने	साम्थय्ष	पवन	हुनछ	।	यसतो	श्रोत	र	सािनाका	िनी	मावनएका	यवुा	सवयमको	ववकास	र	समवधि्षनमा	
राजयको	धयान	केवनद्रत	हुन	ुजरुरी	छ	।	पररवत्षनकारी	र	रुपानतरणकारी	वबसफोटक	शवक्	हो	यवुा,	यो	शवक्लाई	उतपादनमा	रुपानतरण	
गनु्ष	 राजयको	पवहलो	प्राथवमकता	 हुन	ुपछ्ष	 ।	यसरी	श्रोतलाई	पूँजीमा	रुपानतरण	गन्षका	लावग	 राजयका	नीवत	तथा	काय्षक्रमहरू	
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आवशयक	पद्षछन।्	साथै	वैदवेशक	अधययन	तथा	रोजगारीबाट	आज्षन	भएका	ज्ञान,	वसप,	प्रवववि,	पूँजी	र	अनभुवलाई	सवदशेमा	
उतपादनमलूक	क्ेत्मा	लगाउन	राजयले	यवुालाई	प्रोतसाहन	गनु्षपद्षछ	।	

गणुसतरीय	वशक्ा,	जीवनउपयोगी	वसप	र	पणू्ष	सवास्थय	यवुालाई	प्राप्त	हुन	सकेको	खणडमा	यवुाको	शवक्ले	दशेमा	ववद्यमान	रहकेा	
प्राकृवतक	श्रोतहरुलाई	पूँजीमा	रुपानतरण	गन्ष	सकछन	्।	यसथ्ष	यवुालाई	यवुा	भएर	काम	गनने	वातावरण	बनाउन	ुपवन	राजयको	दावयतव	
हो	।	नेपालले	पवन	ववगत	लामो	समयदवेख	राजयका	नीवत	त	काय्षक्रमहरुमा	यवुालाई	समटेेको	दवेखनछ	।	हाम्ा	केही	आवविक	
योजनामा	यवुा	ववकासका	लावग	भएका	प्राविान	र	प्रयासहरु	यस	पङ्वतको	पषृ्ठहरुमा	प्रकास	पान्ष	कोवसस	गररएको	छ	।

४		 हाम्रो	हालकरो	अवसथा	

नेपालको	जनगणना	२०६८	अनसुार	वत्षमान	जनसखयाको	ठूलो	वहससा	(कुल	जनसङ्खयाको	४०.५४%)	यवुाको	जनसङ्खयाले	
ओगटेको	छ	।	केनद्रीय	त्थयाङ्क	ववभागका	अनसुार	मलुकुमा	यवतवेला	उचचतम	श्रममा	योगदान	गन्ष	सकने	उमरे	(१५-५९	वर्ष)	
समहुको	जनसंखया	कररव	५७%	रहकेो	छ	।	नेपालमा	यो	उमरेका	मावनसको	यवत	ठूलो	सङ्खया	पवहला	कवहले	वथएन	।	अझ	ैकेही	
समय	समम	यो	अवसथा	रहने	पवन	दवेखएको	छ	।	यवुा	उमरेका	यवत	ठूलो	जनसङ्खया	रहन	ुपररवार,	समाज	र	दशेकै	लावग	सखुद	्
कुरा	हो	।	United	Nation	Population	Fund	UNFPAले	Working	Population	१५	दवेख	६४	वर्षको	जनसङ्खयालाई	
मानेको	छ,	र	यो	समहुको	जनसङ्खया	िरैे	भएको	अवसथालाई	जनसाङ्वखक	लाभांश	(Population	Dividend)	भवननछ	।	
यो	बाहके	१५	वर्षसममको	बालबावलकाको	जनसङ्खया	र	६५	वर्ष	पाररका	वधृि	वधृिाको	जनसङ्खयाको	जोड	नै	तयो	भगूोलको	
आवश्रत	जनसङ्खया	 (Dependent	 Population)	 हो	 ।	 यसथ्ष	 नेपाल	मा	आवश्रत	जनसङ्खयाको	 तलुनामा	काम	 गन्ष	 सकने	
जनसङ्खया	िरैे	दवेखयो,	जनु	वनककै	राम्ो	पक्	हो	।	यवुा	जनसङ्खया	नै	श्रम	र	वसज्षनाका	माधयमबाट	मलुकुको	रुपानतरण	गनने	मलु	
समबाहकको	रुपमा	रहकेो	पररपे्रक्यमा	नेपाल	लाभावनवत	हुन	सकछ	।

मलुकुमा	रोजगारीका	अवसरहरुको	अभाव	तथा	उद्यमशील	काय्ष	संसकृवतको	अभावका	कारण	अविकांश	यवुा	रोजगार	तथा	
अधययनको	लावग	ववदशेमा	रहकेा	छन	्।	श्रम	तथा	रोजगार	मनत्ालयका	अनसुार	औपचाररक	रुपमा	५०	लाखको	हाराहारीमा	
यवुाहरु	ववदशेमा	रहकेा	छन	भने	अनौपचाररक	रुपमा	भारत	लगायत	अनय	दशेमा	रहकेो	जनसङ्खयालाई	समते	जोडदा	कररव	८०	
लाख	नेपाली	वववभनन	१७२	दशेमहरुमा	अवसरको	लावग	ववदवेशएका	छन	्।	यसरी	हदेा्ष	कुल	जनसंखयाको	झणडै	५०%	रहकेा	यवुा	
मधयेका	५०%	(कुल	जनसङ्खयाको	२५%)	त	ववदवेशएको	आकँडाले	दखेाउँछ	।	

वत्षमान	समयमा	मलुकुमा	उपलबि	जनसांवखयक	लाभांश	को	उपयोग	गन्ष	सरकारले	प्रतयेक	 वदन	हजार	भनदा	बढी	का	दरले	
ववदवेसने	यवुाशवक्लाई	सवदशेम	ैराखने	खालका	नीवत	र	काय्षयोजना	लयाउन	वढला	गनु्ष	हुदँनै	्।	ववदशेी	भवूममा	खासगरी	खाडी	
राष्ट्रहरुमा	 ३D	 (Danger,	Dirty,	Difficult)	कामका	लावग	 नेपाली	 दाजभुाइहरुले	 श्रम	 बेवचरहकेा	 छन	् ।	 यसरी	आएको	
ववपे्ररणले	नै	दशेको	अथ्षतनत्मा	सहयोग	त	पवुगरहकेो	छ	।	तर	हाम्ो	दीघ्षकावलन	लक्य	भनेको	यवुाहरुको	पलायनलाई	रोकने	र	
दशेवभत्ै	रोजगारीका	अवसर	सजृना	गनु्ष	हो	।	दशेम	ैयवुालई	श्रम	गनने	वातावरण	सजृना	गनने	र	काममा	प्रोतसाहन	हुने	काय्षक्रमहरू	
नलयाई	समग्र	दशेको	भववष्य	सखुमय	नहुने	दवेखनछ	।	

हरेक	वर्ष	कररव	५	लाखको	हाराहारीमा	यवुाहरु	हाम्ो	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गद्षछन	्।	तर	तयो	मधये	वनककै	कम	जनसङ्खयाले	मात्	
यहाँका	जावगर	तथा	श्रम	वयवसायमा	प्रवेश	पाउँछन	्।	खासगरी	दशेमा	कलकारखाना	तथा	ठूला	उद्यमहरुको	ववकास	नभईसकेको	
कारण	यसतो	अवसथा	सजृना	भएको	हो	।	ववकवसत	तथा	ववकासशील	मलुकुहरुमा	पवन	राजयले	सबै	नागररकलाई	रोजगार	वदन	भने	
सकेको	हुदँनै,	तर	तयहाँको	राजय	संयनत्ले	वनजी	लगानीकता्षहरुलाई	प्रोतसाहन	गरी	ठूला	ठूला	उद्योग	कलकारखानहरु	स्चालन	
गन्ष	पे्रररत	गरररहकेो	हुनछ	।जसको	फलसवरुप	एकावतर	लगानीकता्ष	ठूला	ठूला	कमपनीहरुका	मावलक	हुन	पाउँदा	दगं	हुनछन	्भने	
अकयो	तफ्ष 	हजारौं	जनाको	रोजगारी	वसज्षना	भई	राजयलाई	सहजता	प्राप्त	हुनछ	।	यसरी	रोजगारी	सजृना	र	हाम्ा	यवुाको	पलायन	
रोकने	एक	मात्	अचकु	उपाय	भनेको	वनजी	लगानीकता्षहरुको	प्रोतसाहन	र	यवुालाई	सवयम्	्उद्यमशीलताप्रवत	आकवर्षत	गनु्ष	नै	हो	।	
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५		 हाम्ा	यरोजनाहरुमा	युवा	ववकास

यो	खणडमा	तेह्ौं,	चौिौं	र	पनध्ौं	योजनाले	वलएका	दीघ्षकालीन	सोंच,	लक्,	उद्शेय	र	रणनीवतलाई	उललेख	गददै	तेह्ौ	ँर	चौिौं	योजना	
यस	समबनिमा	भएका	उपलवबिहरुलाई	छोटकरीमा	प्रसततु	गररएको	छ	।	

क.	 	तेह्रो	यरोजनामा	युवा	

	 दरीघ्इकालरीन	सोंच	

यवुाको	आिारभतु	अविकारको	प्रतयाभवूत	गददै	उनीहरुमा	उद्यमशीलता,	वसज्षनाशीलता	एवं	सकारातमक	सोंचका	साथै	सीप	र	
क्मता	अवभववृद्	गनने	।	

उदे्शय

यवुाहरुलाई	वसज्षनातमक	तथा	उतपादनमलूक	वक्रयाकलापहरुमा	संलगन	गराई	मलुकुको	सवा्षङ्वगण	ववकासमा	योगदान	पयुा्षउने	।

/0fgLlt

•	 ;fdflhs, cfly{s pBdzLntfsf] ljsf;sf	nflu o'jfx¿sf] Ifdtf clej[l4 ug]{ . 

•	 :j/f]huf/, :jb]zL >d ahf/df l;lh{t cfo cfh{gsf cj;/ Pj+ /fli6«o ljsf;sf sfo{qmdx¿df ;lqmo 
¿kdf ;xefuL u/fpg] . 

•	 /fli6«o ljsf;sf] g]t[Tj lng;Sg] u/L o'jfx¿nfO{ ;zQmLs/0f ug]{ .

तेह्ौं	यरोजनामा	भएका	उ्लव््हरू	

•	 तेह्ौं	 योजनाको	 सवमक्ा	 हदेा्ष	 आवथ्षक	 क्ेत्	 तयवत	 सनतोरप्रद	 नभएतापवन	 सामवजक	 तथा	 पवूा्षिार	 क्ेत्मा	 केही	
सनतोरजनक	उपलबिी	भए	।	

•	 राजनीवतक	अवसथरता,	सकारातमक	र	समुिरु	श्रम	समबनिको	अभाव,	भकूमप,	सीमा	क्ेत्मा	भएको	अवरोि	आवदका	
कारण	औद्योवगक	उतपादनमा	ह्ास	आयो	भने	यसको	असर	पय्षटन	क्ेत्मा	पवन	रह्यो	।

•	 योजना	अवविमा	सीपमलूक	तथा	रोजगारमलूक	तावलम,	क्मता	अवभववृधि,	सवरोजगारको	लावग	कजा्ष	र	समावेवशताका	
आिारमा	सहभावगता	जसता	काय्षक्रमहरु	स्चालन	भए	।	

•	 गररबीको	रेखामवुन	रहकेो	जनसंखया	२३.८%	बाट	२१.६%	मा	झाररयो,	यद्यवप	लक्य	भने	१८%	मा	झानने	रहकेो	वथयो	।

•	 यवुाको	समग्र	ववकास	र	रोजगारीमा	केही	उपलवबि	हावसल	भएपवन	उद्शेय	र	रणनीवत	अनरुुप	लक्	हावसल	हुन	सकेको	
दवेखनन	।	

ख.	 चौ्ौं	यरोजनामा	युवा	

सोंच

ववकासमा	यवुा	सहभावगताबाट	समधृि	राष्ट्र	वनमा्षण	।	

लक्य

यवुाहरुलाई	राष्ट्रको	सवा्षङ्गीण	ववकासमा	मलूप्रवाहीकरण	गनने	।	
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उदे्शय

१)	 यवुाको	दक्ता,	उद्यमशीलता	र	अनवेरणातमक	क्मताको	ववकास	गददै	आवथ्षक,	सामावजक	ववकासमा	यवुा	सहभावगता	
अवभबवृधि	गनु्ष	।	

२)	 यवुालाई	सवा्षङ्गीण	राष्ट्र	वनमा्षणको	समवाहक	बनाउन	ु।

रणनरीवतहरू

१)	 यवुालाई	प्राववविक	वशक्ा	तथा	सीपमलूक	तावलम	माफ्ष त	दक्,	उद्यमशील	र	आतमवनभ्षर	बनाउने	।

२)	 राजयका	सबै	तहको	नीवत	तथा	वनण्षय	प्रकृयामा	यवुा	सहभावगता	बढाउने	।

३)	 यवुालाई	ववपद	बयबसथापन,	सामावजक	ववकास,	वातावरण	संरक्ण,	खलेकुद	लगायतका	क्ेत्मा	सवयंसेवकको	रुपमा	
पररचालन	गनने	।	

४)	 खलेकुद,	योगाभयास	तथा	सामावजक	कृयाकलापहरुमा	यवुाको	संलगनता	बढाउने	।	

चौ्ौं	यरोजनामा	भएका	उ्ल््रीहरू	

•	 योजना	अवविमा	लगानीमतै्ी	आवथ्षक	नीवत,	ववद्यतू	आपवूत्ष	प्रणालीमा	भएको	वनरनतर	सिुार,	श्रम	समबनिमा	सिुार	
र	राजनैवतक	सथावयतवले	गदा्ष	लागानीको	वातावरणमा	आएको	अनकुुलताको	कारण	अथ्षतनत्मा	सकारातमक	प्रभाव	
पन्ष	गयो	।

•	 गररवीको	रेखामवून	रहकेो	जनसंखया	२१.६%	बाट	१८.७%	मा	झान्ष	सफल	भईयो	यद्यवप	लक्य	भने	१७%	मा	झानने	
रहकेो	वथयो	।	

•	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्माफ्ष त	१५००	यवुालाई	सीप	तथा	नेततृव	ववकास	तावलम	वदने	लक्य	रहकेोमा	१४१५	यवुाले	सो	
तावलम	प्राप्त	गरे	।

•	 आव	२०७५।७६	मा	यवुा	सवरोजगार	कोरको	सहयोगमा	कररव	१७	हजार	यवुा	सवरोजगार	भए	।	

•	 योजना	अविीमा	११	वटा	वक्रकेट	मदैान	वनमा्षण,	३२	वटा	कवड्षहल	वनमा्षण	भए	।	

•	 समग्र	चौिौ	ँयोजनाको	उद्शेय	र	रणनीवत	अनसुार	पणू्ष	रुपमा	उपलवबि	नभएतापवन	यो	योजना	अवविमा	यवुाको	क्ेत्मा	
केही	उपलवबि	भएको	मानन	सवकनछ	।

्न्ध्ौं	यरोजनामा	युवा	

समधृि	नेपाल	सखुी	नेपाली	को	पररकलपना	परूा	गन्ष	दीघ्षकालीन	सोंच	२१००	को	आिार	योजनाको	रुपमा	रहकेो	पनिौ	ँयोजनाले	
समग्र	दीघ्षकालीन	सोंचको	यात्ाका	लावग	पवूा्षिार	तयार	गनने	लक्य	वलएको	छ	।	आयमा	ववृधि,	गणुसतरीय	मानवपुँजी	वनमा्षण	र	
आवथ्षक	जोवखमहरुको	नयनूीकरण	गददै	वव.	सं.	२०७९	समम	अवतकम	ववकवसत	मलुकुबाट	ववकासशील	दशेमा	सतरोननवत	गनने	र	
वव.सं.	२०८७	समम	उचच	मधयम	आयसतर	भएको	मलुकुमा	पगुने	गरी	पनिौ	ँयोजना	तजु्षमा	गररएको	छ	।	

रावष्ट्रय	ववकासमा	यवुा	सहभावगता	अवभववृधि	गददै	राजनीवतक,	सामावजक,	सांसकृवतक	र	आवथ्षक	अविकारहरुको	पणू्ष	उपयोग	
गनने	वातावरण	तयार	गरी	यवुाको	सवा्षङ्गीण	 ववकास,	सशक्तीकरण	र	यवुा	उद्यमशीलताका	लावग	 वशक्ा,	सवास्थय,	 रोजगारी	
लगायतका	क्ेत्मा	ववशरे	अवसर	प्रदान	गददै	यवुा	लवक्त	काय्षक्रम	संचालन	गनने	बाटोमा	१५औ	ंयोजना	माग्षदवश्षत	रहकेो	छ	।	

लक्य
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सवसथ,	सकारातमक	सोचयकु्,	उद्यमशील,	 वसज्षनशील,	अविकारप्रवत	सचते	 र	कत्षबय	प्रवत	प्रवतवधि	यवुाशवक्को	 ववकास	 र	
पररचालन	गनने	।	

उदे्शय
१)	 यवुामा	दक्ता	र	क्मताको	ववकास	गनु्ष'

२)	 यवुालाई	उद्यमशील,	रोजगारमलुक	र	सवरोजगार	बनाउन	ु।

३)	 शासकतीय	प्रकृया	एवम	्सामावजक,	सांसकृवतक	र	आवथ्षक	रुपानतरणमा	यवुाको	साथ्षक	सहभावगता	अवभववृधि	गनु्ष	।	

४)	 यवुालाई	आतमवनभ्षर,	सवावलमबी	र	चररत्वान	बनाउन	ु।	

रणनरीवतहरू

१)	 प्राववविक	तथा	वयवसावयक	वशक्ा	र	सीप	ववकासका	अवसर	ववसतार	गनने	।	

२)	 यवुालाई	उद्यम	र	वयवसाय	संचालनमा	प्रोतसाहन	गनने	।	

३)	 यवुाद्ारा	संचावलत	उद्यम,	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रवधि्षन	गनने	।

४)	 ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचं	ववसतार	गनने	।	

५)	 तीन	तहको	नीवत	वनमा्षणदवेख	काया्षनवयन	समम	यवुाको	समावेशी	र	साथ्षक	सहभावगता	वसवनवश्त	गनने	।	

६)	 यवुा	सययंसेवी	संसकृवतको	ववकास	गनने	।

७)	 सकाउटको	संरचनालाई	ववकास	र	ववसतार	गनने	।	

६		 कसररी	सवकन्छ	त	्न्ध्ौं	यरोजनालाई	उ्लव्््ूण्इ	बनाउन	?

यवुा	 क्मताको	 ववकास	 गनु्ष,	 यवुा	 प्रवतभा	 पलायनलाई	 रोकन,ु	 यवुा	 लवक्त	 जीवनोपयोगी,	 प्राववविक	 र	 वयवसावयक	 वशक्ा	
सब्षसलुभ	रुपमा	उपलबि	गराउन,ु	सवदशेम	ैरोजगारीका	अवसर	ववृधि	गनु्ष,	ववतिीय	स्ोतमा	यवुाको	सहज	पहुचं	सवुनवश्त	गनु्ष	जसता	
चनुौतीहरुलाई	आतमसाथ	गददै	अघी	बढ्न	ुहाम्ो	हालको	आवशयकता	हो	।	पनध्ौं	योजनालाई	साथ्षक	बनाउन	हामीले	गनु्ष	पनने	केही	
काय्षहरू	तपवशलमा	चचा्ष	गरौं	।	

•	 यवुाको	सवा्षङ्गीण	ववकास	राष्ट्र	वनमा्षणको	प्रमखु	आिार	भनने	सोंचका	साथ	शरुु	भएको	पनध्ौं	योजनामा	यवुाका	
ववववि	पक्हरु	जसतै	वशक्ा,	सवास्थय,	खलेकुद,	सामावजक	वयवहार,	असल	संसकार	आवदको	ववकास	तफ्ष 	समबवनित	
वनकायहरुले	धयान	पयुा्षउने।

•	 सकारातमक	सोचयकु्	यवुाको	वनमा्षणको	लावग	सकारातमक	यवुा	सचतेना	काय्षक्रमहरु,	सामवुहक	गोवष्ठ,	योगाभयास,	
सावहवतयक	काय्षक्रमहरु,	सांसकृवतक	तथा	कलातमक	काय्षक्रमहरु	संचालन	गनने	।	

•	 उद्यमशील,	वसज्षनशील	यवुा	वनमा्षणको	लावग	राजयले	उद्यमीलाई	प्रोतसान	गनु्षपछ्ष	।	वववभनन	सजृनातमक	काय्षक्रमहरु,	
Start	up	business	को	ववसतार,	Innovative	ideas	sharing	platform	आवद	तजु्षमा	गरी	काया्षनवयन	गनने	।	

•	 अविकारप्रवत	 सचते	 र	कत्षबय	 प्रवत	 प्रवतवधि	 यवुाशवक्को	 उतपादनको	लावग	कलेजको	 पाठ्यक्रम	 हरु	 म	ै यवुाका	
अविकार	र	कत्षवयहरु	समाबेश	गनने,	यवुा	जमघट	तथा	सचतेना	अवभववृधिका	काय्षक्रमहरु	संचालन	गनने	।	

•	 वैदवेशक	अधययन	तथा	रोजगारीबाट	आज्षन	भएका	ज्ञान,सीप,	प्रवववि,	पुँजी	र	अनभुवलाई	सवदशेमा	उतपादनमलूक	
क्ेत्मा	लगाउन	एउटा	छुटै्ट	पलेटफम्षको	ववकास	गनने	।	यो	पलेटफम्षलाई	एउटा	संजालको	रुपमा	ववसतार	गनने	।	
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•	 यवुा	 द्ारा	 संचावलत	 उद्यम	 तथा	 वयवसायको	लावग	 छुटै्ट	 कजा्ष	 प्रणाली	 र	 वबमा	 प्रणालीको	 ववकस	 गरी	 यवुालाई	
उद्यमशीलतासँग	जोड्ने	।	

•	 यवुामा	सजृनवशलता	र	उद्यमशीलताको	ववकास	गन्ष	यवुाद्ारा	संचावलत	नवप्रवत्षनीय	(innovative)	आयोजनामा	
प्रवतसपिा्षको	माधयमबाट	लगानी	गनने	संयनत्को	ववकास	गनने	।	

•	 हरेक	सथानीय	तहमा	यवुा	कलवलाई	शसक्तीकरण	गददै	लैजाने	।

•	 शासकतीय	प्रकृया,	नीवत	वनमा्षण	तथा	काया्षनवयनमा	यवुाको	सहभावगताको	अवभबवृधि	गनने	।

•	 जसरी	मवहला	सहभावगता	सवुनवश्तता	गन्ष	३३%	वाधयकारी	वनयमपवछ	मात्	सघंीय	ससंदमा	३३%	मवहला	ससंद	बने	तयसरी	
नै	यवुाको	पवन	कुनै	वनवश्त	सखंया	तोकन	सवकयो	भने	ससंद	तथा	पाटशीहरु	यवुामतै्ी	हुने	पररपेक्मा	तयस	तफ्ष 	पहल	गनने	।	

७	 वनषकष्इ

यवुा	भनेका	दशेका	उजा्षका	श्रोत	हुन,्	जोस	र	जाँगरका	खानी	हुन	अवन	पररवत्षन	र	क्रावनतका	पया्षय	हुन	्।	हरेक	समाजमा	एउटा	
यसतो	यगु	आउँछ,	जनुबेला	तयहाँका	यवुाहरुले	मरेो	र	आफनो	लावग	भनदा	पवन	समग्र	समाज	र	राष्ट्रको	खावतर	मन,	वचन	र	कम्षले	
लावग	पछ्षन	्र	तयही	कालखणडमा	सो	समाजले	काँचलुी	फेन्ष	सकछ	।	जसको	लावग	यवुाहरुले	दशेले	मलाई	के	वदयो	होईन	वक	
मलेै	दशेलाई	के	वदन	सकँे	भनने	वचनतनका	साथ	वववभनन	क्ेत्मा	रहरे	कम्षमा	खवटन	ुपनने	हुनछ	।	अवन	राजयले	पवन	यवुाको	श्रम	र	
सजृनालाई	पूँजीमा	बदलन	हर	समभव	काय्षक्रमहरुको	माधयमबाट	लावग	परररहन	ुपद्षछ	।	यवत	हुन	सकयो	भने	यवुाले	यगु	बदलन	
सकछन	भनने	उद्ार	वासतववक	रुपमा	सतय	हुनेछ	र	यो	नै	आजको	नेपाली	समाज	र	समयको	माग	पवन	हो	।	

सन्दभ्इ	सामाग्रीहरू	

•	 पनध्ौं	योजना	आ.व.	२०७६।७७-२०८०।८१,	नेपाल	सरकार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग

•	 यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	वेवसाईट	https://www.moys.gov.np/

•	 श्रम	रोजगार	तथा	सामावजक	सरुक्ा	मनत्ालयको	वेवसाइट	https://moless.gov.np/

•	 https://www.wikipedia.org/

•	 https://www.google.com.np/

•	 वैदेवशक	

•	 ररोजगाररीमा	युवा :	समसया	र	समा्ानका	उ्ाय
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* सहसष्िि, नेपाल सरकार, िैदषे्शक राेजगार ष्िभाग

रमेश	अया्इल*

वैदेवशक	ररोजगाररीमा	युवा	:	समसया	र	समा्ानका	उ्ाय

लेखसार

नेपालमा	रोजगारीको	पया्षप्त	अवसर	वसज्षना	हुन	नसकदा	प्रतयेक	वर्ष	लाखौ	यवुा	कामका	लावग	ववदवेशन	बाधय	छन	्।	केहीका	
लावग	वैदवेशक	रोजगार	रहरको	ववरय	भए	तापवन	वत्षमान	अवसथामा	अविकांश	नेपालीका	लावग	यो	बाधयता	बनन	पगुेको	छ	।	
वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	नेपालीले	पठाएको	रेवमट्यानसबाट	मलुकुको	अथ्षतनत्	िावनएको	छ	।	वशक्ा,	सवास्थय,	पोरण,	आवास	
तथा	सथानीय	आय	आज्षनमा	योगदान	पगुी	गररबी	घटाउने	प्रमखु	कारण	वैदवेशक	रोजगारी	बनेको	छ	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	
नेपालीहरु	ठवगएको,	ववदशेमा	अलपत्	परेको,	एक	ठाँउ	भनेको	अकयो	ठाँउ	परेको,	भने	जसतो	तलब	नपाएको	जसता	गनुासाहरु	
िरैे	सवुननछ	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	र	जान	चाहने	यवुाहरुले	वैदवेशक	रोजगारको	बारेमा	िरैे	कुराहरु	थाहा	नपाउँदा	समसयामा	
परेको	पाईनछ	।	यस	लेखमा	वैदवेशक	रोजगारीमा	यवुाहरु	जाने	कारण,	वैदवेशक	रोजगारीको	अवसथा,	वैदवेशक	रोजगारीको	प्रभाव,	
यवुाले	भोगेका	समसयाहरु,	यवुाहरुले	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाँदा	थाहा	पाउनपुनने	कुराहरु	तथा	वैदवेशक	रोजगारीलाइ	सरुवक्त	र	
वयववसथत	बनाउने	उपाय	बारे	चचा्ष	गररएको	छ	।	

१.	्ररचय

ववश्वको	कुनै	दशेमा	भएको	श्रमशवक्	रोजगारका	लावग	अनय	दशेमा	जाने	क्रमलाई	बैदवेशक	रोजगार	भवननछ	।	वैदवेशक	रोजगार	
ऐन, २०६४	का	अनसुार	कामदारले	ववदशेमा	पाउने	रोजगारलाई	वैदवेशक	रोजगार	भनी	पररभावरत	गररएको	छ	।	बैदवेशक	रोजगार	
ऐनले	भारतमा	काम	गन्ष	जानलुाई	बैदवेशक	रोजगारको	काननूी	दायरामा	समावेश	गरेको	छैन	।	

ववदशेमा	गई	नेपालीहरूले	काम	गनने	प्रचलन	अगावड	दवेख	नै	आएको	हो	।	नेपालीहरू	बैदवेशक	रोजगारमा	जान	लागेको	लगभग	
२००	बर्ष	पगुन	लागेको	छ	।	सन	्१८१६	को	सगुौली	सवनि	पवछ	सैवनक	सेवामा	भना्ष	हुनका	लावग	नेपालीहरू	ववदशे	जान	शरुु	
गरेको	पाईनछ	।	शरुुका	वदनहरूमा	नेपालीहरूका	गनतवय	वमा्ष, भटूान, भारत, थाईलयाणड, वतववत	र	मलेवशया	वथए	।	ततकावलन	
भारतको	लाहोरमा	 नेपाली	िरैे	जाने	 हुदँा	लाहुरे	भवनन्थयो	 ।	अवहले	पवन	गाउँघरवतर	 ववदशेबाट	आउनेलाई	लाहुरे	आयो	भनी	
समबोिन	गरेको	पाईनछ	।	तयसतै	वैदवेशक	रोजगारीको	लावग	ववदशे	जानेलाई	मगुलान	पसने	ववशरेण	वदएको	पाईनछ	।	

बैदवेशक	रोजगारको	इवतहास	२००	बर्ष	परुानो	भए	तापवन	वव.स.	२०४२	सालमा	वैदवेशक	रोजगार	ऐन	बने	पश्ात	काननूी	संयनत्	
वनमा्षण	भएको	हो	।	हालसमम	ववश्वका	११०	दशेमा	नेपाली	कामदारका	लावग	संसथागत	रूपमा	खलुा	गररएकोमा	अफगावनसतान,	
इराक	र	वलववयामा	रोक	लगाइएको	छ	।	वयवक्गत	रुपमा	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	प्रयोजनका	लावग	१७०	भनदा	बढी	दशे	खलुा	
गररएको	छ	।	
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२.	युवाहरू	वैदेवशक	ररोजगाररीमा	जाने	कारणहरू

नेपाली यवुा	वैदवेशक	रोजगारीमा	जानका	लावग	आकर्षक	गनने	र	बाधय	पानने	ततवहरुले	भवूमका	खलेेको	पाईनछ	।	जसलाई	दहेाय	
अनसुार	उललेख	गन्ष	सवकनछ	:	

(क)		 बाधय	्ानने	ततव
•	 दशेमा	रोजगारीको	अवसर	कम	हुनु
•	 राजनैवतक	अवसथरता	र	द्नद्ले	गदा्ष	सवदशेमा	काम	गनने	वातावरण	नहुनु
•	 परमपरागत	पेसाको	सममान	नहुनु
•	 सवदशेमा	श्रमको	सममानमा	कमी	हुनु
•	 कृवर	पेशाप्रवत	आकर्षण	नहुनु
•	 गररबीबाट	मकु्	हुन	वछटो	िन	कमाउने	लालसा	बढ्नु
•	 दशेमा	औद्योवगक	ववकासले	तीव्रता	नपाउनु
•	 आफना	बालबावलकाको	उजजवल	भववष्यको	चाहना	हुनु
•	 ऋणको	बोझ	हुन	ुर	खच्ष	बढ्न	ु।	

(ख)		 आकष्इक	गनने	ततव
•	 ववदशेमा	बढ्दो	रोजगारीको	अवसर
•	 सामानयतया	नेपालमा	भनदा	ववदशेमा	िरैे	कमाई	हुनु
•	 ववदशेको	दखेावसकती	संसकृवत
•	 वैदवेशक	रोजगारमा	रहकेा	आफनतहरुको	सहयोग	र	सझुाव
•	 वैदवेशक	रोजगारीबाट	फवक्ष एकाहरुको	उननवत	र	प्रगवत	
•	 अनतरा्षवष्ट्रय	श्रम	बजारमा	नेपाली	कामदारको	माग	बढ्नु

३.		 वैदेवशक	ररोजगाररीकरो	वत्इमान	अवसथा
•	 दवैनक	कररव	१	हजार	६	सय	भनदा	बढी	वयवक्	रोजगारीका	लावग	ववदवेशने	गरेका	छन	्।	
•	 औपचाररक	तथा	अनौपचाररक	दवुै	माधयमबाट	भारत	बाहके	अनय	दशेमा	कररव	४४	लाख	६७	हजार	जनशवक्	

वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	छन	्।	
•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	मधये	अविकांश	अदक्	छन	्।	
•	 वैदवेशक	रोजगारीको	लावग	जाने	प्रमखु	दशेहरूमा	साउदी	अरव, कतार, यएुई, कुवेत, बहराइन, ओमन, मलेवसया, 

दवक्ण	कोररया,	लेवनान,	इजरायल,	जापान	लगायतका	दशे	छन	्।	
•	 कोवभड	 १९	 महामारीका	 कारण	आ.व.	 २०७७/७८	 मा	 वैदवेशक	 रोजगारीका	 लावग	अवनतम	 श्रम	 सवीकृवत	 वलने	

नेपालीको	 संखया	 ६३	 प्रवतशतले	 घटी	 १	लाख	६७	 हजार	 भएकोमा	आवथ्षक	 वर्ष	 २०७८/७९	को	 पवहलो	आठ	
मवहनामा	४	लाख	३	हजार	पगुेको	छ	।	

•	 आवथ्षक	वर्ष	२०७७/७८	मा	रु.	९	खब्ष	६१	अब्ष	५	करोड	ववपे्ररण	वभवत्एको	छ	।	कुल	गाह्षस्थय	उतपादनमा	ववपे्ररणको	
अनपुात	२२.५	प्रवतशत	छ	।	

४.		 वैदेवशक	ररोजगारकरो	प्रभाव	
वैदवेशक	रोजगारबाट	सकारातमक	र	नकारातमक	दवैु	वकवसमका	प्रभाव	दखेा	परेका	छन	्।	सकारातमक	प्रभावमा	वैदवेशक	रोजगारीमा	
गएका	यवुाले	पठाएको	ववपे्ररणबाट	मलुकुको	अथ्षतनत्मा	योगदान	पगुकेो	छ	।	दशेमा	आवथ्षक	गवतशीलता	बढाएको	छ	।	वैदवेशक	
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मदु्रा	आज्षन	तथा	शोिनानतर	वसथवतमा	सहयोग	पगुकेो	छ	।	वशक्ा, सवास्थय, पोरण, आवास	तथा	सथानीय	आय	आज्षनमा	योगदान	
पगुी	गररबी	घटाउने	प्रमखु	कारण	वैदवेशक	रोजगारी	बनेको	छ	।	ववदशेमा	वसकेको	ज्ञान, सीप, प्रवववि	र	उद्यमशीलता	सवदशेमा	प्रयोग	
भएको	छ	।	यवुाहरूलाई	रोजगारीको	अवसर	प्रदान	गरेको	छ	।	वैदवशक	रोजगार	वयवसायबाट	सरकारलाई	बरनेनी	राजसव	प्राप्त	हुने	
गरेको	छ	भने	ववदशेमा	आवज्षत	रकम	र	सीपले	सवदशेमा	उद्यम	र	सवरोजगारी	वसज्षनामा	महतवपणू्ष	भवूमका	वनवा्षह	गरेको	छ	।	

नकारातमक	प्रभावतफ्ष 	हनेने	हो	भने	यवुा	जनशवक्	ववदवेशनाले	दशेमा	यवुाशवक्को	अभाव	भएको	छ	।	गाँउका	कृवरयोगय	जगगा	
जमीन	बांझो	रहकेो	छ	।	गाउँमा	बधृि	र	वालवावलका	मात्	भएका	र	मलामी	जानेहरूको	समते	अभाव	भएको	अवसथा	छ	।	केही	
पररवारमा	 ववखणडन	र	 ववचलन	बढ्द	ैगएको	पवन	छ	 ।	हवाई	 वटकट,	 र	भीरा	वापतको	 ठुलो	रकम	 ववदवेशएको	छ	 ।	वैदवेशक	
रोजगारीका	नाममा	गाउँका	सीिा	यवुाहरू	ठवगने	व्रmम	बढेको	छ	।	गमशीको	प्रवाह	नगरी	कडा	पररश्रममा	काम	गदा्ष	वरनेनी	ठूलो	
संखयामा	यवुाहरूले	जयान	गमुाएका	छन	्।	

५.		 वैदेवशक	ररोजगाररीमा	युवाले	वयहरोनु्इ	्रेका	समसयाहरु
वैदवेशक	रोजगारीमा	यवुाले	वयहोनु्ष	परेका	समसयाहरु	दहेाय	अनसुार	छन	्:

•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	जान	चाहने	वा	जाने	तयारीमा	रहकेा	यवुायवुतीको	लावग	आवशयक	सचूनाको	कमी	हुन,ु
•	 सीप	तावलम	नवलई	ववदशे	जाने	र	पठाउने	प्रववृति	हुन,ु
•	 सरकारले	तोकेको	शलुक	भनदा	चकयो	रकम	वतनु्षपनने	बाधयता	हुन,ु
•	 मयानपावर	कमपनी	तथा	ववचौवलयाले	पासपोट्ष	तथा	रकम	वलएर	समयमा	नपठाउने,	कवतपयले	पासपोट्ष	र	कागजात	

थनकयाएर	राखने	तथा	पैसा	र	कागजात	समयमा	नै	वफता्ष	नगनु्ष,
•	 ववदशे	पठाउन	अवघ	नै	िरैे	रकम	वलने,	लामो	समय	झलुाउने,	ठगी	गनने	लगायतका	प्रववृति	हुन,ु
•	 कनसलटेनसीबाट	समते	वैदवेशक	रोजगारीमा	पठाउने	प्रववृति	हुन,ु
•	 ववदशे	जानपुवू्ष	वलनपुनने	पवू्षप्रसथान	अवभमखुीकरण	तावलम	नवलने	र	सवट्षवफकेट	वबक्रती	गनने	जसता	काय्ष	दवेखन,ु
•	 सवास्थय	परीक्णमा	फेल	भएपवन	रकम	वलएर	पास	भएको	प्रमाणपत्	वदन,ु
•	 मयाननपावर	कमपनीले	नै	वभवजट	वभसा	र	वयवक्गत	श्रम	सवीकृवतमा	समते	महङ्गो	शलुक	वलएर	पठाउन,ु
•	 सरकारले	सवीकृत	नवदएको	दशेमा	समते	जानको	लावग	पहल	गनु्ष,
•	 ववदशे	जाने	क्रममा	हवाइजहाजमा	लैजान	पाउने	सामानहरुको	जानकारी	नहुदँा	दखु	झलेन,ु
•	 ववदशेमा	गएपश्ात	सीपको	कमीका	कारण	कवठन	काम	गन्ष	बाधय	हुन,ु
•	 भने	अनसुारको	तलब	र	कमपनीमा	काम	गन्ष	नपाउन,ु
•	 ववदशेमा	समसया	पदा्ष	समािानका	लावग	कहाँ	कसरी	समपक्ष 	गनने	जानकारी	नहुन,ु
•	 ववदशेबाट	गैरकाननूी	रुपमा	हुणडीबाट	पैसा	पठाउँदा	ठवगन,ु
•	 ववचौवलया	दलालहरुले	झटुा	आश्वासन	वदन,ु
•	 ववपे्ररणबाट	प्राप्त	रकमको	उतपादनमलूक	काय्षमा	लगानी	हुन	नसकन,ु
•	 फवक्ष एर	आएका	कामदारको	पनुसथापना	गनने	नीवतगत	वयवसथा	र	काय्षयोजनाको	कमी	हुन,ु
•	 ववतिीय	साक्रताको	बारेमा	कामदार	तथा	पररवारलाई	पया्षप्त	जानकारी	नहुन,ु
•	 ववदशेमा	जान	श्रम	सवीकृवत	वलने	प्रकृया	लामो	भएकोले	ववदशेी	भवूम	भएर	तथा	वभवजट	वभसामा	ववदशे	जाने	प्रववृति	हुन	ु।	

६.	वैदेवशक	ररोजगाररीमा	जाने	वा	जान	चाहने	युवाले	थाहा	्ाउनु्नने	ववषय
वैदवेशक	रोजगारमा	जानका	लावग	काननुी	प्रकृया	परु	्याई	वयवक्गत	र	संसथागत	गरर	२	वकवसमले	वैदवेशक	रोजगार	काया्षलयबाट	
श्रम 	सवीकृवत 	प्राप्त 	गन्ष 	सवकनछ	 ।	 वैदवेशक 	रोजगार 	वयवसाय 	संचालन 	गन्ष 	वैदवेशक	 रोजगार	 ववभागबाट	 इजाजत 	वलएका	
मयाननपावर	कमपनीले	संसथागत	रुपमा	ववदशे	पठाउने	काम	गद्षछन	्।	वयवक्गत	प्रयासबाट	वभसा	प्राप्त	गरी	वैदवेशक	रोजगारमा	
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जाने 	वयवक्ले 	आवशयक	कागजातहरु	अनलाइनमा 	भरी 	श्रम	सवीकृवत 	वलनपछ्ष	 ।	यवुाहरु	सरुवक्त	रुपमा	वैदवेशक	रोजगारमा	
जानको	लावग	ववदशे	जानपुवू्ष,	ववदशे	गईसकेपवछ	र	ववदशेबाट	फकने पवछ	थाहा	पाउनपुनने	कुराहरु	वनमनानसुार	छन	्:	

६.१	ववदेश	जानु्ूव्इ	थाहा	्ाउनु्नने	कुरा
•	 १८	वर्ष	परूा	भएको	अवसथामा	मात्	वैदवेशक	रोजगारीको	प्रवक्रया	अवलमबन	गनु्षपछ्ष	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	जानेक्रममा	

झटुा	वववरण	वा	कागजात	पेश	गनु्षहुदँनै	।	आफू	जान	चाहकेो	मलुकु,	कमपनी,	काम	गनने	पद,	जान	लागने	लागत	खच्ष,	पाउने	
तलब,	बस	्ने	वयवसथा,	काम	गनु्ष	पनने	घणटा,	ओभरटाइम	भतिा,	करार	अववि	आवद	लगायतका	सेवासवुविाका	साथै	पवहले	
गएका	वयवक्हरुको	अनभुव	र	घर	पररवारसँग	सललाह,	परामश्ष	गरी	सहमवतमा	मात्	ववदशे	जाने	योजना	बनाउनपुछ्ष	।	

•	 बैदवेशक	रोजगार	काया्षलयवाट	श्रम	सवीकृवत	वलएर	मात्	बैदवेशक	रोजगारमा	जान	ुपद्षछ	।	श्रम	सवीकृवत	वलएर	गएमा	
मात्	ववदशेमा	कुनै	समसया	परेमा	उधिार	गन्ष	तथा	क्वतपवूत्ष	वदलाउन	सहयोग	पगुछ	।	बैदवेशक	रोजगारमा	जाँदा	नवीकरण	
भएको	 ववश्वावसलो	 र	भरपदयो	 मयानपावर	कमपनी	माफ्ष त	जानपुछ्ष	 ।	वैदवेशक	रोजगार 	ववभागबाट 	इजाजत 	वलएको	
मयानपावर	कमपनी	हो	वक	होइन	?	उक्	मयानपावरको	काम	कारवाही	रोकका	भएको	छ	छैन	?	खारेजीमा	परेको	छ	छैन	
?	इजाजत	प्राप्त	मयानपावर	कमपनीको	सचूना	आविकाररक	हो	होइन	?	बझुनपुछ्ष	।	ववचौवलयाहरुको	भर	पनु्ष	हुदनै	।	

•	 सरकारले	वनरिे	गरेको	दशेमा	र	काममा	जान	ुहुदँनै	।	
•	 	वयवसावयक	वा	वभवजट	वभसामा	जान	ुहुदँनै	।	वभवजट	वभसामा	जाने	वयवक्को	सेवा,	सवुविा	र	शत्ष	समबनिमा	वैदवेशक	

रोजगार	ऐन	र	वनयमावली	आकवर्षत	नहुने	हुदँा	अलपत्	परेमा	र	दखु	पाएमा	सवयम	्वयवक्	नै	वजममवेार	हुनपुछ्ष	।	तयसैले	
वभवजट	वभसामा	काम	गन्ष	ववदशे	जान	ुहुदँनै	।	

•	 आफनो	 नाममा	 वभसा	 प्राप्त	 भई	 वैदवेशक	 रोजगारमा	 जाने	 वनश	्वचत	 भएपवछ	 र	 जाने	 लागत	खच्ष	 यवकन	 भएपवछ	
मयानपावरमा	पैसा	बझुाएर	भरपाई	वलन	ुपद्षछ	।	बैक	माफ्ष त	कारोवार	भए	मयानपावर	कमपनीको	बैंक	खातामा	रकम	
बझुाई	भौचर	वलनपुछ्ष	।	पवू्ष	सवीकृवत	अनसुारको	ववज्ञापनमा	उललेख	भएको	भनदा	बढी	रकम	वदनहुुदँनै	।	इजाजत	प्राप्त	
मयानपावर	कमपनीले	ववदशे	पठाउन	पासपोट्ष	माग	गरेमा	कुन	दशेमा	कुन	कामका	लावग	कवत	अववि	वभत्	पठाउने	र	
कवत	लागतमा	पठाउने	हो	?		यवकन	गरी	भपा्षई	वलएर	मात्	सककल	पासपोट्ष	बझुाउनपुछ्ष	।	

•	 सीप	वसकेर	ववदशे	जाँदा	तलब	र	सवुविा	िरैे	हुने	भएकोले	सीप	वसकेर	मात्	जानपुछ्ष	।	सीप	तावलम	वलँदा	खच्ष	र	समय	
लागने	भनेर	टानने,	नककली	प्रमाणपत्	बनाएर	जाने,	आफूले	नजानेको	काम	जानदछु	भनेर	जान	ुहुदँनै	।	सचूीकृत	सवास्थय	
संसथाबाट	मात्	सवास्थय	परीक्ण	गराई	तोवकएको	होलोग्राम	भएको	सवास्थय	परीक्ण	प्रमाणपत्	वलनपुछ्ष	।	

•	 ववदशे	जान	ुअवघ	 सवीकृत	अवभमवुखकरण	संसथामा	गई	अवनवाय्ष	 रुपमा	२	 वदनको	अवभमवुखकरण	तावलम	तथा	
जाने	मलुकुको	श्रम	काननू	समबनिी	जानकारी		वलनपुछ्ष	।	अवभमवुखकरण	तावलमबाट	आफू	जाने	दशेको	भौगोवलक	
अवसथा,	 हावापानी,	 रहनसहन,	िम्ष,	काननू,	काम	गनने	 वातावरण,	 ट्रावफक	 वनयम,	श्रम	समवनिी	सामानय	काननुी	
प्राविान	लगायतका	ववरयमा	पया्षप्त	जानकारी	प्राप्त	हुनछ	।	

•	 ववदामा	सवदशे	आएर	पनु	फक्ष न	ुपरेमा	श्रम	सवीकृवतको	मयाद	९०	वदन	भनदा	बढी	भए	नभएको	यवकन	गनु्षपछ्ष	।	
•	 मयाद	कम	भएको	वा	सवकएको	भए	उडानको	वमवत	वनवश्त	गनु्ष	अगावै	पनु:	श्रम	सवीकृवत	गनु्षपछ्ष	।	पनु:श्रम	सवीकृवत	गदा्ष	

मयादी	जीवन	वीमाको	शलुक	उमरे	अनसुार	हुने	र	वैदवेशक	रोजगार	कलयाणकारी	कोरको	लावग	१	हजार	५	सय	रँुपैया	शलुक	
लागछ	।	मयादी	जीवन	ववमा	र	वैदवेशक	रोजगार	कलयाण	कोरको	रकम	अनलाइन	भकु्ानी	प्रदायक	माफ्ष त	भकु्ानी	गनु्षपछ्ष	।	
यवद	घरमा	नभरेर	अनयत्	अनलाईन	फाराम	भनु्षपरेमा	आफूलाई	लागने	शलुकको	बारेमा	पणू्ष	जानकारी	राखी	ठवगन	हुदनै	।	

•	 वैदवेशक	रोजगार	सचूना	वयवसथापन	प्रणालीमा	वववरण	प्रवववटि	गदा्ष	सही	वववरण	राखी	सककलसँग	राम्री	रुज	ुगरी	
एवकन	भसैकेपवछ	मात्	पेश	गनु्षपछ्ष	।	

•	 ववचौवलयाहरुले	 सवजलै	 हुने	 र	 हुद	ै नहुने	 काम	 वमलाईवदनछु	 भनद	ै रकम	 मागेमा	 ठाडै	 इनकार	 गनु्षपछ्ष	 र	 समबवनित	
वनयामक	वनकाय	वा	श्रम,	रोजगार	तथा	सामावजक	सरुक्ा	मनत्ालयमा	भएको	कल	सेनटर	वा	वैदवेशक	रोजगार	ववभाग	
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र	काया्षलयमा	सो	को	जानकारी	गराउनपुछ्ष	।	
•	 सवदशेी	ववमानसथलवाट	मात्	ववदशे	जान	ुपद्षछ	।	अनय	वछमकेती	दशेको	बाटो	गरेर	जाँदा	बेवचन	वा	ठगीमा	पन्ष	सवकनछ	।	
•	 लकुतीवछपी	जाँदा	काननूी	कावा्षही	हुने,	अलपत्	पनने,	दघु्षटना	हुने,	समझौता	बमोवजम	काम	नपाउने,	उधिार	गन्ष	कवठन	हुने	

र	कलयाणकारी	कोर,	बीमा	कमपनीबाट	प्राप्त	हुने	सेवा	सवुविा	प्राप्त	नहुने	हुदँा	ववशरे	होस	परु	्याउनपुछ्ष	।	
•	 राहदानी,	वभसा,	श्रम	सवीकृवत,	करारपत्,	तावलमहरुको	प्रमाणपत्,	रकम	बझुाएको	रवसदहरु,	बीमा,	सवास्थय	परीक्ण	

आवदको	कागजात	आफूसँग	सरुवक्त	राखी	तयसको	फोटोकपी	घर	पररवारका	वयवक्हरु	वा	भरपदयो	अवभभावकलाई	
छोड्नपुछ्ष	।	आफनो	साथमा	वलएर	जानपुनने	कागजातहरु	रुज	ुगरेर	वलएर	जानपुछ्ष	जसले	गदा्ष	अधयागमनको	प्रसथान	
कक्मा		वा	ववदशेमा	पगुेर	समसया	झलेन	ुपददैन	।	

•	 श्रम	सवीकृवतको	वनससा	प्राप्त	नहुद	ैहवाई	वटकट	खररद	गनु्ष	हुदँनै	।	
•	 	बैदवेशक	रोजगारको	क्रममा	ठगीमा	परे	बैदवेशक	रोजगार	वबभागमा	उजरुी	गनु्षपद्षछ	।	

६.२	ववदेशमा	्ुगे्वछ	थाहा	्ाउनु्नने	कुरा
•	 वनयम 	अनसुार 	श्रम	 सवीकृवत	 वलएर	 वैदवेशक 	रोजगारीमा 	गएपवछ 	उक् 	मलुकुमा 	रहकेो 	नेपाली 	राजदतूावास	 वा	

वनयोगमा 	समपक्ष 	गरी 	आफू 	आएको 	जानकारी 	गराउनु 	पछ्ष	 ।	 वैदवेशक 	रोजगारको 	क्रममा 	समसया 	आएमा 	उक्	
वनकायमा	जानकारी	गराउनु	पछ्ष	।	राजदतूावास,	गैर	आवासीय	नेपाली	संघ	एवं	नेपाली	संघ	संसथा	आवदको	समप्षक	
ठेगाना,	फोन	आफनो	साथमा	राखमेा	अपठ्यारो	र	कवठनाई	पदा्ष	समपक्ष 	गन्ष	सवजलो	हुनछ	।	

•	 वबदशेमा	रहदा	आफनो	घर	पररवारको	वनयवमत	समपक्ष मा	रहन	ुपद्षछ	।	
•	 काम	गरररहकेो	वा	काम	गन्ष	गएको	कमपनी	छोडी	अनयत्	काम	गन्ष	जान	ुहुदँनै	।	कवतपय	दशेमा	यसतो	गरेमा	गैर	काननूी	

हुनछ,	जेल	सजाय	पवन	हुन	सकदछ	।	
•	 करार	अववि	सवकएपवछ	जीवन	बीमा	र	वैदवेशक	रोजगार	कलयाण	कोरमा	रकम	भकु्ानी	गरी	श्रम	सवीकृवत	नवीकरण	

गनु्षपछ्ष,	अनयथा	दघु्षटना	पदा्ष	बीमा	र	अनय	आवथ्षक	सहायताको	सवुविा	पाइदँनै	।	
•	 समझौता	 गरेको	 भनदा	फरक	कमपनीमा,	 फरक	काममा,	कम	 पाररश्रवमकमा	काम	लगाएको	छ	भने	 तरुुनत	 नेपाली	

राजदतूावास,	बैदवेशक	रोजगार	वबभागमा	उजरुी	गनु्ष	पछ्ष	।	आफू	खसुी	अनयत्	काम	गन्ष	जान	ुहुदँनै	।	
•	 आफनो	सवास्थय	र	क्मताको	खयाल	गरेर	काम	गनु्षपछ्ष	।	सवास्थयमा	असर	पनने	गरी	क्मता	भनदा	बढी	ओभरटाइम	काम	

गनु्ष	हुदँनै	।	कमाएको	पैसाको	फजलु	खच्ष	गनु्ष	हुदँनै	।	
•	 	बचाएको	पैसा	बैंवकङ्ग	चयानलवाट	पठाउन	ुपछ्ष	।	हुणडीवाट	पठाउन	ुगैरकाननूी	हुनछ	।	
•	 खास	गरी	खावड	मलुकुमा	जाँदा	पान,	पराग	तथा	अनय	सवुत्षजनय	पदाथ्ष,	मवदरा	लैजान	र	सा्षव्षजवनक	सथानमा	प्रयोग	

गन्ष	प्रवतवनि	छ	।	यसता	सामान	लकुाई	लगेमा,	ववक्रती	गरेमा	वा	प्रयोग	गरेमा	कडा	सजाय	हुनछ	।	जाँड	रकसी	र	लाग	ू
पदाथ्ष	जसता	कुलतमा	लागन	ुहुदँनै	।	

•	 समववनित	मलुकुको	र	कमपनीको	वनयमको	पालना	गनु्षपछ्ष	।	अरुको	िम्ष	संसकृवतको	सममान	गनु्ष	पद्षछ	।	अनावशयक	
झ	ैझगडा	र	अरुको	उकसाहटमा	हडतालमा	उत्न	ुहुदँनै	।	समववनित	दशेको	ट्रावफक	वनयम	पालना	गनु्ष	पद्षछ	।	

•	 अनमुवतको	अववि	पश	्चात	वनयमानसुार	मयाद	थप	नगरी	अवैिावनक	रुपमा	ववदशेमा	बस	्न	वा	काम	गन्ष	हुदँनै	।	
•	 वैदवेशक	रोजगारीको	क्रममा	भएको	समझौता	अनसुारको	अवविवभत्	करार	भगं	नभएसमम	उक्	काय्ष	छाडी	अनयत्	

काम	गन्ष	वा	वबना	सवीकृवत	काम	छाडी	अनयत्	जान	हुदँनै	।	

६.३	ववदेशबार	फवक्इ दा	र	फकने ्वछ	थाहा	्ाउनु्नने	कुरा
•	 कुनै	कारणले	ववदशेबाट	समय	अगावै	वा	अववि	सकेर	नेपाल	आउँदा	प्रचवलत	काननूले	वदएको	सवुविा	भनदा	बढी	

पररमाण	र	सवरुपमा	आफनो	साथमा	सनु	तथा	सनुका	गहना,	मोवाइल	फोन,	लयापटप	तथा	मवदराजनय	पदाथ्षहरु	लयाउन	ु
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हुदँनै	।	कसैले	ललाईफकाई	गरेर	प्रलोभनमा	पारी	तयसता	सामान	लैजान	वा	कुनै	वसत	ुवभत्	गोपय	रुपमा	सनु,	चाँदी	राखरे	
लैजान	भनयो	भने	ठाडै	इनकार	गनु्षपछ्ष	।	हालको	वयवसथा	(प्रतयेक	वर्ष	आवथ्षक	ऐनले	पररवत्षन	गनने)	अनसुार	वयवक्गत	
प्रयोगको	सनुको	गहना	५०	ग्रामसमम	भनसार	महसलु	छुट	हुनछ	।	पचास	ग्रामभनदा	थप	२	सय	ग्रामसममको	सनुका	
गहनालाई	भनसार	महसलु	वलई	जाँचपास	हुन	सकछ	भने	सो	भनदा	बढी	पररमाणका	सनुका	गहना	लयाएमा	तयसतो	बढी	
पररमाण	जफत	हुनछ	।	वयवक्गत	प्रयोगको	ट्यावलेट	वा	लयापटप	१	वटा	र	मोवाइल	फोन	१	वटामा	भनसार	महसलु	
छुट	हुनछ	।	सो	भनदा	बढी	भएमा	भनसार	महसलु	लागछ	।	तयसतै	मवदरा	१	वलटरसममको	१	वोतलमा	भनसार	महसलु	
छुट	हुनछ	भने	सो	भनदा	बढी	भएमा	जफत	हुनछ	।	

•	 कुनै	समसया	परेर	फक्ष न	ुपरेमा	वैदवेशक	रोजगार	ववभाग	र	पठाउने	मयानपावर	कमपनीमा	वफता्ष 	यथाशीघ्र	जानकारी	
गराउन	ुपछ्ष	र	ठवगएको	भए	उजरुी	गनु्षपछ्ष	।	

•	 सवदशेमा	वसने	भएमा	वैदवेशक	रोजगारका	क्रममा	हावसल	गरेका	ज्ञान,	सीप	र	अनभुवको	प्रयोग	गनु्षपछ्ष	।	वैदवेशक	
रोजगारीका	क्रममा	आवज्षत	आमदानीलाई	उद्यम	र	वयवसायमा	लगानी	गनु्षपछ्ष	।	सरकारले	वैदवेशक	रोजगारीबाट	फकने र	
वयवसाय	गननेलाई	सहुवलयत	वयाजदरमा	ऋण	प्रदान	गनने	गरेको	छ	।	वैदवेशक	रोजगारीबाट	फवक्ष एर	सवदशेमा	उद्यम	गरी	
रावष्ट्रय	उतपादन	र	रोजगारीमा	योगदान	गरररहकेा	उद्यमीहरुलाई	सममान	तथा	परुसकार	पवन	वदने	गरेको	छ	।	यसकारण	
सवदशे	फवक्ष एपवछ	आफनै	गाँउठाउमा	उद्यम	वयवसाय	गरी	बसनपुछ्ष	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीको	क्ेत्मा	भएका	ववकृवत,	ववसंगवत	र	बेवथवत	वनयनत्णका	लावग	सरकारले	गरेका	पहलमा	सहयोग	
गनु्षपछ्ष	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	जान	चाहनेलाई	सही	सचूना	वदई	सहजीकरण	गनु्षपछ्ष	।	

७.	वैदेवशक	ररोजगारमा	देवखएका	समसया	समा्ानकरो	लावग	सझुाव
वैदवेशक	रोजगारीमा	दवेखएका	समसया	समािान	गन्ष	दहेायका	सझुावहरू	काया्षनवयन	गनु्षपद्षछ :	

•	 संसथागत	रुपमा	वैदवेशक	रोजगारमा	जाने	प्रकृया	लामो	भएकोले	ववद्यमान	ऐन,	वनयम	र	काय्षववविमा	पररमाज्षन	गरी	
छररतो	बनाउनपुनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	र	जान	चाहनेका	लावग	आवशयक	पनने	सही	र	यथाथ्ष	सचूना	एवं	जानकारी	सथानीय	तहसमम	
प्रवाह	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारी	रहकेो	ठगी,	दलाली	र	ववचौवलयाको	वनयनत्ण	गनने	तथा	ठगनेलाई	काननू	बमोवजम	कारवाही	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगार	सचूना	वयवसथापन	प्रणालीलाई	क्रमश:	सतरोननवत	र	सरलीकरण	गददै	वैदवेशक	रोजगार	समबनिी	सेवा	
पणू्ष	रुपमा	अनलाईन	प्रणाली	माफ्ष त	उपलबि	गराउनपुनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीको	लावग	नयाँ	नयाँ	श्रम	गनतवयको	खोजी	गनने	 र	प्रमखु	श्रम	गनतवय	मलुकुहरूसँग	श्रम	समझौता	
गनु्षपनने	।	

•	 श्रम	 सवीकृवत	 नवलई	 ववदशे	 जाने	 र	 अनमुवत	 नभएको	 दशेमा	 गैरकाननूी	 बाटो	 प्रयोग	 गरी	 जाने	 प्रववृतिलाई	 रोकन	
जनचतेनामलूक	काय्षक्रम	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	संलगन	वनकायहरू	श्रम	तथा	रोजगार	मनत्ालय, परराष्ट्र	मनत्ालय	र	गहृ	मनत्ालय	बीच	समनवय	
हुनपुनने	।	

•	 गनतवय	मलुकुका	नेपाली	कुटनीवतक	वनयोगहरूलाई	रोजगारी	वहतमा	वक्रयाशील	गराउनपुनने	तथा आवशयकता	अनसुार	
श्रम	सहचारीको	संखया	बढाउनपुनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारको	आकार	र	काय्षबोझ	अनसुार	सरकारी	वनकायको	संगठनातमक	संरचनालाई	ववसतार	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	पठाए	पवछ	कामदारको	अवसथा	तथा	समसयाको	वारेमा	समयसमयमा	अनगुमन	गनु्षपनने	।	
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•	 वैदवेशक	रोजगारीको	क्रममा	मतृय,ु	अगंभगं	र	गमभीर	ववरामी	भएका	कामदार	तथा	वनजहरुको	पररवारलाई	प्रदान	गररने	
राहत	तथा	आवथ्षक	सहायतामा	प्रभावकाररता	र	शीघ्रता	लयाउनपुनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगार	वयवसायीहरूमा	वयवसावयक	कुशलता	र	नैवतकताको	ववकास	र	प्रवधि्षन	गनु्षपनने	।	

•	 मवहला	कामदारको	पहुचँलाई	सरुवक्त	र	सहज	बनाउनपुनने	।	

•	 वववभनन	कारणले	समसयामा	परेका	कामदारलाई	उद्ार	तथा	सेलटर	होमको	अभाव	हुन	नवदन	स्ोत	सािनको	वयवसथा	
गनु्षपनने	।	

•	 ववपे्ररणलाई	उतपादनशील	क्ेत्मा	पररचालन	गन्ष	ववतिीय	साक्रता	तावलमको	प्रभावकारीता	अवभबवृधि	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारबाट	फवक्ष एकाहरूको	सीप	तथा	दक्ताको	उपयोग	हुने	गरी	काय्षक्रम	तजु्षमा	गनु्षपनने	।	

•	 वैदवेशक	रोजगारीबाट	फवक्ष एका	वयवक्	तथा	वनजको	पररवारलाई	लवक्त	गरी	रोजगारी	र	उद्यमशीलतामा	आिाररत	
पनु:एकतीकरणका	काय्षक्रम	स्चालन	गनु्षपनने	।	

८.	वनषकष्इ
	नेपालमा	प्रतयेक	बर्ष	कररव	५	लाख	थप	जनशवक्	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गछ्षन	।	सरकारी	र	वनजी	क्ेत्ले	सबैलाई	सवदशेमा	रोजगारी
	वदन	सकने	अवसथा	नभएकोले	अविकांश	वयवक्	वैदवेशक	रोजगारीमा	जानपुनने	बाधयता	छ	 ।	फलसवरुप	प्रतयेक	वर्ष	लाखौंको
	संखयामा	नेपली	यवुा	खाडी	र	मलेवसया	लगायतका	दशेमा	कामका	लावग	ववदवेशएका	छन	्।	ववदशे	गए	पश्ात	पछुताउने	र	समसया
	परेपवछ	उधिार	र	सहयोगका	लावग	हारगहुार	गनु्षपनने	अवसथा	आउनपुवू्ष	नै	वैवदशक	रोजगारका	समबनिमा	सही	सचूना	र	जानकारी
	वयववसथत	र	मया्षवदत	बनाउन	सरकारले	गरररहकेो	,प्राप्त	गरेमा	यवुाहरुले	समसया	झलेनपुददैन	।	साथै,	वैदवेशक	रोजगारलाई	सरुवक्त
	पहलमा	सव्षसािारण,	वैदवेशक	रोजगार	वयवसायी,	स्चार	माधयम	एवम	्सरोकारवाला	सबैले	साथ	वदनपुनने	दवेखनछ	।

सन्दभ्इ	सामग्री
•	 नेपालको	संवविान,	२०७२,	काननू	वकताव	वयवसथा	सवमवत,	काठमाडौं	।	
•	 पनध्ौं	योजना	(२०७६/७७	÷२०८०/८१),	रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	काठमाडौं	।	
•	 आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७७/७८,	अथ्ष	मनत्ालय,	काठमाडौं	।	
•	 वैदवेशक	रोजगार	ऐन, २०६४	तथा	वनयमवाली, २०६४,	काननू	वकताव	वयवसथा	सवमवत,	काठमाडौं	।	
•	 वयवक्गत	श्रम	सवीकृवतमा	वैदवेशक	रोजगारमा	जाने	कामदारको	श्रम	सवीकृवत	वलने	प्रवक्रया	समबनिी	वनदनेवशका, २०६९,	

श्रम, रोजगार	तथा	सामावजक	सरुक्ा	मनत्ालय,	काठमाडौं	।	
•	 वैदवेशक	रोजगारमा	घरेल	ुकामदार	पठाउने	समबनिी	वनदनेवशका, २०७२,	श्रम, रोजगार	तथा	सामावजक	सरुक्ा	मनत्ालय,	

काठमाडौं	।	
•	 रमशे	अया्षल,	वैदवेशक	रोजगारको	पीडामा	मलम,	अननपणू्ष	दवैनक	२०७८	फागनु	२३	।	
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*का्यकाकारी ष्नददेशक, ्यिुा तथा साना व्यिसा्यी सिरोजगार कोष

युवा	तथा	साना	वयवसायरी	सवररोजगार	करोष

नेपालको	संवविान	२०७२	को	िारा	२३	अनसुार	प्रतयेक	नागररकलाई	रोजगारीको	हक	हुनेछ	र	िारा	५१	(४)	(झ)	मा	श्रम	र	
रोजगार	समबनिी	नीवत	तय	गरी	"सबैले	काम	गन्ष	पाउने	अबसथा	सवुनवश्त	गददै	दशेको	मखुय	सामावजक	आवथ्षक	शवकतिको	रुपमा	
श्रम	शवकतिलाई	दक्	र	वयवसवयक	बनाउने	र	सवदशेमा	नै	रोजगारी	अवभबवृद्ब	गनने"	वयवसथा	रहकेो	छ।

दशेमा	बढ्द	ैगएको	बेरोजगार,	वैदवेशक	रोजगारको	खोवजमा	ववदवेशएका	यवुा,	आयातमखुी	अथ्षतनत्	आवदलाई	समबोिन	गन्ष	
नेपाल	सरकारले	सथानीय	श्रोत	सािनको	समवुचत	प्रयोग	हुने	गरी	दशेमा	उपलबि	जनशवकतिद्ारा	सवरोजगारमलूक	वयवसावयक	
पररयोजना	स्चालन	गन्षका	लावग	सथानीयसतरमा	सलुभ	र	सरुवक्त	वयवसावयक	कजा्ष	उपलबि	गराई	उद्मशीलताको	ववकास	
माफ्ष त	दशेवभत्	सवरोजगारका	अवसरहरु	वसज्षना	गन्ष	"युवा	तथा	साना	वयवसायरी	सवररोजगार	करोष	सञचालन	वनयमावलरी,	
२०६५"	(हाल	२०७७)	अनतग्षत	वव.	सं	२०६५	सालमा	यस	कोरको	सथापना	गरेको	हो।	कोवभड-१९	पवछ	हाल	दशेमा	कररब	
२३	प्रवतशत	जनसङ्खया	 बेरोजगार	 रहकेो,	प्रतयेक	 वदन	१५००	को	हाराहारीमा	यवुाहरु	 रोजगारीको	 वसलवसलामा	 ववदशेतफ्ष 	
भौंताररएको,	ववद्यमान	बोनस	पपलेुसनलाई	उतपादनसँग	जोड्न	नसवकएको,	आयातमखुी	अथ्षतनत्	आवदका	कारण	यस	कोरको	
आवशयकता	वदनानवुदन	बढ्द	ैगएको	छ	।	

दशेमा	उपलबि	जनशवकतिलाई	आवथ्षक	रुपमा	सक्म,	सामावजक	रुपमा	वजममवेार,	जागरुक	एवं	वसज्षनशील	बनाई	सवरोजगार	
काय्षक्रमहरुमा	उनीहरुको	सहज	पहुचँ,	प्रयोग	र	श्रोत	पररचालन	गन्ष	सकने	अवसथा	वसज्षना	गरी	अफनतव	र	सवावमतवको	अनभुवूत	
गराई	काय्षक्रमहरुलाई	प्रभावकारी	बनाउन	यवुा	सवरोजगार	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गनु्षपनने	दवेखनछ।	

नेपालमा	बसनेवन	कररब	५	लाख	मावनसहरु	श्रम	बजारमा	आउँछन	भने	दशेमा	रहकेा	कलेज	तथा	ववश्व	ववद्यालय	बेरोजगार	उतपादन	
गनने	कारखानाको	रुपमा	पररभावरत	हुदँ	ैगएका	छन	्।	आजको	आवशयकता	त	कक्ा	१२	सममको	अधययन	अवनवाय्ष	गराई	तयस	
पवछको	अधययन	दशेको	आवशयकतासँग	मले	खाने	गरी	मात्	संचालन	गनु्षपछ्ष	जसका	कारण	अदक्	जनशवकतिको	उतपादन	कम	
हुनछ	र	बेरोजगारको	समसया	समते	केही	हदसमम	समािान	हुनछ।	

दशेको	भौगोवलक	अवसथा,	उतपादनका	सािनहरुको	उपलबिता,	बजारको	सवुबिा	तथा	सवरोजगार/रोजगार	 हुन	चाहनेहरुको	
समनवयमा	कृवर	वयवसायमा	आबधि	हुनपुनने	अवसथा	दशेमा	वसज्षना	भएको	छ	।	नेपालमा	सवरोजगार/रोजगार	सजृना	गनने,	िरैे	

ववश्व	मरोहन	अव्काररी*

सवररोजगार	वसज्इनामा	युवा	तथा	साना		वयवसायरी	सवररोजगार	
करोषकरो	भूवमका
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मानव	संसािन	उपयोग	गनने,	छोटो	जीवन	चक्र,	वछटै	नगद	प्रवाह	र	आयात	प्रवतसथापन	गन्षका	लावग	कृवर	क्ेत्	जसतो	प्रभावकारी	
अनय	क्ेत्	 हुनै	सकदनै।	कोरोना	भाइरसका	कारण	कृवर	जनय	पदाथ्षको	 वनया्षत	गनने	दशेहरुले	 वनया्षतमा	प्रवतबनि	लगाउन	सकने	
संभावना	समते	दवेखनछ	।	नेपाल	कुखरुाको	मास,ु	अणडा,	दिुमा	आतमवनभ्षर	भइसकेको	अवसथामा	यस	रणनीवतको	काया्षनवयन	
गन्ष	सकेमा	अनय	खाद्य	पदाथ्षमा	समते	आतमवनभ्षर	हुन	सवकनछ	भने	बसनेवन	कररव	रु.	२	खव्षको	कृवर	जनय	पदाथ्षको	आयात	समते	
घटाउन	सवकनछ	।	यसतै	गरी	वनमा्षण	र	वनमा्षणसँग	समबवनित	क्ेत्,	वयापार	वयवसाय,	इकमश्ष,	टेवलकम,	मम्षत-समभार,	प्रवववि,	
कावलगढ	सेवा,	कनसलटेनसी	सेवा	आवद	क्ेत्मा	वसपयकुति	मानव	संसािनको	आवशयकता	छ	।	उदाहरणको	रुपमा	नेपालमा	सनु,	
चाँदी	तथा	आभरुण	वयवसायमा	मात्	कररव	१	लाख	जनशवकति	पवश्म	बंगालबाट	लयाइएको	अवसथा	छ	।	यसतै	नेपालमा	अनय	
साना	तथा	मझौला	उद्योग	र	 ठुला	उद्योग	समतेमा	 वसपयकुति	जनशवकतिको	 ठूलो	खाँचो	छ	जसको	आपवूत्ष	भारतीय	जनशवकति	
(कररव	६	लाख)	बाट	गररएको	छ।	

वबडमबना	के	छ	भने	दशेको	यसतो	अवसथामा	सरकारले	कृवर	वयवसायका	लावग	प्रदान	गरेको	अनदुान	सीवमत	वयवकतिहरुले	मात्	
कागजी	पररयोजना	खडा	गरी	दरुुपयोग	गरररहकेो	अवसथा	छ	भने	झन	्डरलागदो	अवसथा	त	दशेका	केही	रावष्ट्रय	उद्योगपवत	र	
वयवसायीहरुले	कृवर	उद्यमका	नाममा	असीवमत	जगगा	खररद	गरी	नव-जवमनदारको	उदय	भइरहकेो	छ	।	ववप्ररण	आयको	भवूमका	
दशे	ववकासको	लावग	अलपकालीन	हुनछ	भने	सवदशेी	स्ोत	र	सािनको	उपयोग	गरी	कृवर	लगायतका	क्ेत्को	भवूमका	दीघ्षकालीन	
हुनछ।	 वबदशेबाट	 फक्ष न	 सकने	 जनशवकतिलाई	 उतपादनसँग	 तयसमा	 पवन	 ववशरे	 गरी	 कृवर	 उतपादनसँग	 जोडन	 सकेमा	 ग्रामीण	
अथ्षतनत्लाई	चलायमान	बनाउने	अवसरको	रुपमा	समेत	वलन	सवकनछ	।

रेवमटानस	र	आयातमा	आिाररत	अथ्षतनत्का	कारण	दशेको	अथ्षवयवसथामा	दवेखएका	चनुौतीहरुलाई	समबोिन	गन्ष	सवरोजगार	
वसज्षनामा	सरकारले	 ववशरे	 धयान	 वदई	यवुा	तथा	साना	 वयवसायी	 सवरोजगार	कोरको	 सथापना	गरेको	पाइनछ	 ।	 कूल	ग्राहसथ	
उतपादनको	कररव	२५	प्रवतशत	रेवमटानस	मावथको	वनभ्षरता	र	आयातमा	आिाररत	अथ्षतनत्लाई	उतपादनमा	आिाररत	अथ्षतनत्मा	
रुपानतरणका	लावग	सवरोजगार	मलुक	काय्षक्रमरुको	आवशयकता	दवेखनछ	।

हाल	दशेमा	नेपाल	सरकारका	वववभनन	मनत्ालयमा	रहकेा	समान	प्रकृवतका	संसथाहरु	यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	कोर,	
गररवी	वनवारण	कोर,	प्रिानमनत्ी	सवरोजगार	काय्षक्रम,	मखुयमनत्ी	सवरोजगार	काय्षक्रम,	मयेर	सवरोजगार	काय्षक्रम,	रावष्ट्रय	यवुा	
परररद	्अनतग्षत	रहकेा	काय्षक्रमहरु,	वववभनन	मनत्ालय	अनतग्षत	रहकेा	सवरोजगार	काय्षक्रमहरुलाई	एवककृत	रुपमा	एउटै	छाता	
संगठनवभत्	राखी	स्चालन	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	

युवा	तथा	साना	वयवसायरी	सवररोजगार	करोषले	सथा्नाकाल	देवख	२०७८	्ौष	मसान्तसमम	गरेका	मुखय	उ्लव््हरु	
यस	प्रकार	छन:्	

१.	 सवररोजगार	 वसज्इनाः	कोरले	१९६८	सहकारी	तथा	२६	बैंक	तथा	 ववतिीय	संसथा	माफ्ष त	् वयवसावयक	खतेी	तथा	
पशपुंक्ी	पालन,	दिुजनय	वयवसाय,	माछापालन,	कृवर	तथा	वनजनय	उद्योग,	घरेल	ुतथा	साना	उद्योग,	ररकसा	वयवसाय,	
ठेलागाडा	सेवा	स्चालन	लगायतका	सेवामलूक	सवरोजगार	वयवसाय,	परमपरागत	वसपसँग	समबवनित	वयवसाय,	होम	
सटे	वयवसाय,	सथानीय	कचचा	पदाथ्ष	प्रयोग	गरी	स्चालन	गररने	अनय	उद्योग	वयवसाय	आवदमा	जममा	रु	११	अरब	९	
करोड	कजा्ष	लगानी	गरी	८३,४०९	जनालाई	सवरोजगार	वसज्षना	गररएको	छ	।

२.		 तावलमः	कोरले	२०७८	पसु	मसानतसमममा	४२,५६३	जना	वयवसायीलाई	अवभमवुखकरण	तावलम,	८४४०	जना	
वयवसायीलाई	वसपमलूक	तावलम,	५०८०	जना	ववतिीय	संसथा	तथा	सहकारीका	पदाविकारीलाई	अनवुशक्ण	तावलम	
प्रदान	गररएको	छ	।

३.	 वबमाः	 कोरबाट	 कजा्ष	 उपयोग	 गनने	 सवै	 वयवसायीको	 वबमा	 कोरले	 वन:शलुक	 गनने	 वयवसथा	 बमोवजम	 हालसमम	
सवरोजगार	भएका	६१,१३२	जना	वयवसायीको	वबमा	गररएको	छ।	यस	अनतग्षत	१०६१	जना	वयवसायीलाई	रु	६	
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करोड	२४	लाख	बराबरको	वबमा	क्वतपवूत्ष	उपलबि	गराइएको	छ।	

४.	 वयाज	अनुदानः	वनयवमत	रुपमा	सावा	वयामज	भकुतिानी	गनने	वयवसायीलाई	६०	प्रवतशत	बयाज	अनदुान	प्रदान	गन्ष	
बयवसथा	बमोवजम	कोरले	१३,७६५	जना	वयवसायीलाई	रु	१५	करोड	३३	लाख	बराबर	बयाज	अनदुान	ववतरण	गरेको	
छ।	जनु	वयवसथाले	गदा्ष	कजा्ष	वनयवमत	भकुतिानी	गन्ष	वयवसायीलाई	प्रोतसावहत	गरेको	छ	।	

५.		 कजा्इ	 वयवसथा्न	 शुलकः	 वववभनन	 बैंक	 तथा	 वववतिय	 संसथा	 तथा	 सहकारी	 माफ्ष त	् कजा्ष	 प्रवाह	 गनने	 क्रममा	
वयवसायीलाई	सहुवलयतपणू्ष	तवरले	कजा्ष	उपयोग	गरुन	भनी	वयवसथापन	शलुक	नलागने	वयवसथा	अनतग्षत	सो	शलुक	
कोरले	नै	वयहोनने	हुदँा	सो	वापतको	रकम	रु	१	करोड	९०	लाख	६९	हजार	भकुतिानी	गरेको	छ	।

अवसरहरुः

•	 कोरको	काय्षक्ेत्	दशेभर	हुन	ु।

•	 कोरको	लगानीको	दायरा	िरैे	हुन	ु।

•	 हाल	दशेमा	बोनस	पपलेुसनको	अवसथामा	रहन	ु।

•	 कोरले	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	क्ेत्बाट	रकम	प्राप्त	गरी	लगानी	गनने	वयवसथा	हुन	ु।

•	 कजा्ष	लगानी	गनने	साझदेारी	संसथाको	स्जाल	ववकट	गाउँगाउँसमम	रहन	ु।	

•	 सथानीय	सतरमा	उतपादन	गरी	सथानीय	सतरमा	नै	खपत	हुने	वातावरण	वसज्षना	हुन	ु।

•	 हालै	मात्	 नेपाल	राष्ट्र	बैंकबाट	पनु:पररभावरत	गरे	अनसुार	बावणजय	बैंकहरुको	 ववपनन	वग्ष	कजा्ष	४	प्रवतशत	मात्	
रहकेाले	स्ोतको	अभाव	नहुन	ु।

•	 वैदवेशक	रोजगारीमा	वसप	वसकेर	आएका	यवुाहरुलाई	कजा्ष	लगानी	गरी	वयवसावयक	रुपमा	वयवसाय	स्चालन	गन्ष	
सकन	ु।

•	 कोवभड–१९	को	कारणबाट	ववदशेबाट	फकने का	लाखौं	यवुाहरुलाई	लगानी	गनने	अवसर	प्राप्त	हुन	ु।

•	 अनतरा्षवष्ट्रय	संघ	संसथासंग	समनवय	गरी	तावलम,	अधययन,	अनसुनिान	गनने	वयबसथा	हुन	ु।

चुनौवतहरुः	

•	 कोरको	हाल	समम	केनद्रमा	मात्	काया्षलय	रहकेो	।

•	 लवक्त	समहूमा	उद्मशीलताको	अभाव	दवेखएको	।

•	 सथानीय	तहमा	काय्ष	गनने	भवनएका	रोजगार	संयोजक,	अनय	मनत्ालय	तथा	काय्षक्रम	अनतग्षत	रहकेा	प्रवतवनविहरुमा	
कोरको	लक्य	र	उद्शेय	बारेमा	जानकारी	नभएको	।

•	 कोरको	लगानीको	आिारमा	अनगुमन,	वबमा	वप्रवमयम,	बयाज	अनदुान	लगायत	प्रशासवनक	खच्ष	बढी	हुने	गरेको	।

•	 यवुाहरु	वयवसावयकता,	लगनशीलता	तथा	उद्मशीलता	ववकास	भ	ैनसकेको	।

•	 वयवसायीहरुबाट	उतपावदत	वसतहुरुको	बजार	वयवसथापनमा	उवचत	वयवसथापन	हुन	नसकेको	।

•	 सथापनाकालदवेख	हालसमम	ववपनन	वग्ष	कजा्ष	प्रवाहमा	उवचत	वयवसथापन	हुन	नसकेको	।

•	 राजयको	आवशयकता	तथा	समभावनाको	आिारमा	लगानी	नभएको	।	

•	 कोरले	आकँलन	गरे	अनसुारको	लवक्त	वग्षसमम	कजा्ष	पगुन	कवठनाई	दवेखएको	।
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•	 कोरसँग	साझदेारी	गरेका	सहकारी	संसथाहरु	सहकाररताका	आिारमाभनदा	नाफामखूी	तवरले	अगावड	बढेका	।

•	 यवुाहरुमा	वैदवेशक	रोजगारप्रवत	मोह	बवृधि	बढेको	।

•	 कोवभड-१९	का	कारण	बेरोजगारीको	संखयामा	बवृधि	भएको	।

•	 बैंक	तथा	ववतिीय	संसथाहरुको	प्राथवमकतामा	कोर	नपरेको	।

•	 सटेकहोलडरसँग	समनवयको	अभाव	दवेखएको।

•	 सथानीय	तहमा	काय्षरत	रोजगार	संयोजकको	भवूमका	प्रभावकारी	नदवेखएको	।

•	 वयवसायीहरुका	लावग	लगानी	रकम	कम	भएकाले	वयवसायमा	वदगोपना	नदवेखएको	।

सकें््माः

दशेमा	 ववद्यमान	वेरोजगार	यवुाहरुलाई	 वबना	 वितो	सलुभ	कजा्ष	प्रदान	गरी	सवरोजगार	बनाउने	र	 बेरोजगारी	समसया	समािान	
गरी	दशेलाई	आवथ्षक	समवृधिको	वदशातफ्ष 	लगने	उद्शेय	बमोवजम	वव.सं.	२०६५	सालदवेख	नै	बेरोजगार	यवुाहरुलाई	सवरोजगार	
बनाउन	एक	महत्वाकांक्ाका	साथ	सथापना	भएको	कोरले	हालसमम	८३,४०९	जनालाई	सवरोजगार	बनाएको	छ	।	यस	बीचमा	
राजयमा	रहकेो	राजनीवतक	संक्रमणकाल	तथा	अवसथरतको	वातावरणलाई	मधयजनर	गदा्ष	कोरले	गरेको	काय्षलाई	नजरअनदाज	
गन्ष	 वमलदनै	् ।	तर	 राजयमा	वावर्षक	रुपमा	उपवसथत	 हुने	४	लाख	भनदा	बढी	श्रमशवक्को	 वयवसथापनका	लावग	तथा	 ववद्यमान	
कोवभड–१९	को	कारणबाट	ववदशेबाट	फकने का	लाखौं	यवुाहरुलाई	वयवसथापन	गन्ष	यस	कोरले	खलेेको	भवूमका	कोसेढुङ्गाको	
रुपमा	काय्ष	गरेको	समबनिमा	दईुमत	छैन	।	कोरलाई	पररणाममखूी	बनाउन	तथा	लवक्त	समहूसमम	पगुनका	लावग	प्रदशे	र	सथानीय	
सतरमा	काया्षलय	वबसतार	गरी	आवशयकता	अनसुार	ऐन,	वनयमावली	लगायत	वववभनन	काननुको	वनमा्षण	तथा	संशोिन	समते	गरी	
सफल	काया्षनवयनको	आवशयकता	अझै	ँपवन	यथावत	रहकेो	छ	।

सन्दभ्इ	सामाग्री	:
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•	 यवुा	 तथा	 साना	 वयवसायी	 सवरोजगार	कोर	 वनयमावली,२०७७,	काननू	 वकताब	 वयवसथापन	सवमवत,काठमाणडौ,	
नेपाल

•	 यवुा	नीवत,२०७२,	यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालय,	काठमाणडौं	नेपाल
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* पिूका प्रशासकी्य प्रमखु, राष्ट्रि्य ्यिुा पररषद्

सारांश

युवा	्ररचालन,	सहभावगता	र	नेतृतव	ववकास	यथु	वभजन	२०२५	तथा	दश	वरने	रणनीवतक	योजनाले	तोकेका	यवुा	ववकासका	
प्रमखु	क्ते्	मधयेको	एक	हो	 ।	यवुालाई	समसामवयक	ववरयवसतकुो	अधययन	गराई	राजय	स्चालनको	अभयास	वसकाउँद	ैदवैनक	
जीवनका	हरेक	क्ते्मा	लोकतावनत्क	आचरणको	पालना	 हुने	अपेक्ाका	साथ	गराइने	नमनुा	 वक्रयाकलाप	 नै	यवुा	ससंद	अभयास	
काय्षक्रम	हो	 ।	यवुालाई	सामावजक	रुपमा	जवाफदहेी	 र	 वजममवेार	बनाउन	उतपे्रररत	गनने	 एउटा	माधयम	हो	 ।	यस	प्रकारको	नमनुा	
वक्रयाकलापमा	वयवसथावपका	ससंदवभत्	गररने	र	गनु्षपनने	कामका	बारेमा	अभयासका	माधयमबाट	जानकारी	गराइनछ	।	हरेक	यवुामा	
नेततृव	क्मताको	ववकास	गराउन	ुपद्षछ	।	ववद्यालय	र	समदुायमा	उपलवि	गराइने	अवसरबाट	उनीहरुमा	रहकेो	नेततृव	वसपको	ववकास	
गराउन	सवकनछ	।	यवुा	ससंद	अभयास	वववभनन	दशेहरुका	वबचमा	फरक	फरक	उमरे	समहूका	वबच	अभयास	गराइने	भएता	पवन	नेपालमा	
१६	दवेख	२४	वर्ष	उमरे	समहूका	वबचमा	गराइनछ	।	ससंारमा	परुानो	अभयास	भएता	पवन	नेपालमा	आवथ्षक	वर्ष	२०७४/०७५	दवेख	
रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	आयोजनामा	वववभनन	तहमा	यो	काय्षक्रम	हुदँ	ैआएको	छ	।	यस	प्रकारको	अभयासलाई	वववभनन	तहबाट	सथावपत	
गराउँद	ैसमाजमा	यसप्रवत	भएको	अनजान	अवसथा	र	भ्रमलाई	वचन्ष	वनरनतर	काय्षक्रमको	आवशयकता	छ	।	

अथ्इ
संसदीय	प्रजातनत्	भएका	मलुकुमा	नवयवुालाई	समसामवयक	ववरयवसतकुो	अधययन	गराई	राजकतीय	शासन	पधिवत	स्चालनको	
अभयास	वसकाउँद	ैदवैनक	जीवनका	हरेक	क्ेत्मा	लोकतावनत्क	आचरणको	पालना	हुने	अपेक्ाका	साथ	गराइने	नमनुा	वक्रयाकलाप	
नै	यवुासंसद	अभयास	काय्षक्रम	हो	 ।	यो	 वसज्षनातमक	ढङ्गले	राजनैवतक	ज्ञान	 वदनका	लावग	गररने	गैह्	राजनैवतक,	सामावजक	
र	बौवधिक	गवतवववि	हो	 ।	संसदीय	प्रजातनत्को	अभयास	गररने	 मलुकुमा	 वववभनन	तहका	सरकारका	संसद	 र	संसदले	बनाउने	
सरकारको	सहसमबनिका	 बारेमा	 प्रयोगातमक	अभयास	 गराइने	 हुनाले	 संसारभरका	 यवुाका	 माझ	अतयनतै	लोकवप्रय	काय्षक्रम	
हो	।	नेपालमा	यवुा	संसद	अभयासको	मखुय	धयेय	यवुा	जगतलाई	सामावजक	रुपमा	उतिरदायी,	जवाफदहेी	र	सममावनत	बनाउँद	ै
लोकतावनत्क	सामावजक	समहूमा	पररणत	गनु्ष	हो	।	

नमुना	युवाससंद	अभयास	के	हरो	?	

यवुा	संसदीय	अभयासलाई	वववभनन	ढङ्गले	बझुन	सवकनछ	।	यवुा	संसद	यवुा	ववकासको	जीवनत	सािन	हो	।	समसामवयक	ववरयमा	

्डा.	बाबुराम	ढुङ्गाना*

नमुना	युवा	ससंद	अभयासकरो	आवशयकता	र	महतव
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गहन	अधययनसाथ	गररने	बौवधिक	अभयास	हो	।	यवुालाई	आिवुनक	लोकतनत्का	ववरयमा	अभयास	गराउने	तावलम	हो	।	यवुा	
प्रवतभा	प्रसफुटन	गराउने	माधयम	हो	।	यवुामा	अनतवन्षवहत	प्रवतभा	पवहचान	गनने	सािन	हो	।	सामावजक	मलूय,	मानयता	र	वसधिानतसँग	
वयवहारलाई	जोड्ने	प्रयोग	हो	।	समहू	काय्ष	माफ्ष त	यवुा	वग्षको	नेततृव	ववकास	गराउने	प्रवक्रयाबधि	उपाय	हो	।	नयाँ	पसुतालाई	
मलुकु	स्चालन	अथा्षत	्राजनीवतसँग	पररवचत	गराउँद	ैसवक्रय	बनाउने	एउटा	प्रयास	हो	।	यवुालाई	सामावजकरुपमा	जवाफदहेी	
र	वजममवेार	बनाउन	उतपे्रररत	गनने	माधयम	हो	।	यसलाई	कवतपय	ठाउँमा	यवुाको	समालोचनातमक	सोंच	क्मताको	ववकास	गरी	
अवभवयवक्	क्मता	ववकास	गराउने	माधयमकारुपमा	पवन	वचवननछ	।	

यवुाको	ववकास	गनने	उमरेमा	यो	वक्रयाकलाप	गराइने	भएकोले	िरैे	जसो	ठाउँमा	वशक्ण	संसथाहरुले	यसको	आयोजना	गद्षछन	्।	
वशक्ण	संसथाले	 राजय	स्चालनका	 ववरयमा	 कुनै	पाठ	पढाउन	ुपदा्ष	यवुा	संसदको	प्रयोग	माफ्ष त	 वशक्ण	गराउन	समते	सकने	
भएकोले	यसलाई	वशक्णको	एउटा	ववविकारुपमा	पवन	वलन	सवकनछ	।	नेपालमा	माधयवमक	तहको	सामावजक	अधययन	ववरयमा	
संसदीय	गवतववविका	बारेमा	जानकारी	गराउन	यस	ववविको	प्रयोग	गरी	वशक्ण	गराइने	हो	भने	अतयनतै	लाभदायक	हुन	सकछ	।	
यो	वक्रयाकलाप	प्राववविक	दृवटिकोणले	अवल	जवटल	र	िरैे	वशक्णसंसथालाई	अनभुव	नभएकोले	आजकाल	यवुा	संसद	अभयास	
स्चालन	गन्ष	सरकारी	वा	गैह्सरकारी	वनकायले	दक्	प्रवशक्कको	सहायता	वलएर	वयववसथतढंगले	स्चालन	गनने	प्रचलन	छ	।	
नमनुा	यवुा	संसदलाई	यवुा	मनत्ालयका	सवचव,	यवुा	मनत्ी,	संसदका	सभाधयक्	र	राष्ट्राधयक्	वा	सरकार	प्रमखुले	समबोिन	गरी	
यवुामा	हौसला	बढाउने	प्रचलन	छ	।

युवा	नेतृतव	ववकास

हरेक	यवुामा	 नेततृव	क्मताको	 ववकास	 गराउन	ु पद्षछ	 ।	 ववद्यालय	 र	समदुायमा	 उपलवि	 गराइने	अवसरबाट	 उनीहरुमा	 रहकेो	
नेततृव	वसपको	ववकास	गराउन	सवकनछ	।	सामावजक	संघ	संसथा	स्चालन	गन्ष,	सामदुावयक	तथा	सरकारी	वनकायलाई	सफल	
बनाउन,	राजनैवतक	संसथालाई	सही	तररकाले	अघी	बढाउन	र	वयवक्	सवयम	्सफल	हुन	नेततृव	वसपको	आवशयक	पद्षछ	।	नेततृव	
वसप	चमतकाररक	ढङ्गबाट	एकाएक	 ववकास	 हुने	होइन	 ।	यो	एउटा	लामो	प्रवक्रया	हो	जसका	लावग	 वयवक्,	पररवार,	 वशक्ण	
संसथा	र	समदुायले	 वववभनन	ढङ्गले	योगदान	परु	्याउन	ुपद्षछ	 ।	 नेततृव	क्मतामा	दीघ्षकालीन	सोंच	राखने	खबुी,	 तयसलाई	प्राप्त	
गनने	 रणनैवतक	कौशलता	र	वयवसथापकतीय	क्मता	जसता	अवत	आवशयकतीय	वसपहरु	पद्षछन	् ।	अवसथाको	गहन	अधययन	गरी	
समसयाको	सही	पवहचानका	साथ	समािानको	उपायहरुको	खोजका	लावग	सामवूहक	वक्रयाकलापले	वयवक्को	नेततृव	क्मतामा	
वनखारता	 लयाउँछ	 ।	 यवुा	संसद	अभयास	 तयसतै	 एक	सामवूहक	काय्ष	 हो	जसले	यस	अभयासमा	सहभागी	सबै	यवुाको	 नेततृव	
ववकासमा	योगदान	परु	्याउँछ	।	यसता	गवतववविले	यवुालाई	अधययनशील	बनाउँद	ैकुनै	पररघटनालाई	वसतपुरक	ढङ्गले	वयाखया	
ववशे्रण	गन्ष	सहयोग	परु	्याउँछ	 ।	 वयवक्मा	जवाफदवेहता	र	 वजममवेारीको	महससु	गराउँछ	 ।	सामावजक	स्जाललाई	मात्	हनेने	
हो	भने	पवन	संसारका	वववभनन	मलुकुमा	भएका	यवुा	संसदमा	कुनै	वर्षमा	कुनै	यवुाले	खास	ववरयवसतमुा	बोलेका	कुरा	अरुलाई	
पे्ररणादायी	भएको	छ	।	यस	गवतववविमा	उतकृटिता	दखेाएकै	आिारमा	यवुाहरु	संसथागत	नेततृवका	लावग	छनोटमा	परेका	छन	्।

अभयासमा	सहभागरी	हुने	युवाकरो	उमेर	समूहः

सािारणतया	मलुकुको	संवविानले	संसदीय	हवैसयत	प्राप्त	गन्ष	तोकेको	उमरे	भनदा	कम	उमरेका	यवुालाई	लवक्त	गरी	यो	अभयास	
गराइनछ	।	उमरे	समहूका	सवालमा	वववभनन	दशेहरुका	बीचमा	फरक	फरक	अभयास	पाइनछ	।	 नेपालमा	यथु	वभजन	२०२५	ले	
तोकेको	पवहलो	उमरे	समहू	अथा्षत	्१६-२४	वर्षका	यवुालाई	यस	अभयासमा	सहभागी	गराइनछ	।	बेलायतमा	यवुा	संसद	अभयास	
११	दखेी	१८	वर्ष	उमरे	समहूका	वकशोर	वकशोरीबीच	गराइनछ	भने	भारतमा	१८	वर्ष	दवेख	२५	वर्ष	उमरे	समहूका	यवुाका	माझ	
गराइनछ	।	पावकसतानमा	१८	दवेख	२९	वर्ष	वभत्का	यवुाका	बीच	यो	काय्षक्रम	चलाइनछ	भने	श्रीलंकामा	यवुा	उमरे	समहू	१५	दवेख	
२९	वर्ष	उमरे	समहूका	सबै	यवुाका	बीचमा	प्रयोगमा	छ	।	
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युवाससंद	अभयासकरो	उदे्शयः	

यथु	 वभजन	२०२५	 तथा	 दश	वरने	 रणनीवतक	योजनाले	 यवुा	 ववकासका	 प्रमखु	क्ेत्लाई	 पाँच	 मलू	खमबा	 मानी	 पाँच	 वर्षका	
लावग	वववभनन	लक्य	सचूक	प्रसततु	गरेको	छ	। यसमा	उललेवखत	चौथो	आिारसतमभ	पररचालन,	सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	
हो	।	सन	्२०२५	समममा	एक	हजार	जना	यवुालाई	नेततृव	ववकास	तावलम	वदने	लक्य	रावखएको	छ	।	यवुा	वग्षमा	नेततृव	ववकास	
गराउने	अनवगवनत	तररकाहरु	छन	्तयस	मधये	एउटा	सशक्	वववि	यवुा	संसद	अभयास	हो	।	वववभनन	दशेमा	यवुा	संसद	अभयास	
काय्षक्रमका	माधयमबाट	खाररएका	वयवक्हरु	मलुकुकै	प्रिानमनत्ी	समते	भएको	उदाहरण	सथावपत	भसैकेको	छ	।	नेपालमा	यवुा	
संसद	अभयासबाट	दीवक्त	भएका	यवुाहरु	वववभनन	संघ	संसथाको	नेततृव	गददै	समाजका	वववभनन	क्ेत्मा	सफलता	कमाइ	रहकेा	छन	्।	

यवुा	संसद	अभयासका	उद्शेय	नेपाली	यवुा	समदुायलाई	नेततृव	वसपको	ववकास	गनु्ष,	प्रवतभा	र	दक्ताको	पवहचान	गन्ष	अनकूुल	
वातावरण	वसज्षना	गनु्ष,	नेपाली	राजनैवतक	पररदृष्यको	मदु्ा	र	चनुौवतहरुका	बारेमा	यवुा	समदुायमा	वयवहाररक	ज्ञानको	ववकास	गनु्ष	
र	अरुको	ववचार	सनुने,	तावक्ष क	वचनतन	गनने	र	पररवसथवतको	यथाथ्ष	पवहचान	गनने	वसपको	ववकास	गनु्ष	हो	।	

सारमा	यवुा	संसद	अभयासका	मखुय	उद्शेयलाई	वनमनानसुार	प्रसततु	गन्ष	सवकनछः	

१.	 यवुालाई	भववष्यको	सफल	नेततृव	ववकास	गन्षका	लावग	संसदीय	पधिवतको	बारेमा	जानकारी	गराउने	।

२.	 सामावजक,	राजनैवतक	र	आवथ्षक	ववरयमा	नागररक	र	राष्ट्रका	मदु्ामा	सवक्रयता	पवू्षक	सहभागी	हुने	साझा	थलोको	
ववकास	गनने	।	

३.	 सशुासन,	जवाफदवेहता,	पारदवश्षता	र	ववविको	शासन	सथावपत	गन्षका	लावग	पैरवी	गनने	।

४.	 सामावजक	मदु्ामा	अरुले	बझुन	सकने	 गरी	अवभवयवक्	 वदने	 र	ियै्षताकासाथ	अरुको	भावनाको	कदर	 गनने	 बानीको	
ववकास	गनने	।

५.	 नागररकका	 हक	 अविकारको	 संबोिन	 गन्ष	 सरकारका	 वबवभनन	 तहका	 वनण्षय	 प्रवक्रयामा	 नागररकको	 रचनातमक	
सहभावगताका	लावग	पक्पोरण	गनने	।

६.	 वयवसथावपका	संसद	वभत्	गररने	र	गनु्ष	पनने	कामका	बारेमा	ससुवूचत	गराउने	।

७.	 आम	यवुा	र	सरोकारवालालाई	मलुकु	स्चालनको	पधिवतप्रवत	सकारातमक	बनाउने	।	

८.	 सहभागी	यवुामा	समहू	छलफल	गरी	वनष्कर्षमा	पगुने	वववि	वसकाउने	।

९.	 हाम्ो	समाज	 र	दशेले	 वयहोददै	आएका	 ववववि	समसयाहरुको	वासतववक	पवहचान	गरी	सामावजक	समािान	खोजने	
बानीको	ववकास	गराउने	।	

ववश्ववया्री	अभयास

यवुा	संसद	अभयास	 ववश्वका	िरैे	दशेहरुमा	प्रचलनमा	छ	 ।	हाम्ो	 वछमकेती	साक्ष 	 राष्ट्र	 वभत्	भारत,	पावकसतान,	अफगावनसतान,	
बङ्गलादशे	र	श्रीलङ्कामा	यसको	प्रशसत	अभयास	गररनछ।	भारतका	शवैक्क	संसथामा	यसको	वनयवमत	अभयास	हुनछ	।	बेलायतका	
सबै	राजयहरुमा	यो	अभयास	परुानो	परमपराको	रुपमा	ववकास	भ	ैसकेको	छ	।	कयानडा,	असटे्रवलया,	नयजूलयाणड,	मलेसीयामा	लोकवप्रय	
छ	भने	दवक्ण	अमरेरकती	राष्ट्रहरुमा	यस	प्रकारका	अभयासहरु	प्रशसत	भवेटनछन	्।	संगवठत	रुपमा	संयकु्	राष्ट्र	संघीय	यवुा	संसदका	
अवतररक्	कमनवेलथ,	नेटो,	यरुोवपयन	यवुनयन,	अरब	वलग	जसता	समहूका	सदसय	राष्ट्रहरुमा	यो	अभयास	परुानो	भसैकेको	छ	।	िरैे	जसो	
राष्ट्रहरुमा	सरकारी	प्रयासबाट,	कवतपयमा	शवैक्क	संसथाबाट	र	कवतपयमा	गैह्सरकारी	संसथाको	सहयोगबाट	यो	अभयास	भई	आएको		
पाइनछ	।	
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ने्ालमा	गररएका	सरकाररी	प्रयास	

नेपालमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	सथापना	पवू्ष	अनतरा्षवष्ट्रय	अभयासबाट	प्रभाववत	भई	केही	गैह्	सरकारी	संसथाहरुले	नमनुा	यवुा	
संसद	अभयासको	प्रयोग	गरेका	वथए	।	वचयस्ष	नेपाल	नामक	संसथाले	सन	्२०१६	मा	नेपालमा	यवुा	संसद	काय्षक्रम	स्चालन	
गरेको	वथयो	भने	आयोन	नामक	गैह्सरकारी	संसथाले	दशेका	वववभनन	वजललामा	नमनुा	यवुा	संसदीय	अभयास	र	नमनूा	मवहला	
यवुा	संसदीय	अभयास	जसता	गवतववविहरु	गरेको	वथयो	।	पवछलला	वदनमा	रावष्ट्रय	गैह्	सरकारी	संसथालाई	यस	काय्षमा	संयकु्	राष्ट्र	
संघीय	ववकास	काय्षक्रमले	सघाएको	पाइनछ	।	पवछलला	वदनमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	अगवुाईमा	यस	अभयासलाई	राजयले	ग्रहण	
गददै	वनयवमतता	वदन	थावलएको	छ	।	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	वावर्षक	काय्षक्रमका	रुपमा	आवथ्षक	वर्ष	२०७४/०७५	बाट	यवुा	कलब	
गठन	तथा	नमनुा	यवुा	संसद	अभयास	काय्षक्रमका	नामबाट	शरुु	गररएको	यो	काय्षक्रम	सथानीय,	प्रदशे	र	संघीय	तहमा	हरेक	वर्ष	
स्चालन	गररँद	ैआइएको	छ	।	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	हरेक	वर्ष	यो	काय्षक्रम	स्चालन	गन्षका	लावग	सथानीय	र	प्रदशे	तहमा	सशत्ष	
अनदुानका	रुपमा	वजेट	पठाउँद	ैआएको	छ	।	संघीय	तहमा	आवथ्षक	वर्ष	२०७४/०७५	र	२०७५/०७६	मा	भौवतक	उपवसथवतमा	
र	आवथ्षक	वर्ष	२०७६/०७७	र	२०७७/०७८	मा	कोरोना	महामारीका	कारण	भचु्षअल	तथा	अि्ष	भौवतक	रुपमा	यो	काय्षक्रम	
स्चालन	भएको	छ	।	यवुा	संसद	अभयास	काय्षक्रम	स्चालन	काय्षक्रममा	दशेभरका	सय	भनदा	बढी	गैह्सरकारी	संसथाले	रावष्ट्रय	
यवुा	परररदस्ँग	साझदेारी	गरेका	छन	्।	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	मलुकुभरमा	यवुा	संसद	अभयास	स्चालनका	लावग	हाल	समम	
१००	जना	प्रवशक्क	तयार	गरेको	छ	।	कवतपय	प्रवशक्क	सरकारी	सेवावभत्का	छन	्भने	कवतपय	सवतनत्	सेवा	वदइरहकेा	वयवक्बाट	
तयार	गररएका	छन	्।	हरेक	वर्ष	नयाँ	प्रवशक्क	उतपादन	तथा	परुानालाई	पनुता्षजगी	तावलमको	वयवसथा	गररएको	छ	।	यवुा	संसद	
अभयासमा	सहभागी	भएका	यवुा	समते	प्रवशक्क	बनेका	छन	्।	सथानीय	तह,	प्रदशे	तह	र	संघमा	यवुा	संसद	स्चालन	गन्ष	सहज	
होस	्भनने	अवभप्रायले	 नमनूा	 यवुा	संसद	अभयास	स्चालन	 वनदनेवशका	 तयार	 गररएको	छ	 ।	 यवुा	संसद	स्चालन	समबनिी	
काय्षवववि	तथा	वनदनेवशका	बनाउने	दखेी	प्रवशक्ण	वदने	सममका	कामहरु	संवविान	सभाका	सभामखु	र	सभासद,्	संघीय	संसदका	
सभामखु	र	साँसद,	प्रदशे	सभाका	सभामखु	र	सांसद,	संघीय	संसद	सवचवालयका	उचच	तहका	पवू्ष	पदाविकारीहरु,	काननुववदहरु	
तथा	संसदीय	मामला	ववज्ञबाट	गररएको	छ	।	सरकारी	सतरबाट	संघप्रदशे	र	सथानीय	तहमा	पटक	पटक	यो	अभयास	गराइ	सकेपछी	
यस	काय्षक्रमलाई	यवुाका	सरोकारवालाहरुले	कसरी	वलएका	रहछेन	्र	आगामी	वदनमा	के	गनु्ष	पला्ष	भनेर	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	
अनसुनिान	समते	गराएको	छ	।	अनसुनिानले	यवुा	संसद	अभयासको	वनरनतरता	हुन	ुपनने	ठहर	गरेको	छ	।	

प्रवक्रयाः

रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	बनाएको	वडा	यवुा	कलब	गठन	तथा	नमनुा	यवुा	संसद	अभयास	स्चालन	काय्षववविमा	यस	समबनिी	
प्रवक्रया	उललेख	छ	।	जस	अनसुार	गाउँ	वा	नगरपावलकाका	वडाले	तोवकएको	उमरे	समहूका	यवुाहरुको	भलेा	गराइ	वडा	यवुा	
कलब	बनाउँदछ	।	सबै	वडामा	वडा	यवुा	कलब	बनेपवछ	अवनवाय्ष	रुपमा	मवहला	प्रवतवनवितव	हुने	गरी	प्रतयेक	वडाबाट	सहभागी	
छनोट	गराएर	थप	प्रवतवनविका	साथ	सथानीय	तहका	प्रमखु,	उपप्रमखु	र	परररदक्ा	सदसयको	उपवसथवतमा	नमनुा	नगर	वा	गाउँ	
परररदक्ो	बैठक	स्चालन	गररनछ	।	यसरी	स्चालन	हुने	बैठकमा	प्रवतवनवि	यवुाका	अवभभावक	र	समबवनित	सथानीय	तहका	
ववद्यालयका	प्रिानाधयापक	र	यवुाका	क्ेत्मा	काम	गनने	संघसंसथाका	प्रवतवनवि	समतेको	उपवसथवत	हुनछ	।	यसरी	छनोट	भएका	
यवुा	प्रवतवनविहरुको	गाउँ	वा	नगर	यवुा	स्जाल	२	वर्षका	लावग	वक्रयाशील	रहने	वयवसथा	गररएको	छ	।	तयसतै	गरी	गाउँ	वा	
नगरसतर	बाट	छावनएका	यवुा	प्रवतवनवि	र	प्रदशे	सतरमा	छावनएका	प्रवतवनविवबच	प्रदशे	सभाको	अभयास	गराइनछ	।	प्रदशे	यवुा	
संसदमा	सहभागी	यवुाहरुबाट	पवन	२	वर्षका	लावग	प्रदशे	यवुा	स्जाल	रहनछ	।	प्रदशे	यवुा	संसदमा	प्रदशे	तहका	संसदीय	पद	
बमोवजमका	प्रवतवनविले	तोवकएको	भवूमका	प्रदश्षन	गद्षछन	्।	तयसतै	गरी	प्रदशेबाट	छावनएका	र	संघबाट	प्रवतसपिा्षका	आिारमा	
छनोट	गररएका	यवुा	प्रवतवनविका	माझमा	संघीय	यवुा	संसद	स्चालन	गररनछ	।	सथानीय,	प्रदशे	र	संघीय	यवुा	संसद	अभयासमा	
समबनिीत	तहका	संसद	स्चालन	समबनिी	वनयमावलीमा	जे	बयवसथा	गररएको	छ	वत	सबै	हुबहु	प्रयोग	गररनछन	्।	प्रवतपक्	र	
प्रवतपक्ी	दलका	नेताको	भवूमका	जसरी	संवविानले	पररकलपना	गरेको	छ	सोही	बमोवजम	यवुा	संसदका	प्रवतवनविले	रचनातमक	
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ढंगले	 वनवा्षह	 गनु्ष	 पद्षछ	 ।	 संसदीय	अभयासका	अवतररक्	यस	काय्षक्रममा	लोकतनत्मा	काननु	 वनमा्षणका	अवतररक्	 ववविको	
शासनका	सवालमा	रावष्ट्रयसतरका	ववज्ञबाट	सैधिवनतक	कक्ा	समते	स्चालन	गररने	अभयास	छ	।	प्रदशे	तहमा	स्चालन	हुने	यवुा	
संसद	अभयासमा	प्रदशे	सरकार	र	प्रदशे	सभाका	प्रवतवनविको	र	संघीय	तहमा	यवुा	संसद	अभयास	हुदँा	संघीय	संसदका	साँसद	र	
मनत्ी	तथा	प्रिानमनत्ीबाट	समबोिन	गनने	चलन	छ	।	एक	पटक	एक	तहमा	सहभागी	भएको	यवुा	पःुन	अकयो	पटक	सोही	वा	तललो	
तहमा	अभयास	गन्षका	लावग	मानय	हुने	छैन	।	

युवा	ससंद्	समबन््मा	उठारएका	भ्रमहरु

अनतरा्षवष्ट्रय	जगतमा	यवुा	संसद	अभयास	परुानो	चलन	भएता	पवन	नेपालमा	यसको	प्रयोग	िरैे	लामो	नभएका	कारण	यवुा	संसदका	
ववरयमा	समाजका	प्रवतवष्ठत	वयवक्हरुबाट	पवन	नकारातमक	िारणा	वयक्	गररएको	पाइनछ	।	हरेक	दशेमा	आ-आफनै	प्रकारको	
शासन	वयवसथा	हुने	र	यवुा	संसद	अभयास	संसदीय	वयवसथा	भएका	दशेमा	मात्	गन्ष	सवकनछ	भनने	होइन	।	बहालवाला	राजनेताका	
वयवहारबाट	वाकक	वदकक	भएको	 बेलामा	फेरर	 राजनैवतक	अभयास	गराएको	भनने	गलत	आरोप	पवन	यदाकदा	सनुन	पाइनछ	 ।	
मलुकुको	स्चालन	 राजनीवतले	 नै	गनने	 हो	 ।	अयोगय	 रानीवतज्ञलाई	 ववसथापन	गन्ष	योगय	 राजनीवतज्ञको	पदसथापन	 हुनै	पद्षछ	 ।	
आजको	दवुनयामा	एउटा	पररवार	समते	लोकतावनत्क	ढाँचाबाट	स्चालन	हुनछ	।	यवुालाई	एकलो	बननबाट	जोगाइ	उसको	क्मता	
समाजको	वहतका	लावग	प्रयोगमा	लयाउन	नेततृव	ववकासका	अभयासहरु	गरररहन	ुपद्षछ	।	यवुा	संसद	अभयासबाट	खाररएका	सबै	
यवुा	भोवलको	वासतववक	संसदमा	प्रवेश	गछ्षन	्भनने	कुनै	जरुरी	छैन	।	कोही	यवुा	वासतववक	संसदमा	प्रवेश	गन्ष	सफल	भए	भने	
तयो	अतयनतै	हर्षको	ववरय	हुनेछ	।	हाल	संसदमा	प्रवेश	गरेका	कवतपय	वयवक्हरु	भनदा	नमनुा	यवुा	संसदका	सहभागीको	संसदीय	
अभयास	प्रवक्रयामा	राम्ो	दखल	भएको	समते	पाइएको	छ	।	यवुा	संसदबाट	अबवल	ठहररएका	यवुाले	गैह्	राजनीवतक	क्ेत्मा	काम	
गरेको	अवसथामा	पवन	आफनो	संसथा	सक्मतापवू्षक	स्चालन	गरेको	पाइएको	छ	।	 वववि	तथा	पधिवतको	 वनमा्षण	र	प्रयोगका	
साथै	फरक	मतको	सममान	र	फरक	मत	राखने	तररकाका	बारेमा	यो	अभयासमा	िरैे	महतव	वदइनछ	।	यवुा	संसद	अभयासका	क्रममा	
यवुालाई	आफना	ववचार	प्रसततु	गनु्ष	पवू्ष	गहन	अधययन	गन्ष	वसकाइनछ	।	यो	अभयासले	यवुालाई	काननु	वनमा्षण	कसरी	हुनछ	भनने	
मात्	नवसकाइ	जनताका	जीववकाका	सवाललाई	कसरी	समबोिन	गनने	भनने	समते	वसकाउँद	ैलोकतावनत्क	आचरणकासाथ	समाज	
प्रवत	जवाफदहेी	बनन	वसकाउँछ	।	समग्रमा	समाजका	हरेक	एकाइको	प्रभावकारी	नेततृव	गन्ष	वसकाएको	छ	।	तयसैले	होला,	यवुा	
संसदको	 रहर	लागदो	झलक	वासतववक	संसदका	पदाविकारीहरुले	अवलोकन	गरे	लाभदायक	 हुने	 वटपपणी	 बेलावखत	सवुनने	
गररनछ	।

आगामरी	वदनमा	गनु्इ	्नने	कामहरुः	

यवुा	संसद	अभयासका	बारेमा	समदुायलाई	जानकारी	गराउन,ु	समदुायमा	संसदीय	प्रवक्रया	र	यवुा	संसद	अभयासलाई	हनेने	वछटपटु	
रुपमा	 रहकेो	 भ्रमलाई	 वचनु्ष,	 वक्रयाकलापलाई	 समयसापेक्	 बनाउन	ु र	 सरकारी,	 गैह्सरकारी	 तथा	 सामदुावयक	 क्ेत्मा	 यसको	
प्रयोगलाई	वयापक	बनाउन	ुआजको	प्रमखु	आवशयकता	हो	।	यवुा	संसद	अभयास	एउटा	नमनुा	तर	प्रभावकारी	काय्षक्रम	हो	जहाँ	
वयवक्	सवयंले	संसदीय	भवूमकाको	अनभुवूत	गन्ष	पाउँछ	।	 वशक्ण	वसकाइमा	यो	एउटा	 वसकारु	केवनद्रत	प्रयोगातमक	वववि	हो	 ।	
यसलाई	एउटा	पररयोजना	काय्षका	रुपमा	पवन	वलन	सवकनछ	।	तयसैले	हरेक	कलेज	तथा	माधयवमक	ववद्यालयहरुमा	यस	प्रकारका	
गवतववविहरु	स्चालन	गराइन	ुआवशयक	छ	।	सबै	सथानीय	तहले	वर्षमा	एक	पटक	आफनो	क्ेत्वभत्का	यवुालाई	समट्ेने	गरी	यस	
प्रकारको	अभयास	गदा्ष	यवुा	नेततृव	ववकासको	थालनी	सथानीय	तहबाटै	हुन	पाउँछ	।	सरकारी	क्ेत्बाट	गररने	संसवदय	अभयासले	
सरकारका	तीनैवटा	तह	समवेटने	गरी	अभयास	गररन	ुपछ्ष	भने	समदुाय	सतरबाट	गररने	वक्रयाकलापले	ठूलो	संखयामा	यवुालाई	तयार	
गरी	सरकारी	सतरबाट	स्चालन	गररने	काय्षक्रममा	सहभागी	हुनका	लावग	प्रवतसपिा्ष	गन्ष	पठाउन	ुपद्षछ	।	
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वनशकष्इ

हरेक	क्ेत्को	सफलताका	लावग	कुशल	नेततृवको	जरुरत	पद्षछ	।	यवुा	संसद	अभयासले	यवुा	वग्षमा	संसदीय	प्रजातनत्को	बारेमा	
जानकारी	 वददँ	ैभववष्यका	लावग	उपयोगी	 नेततृव	क्मताको	 ववकास	गद्षछ	 ।	यवुालाई	अधययनवशल,	सामावजक,	 वसज्षनातमक,	
समालोचनातमक	र	जवाफदहेी	बनाउने	काय्षमा	यस	वक्रयाकलापको	ठूलो	भवूमका	छ	।	संसारका	िरैे	मलुकुहरुमा	लोकवप्रय	यवुा	
संसद	अभयास	काय्षक्रम	नेपालमा	पवन	राजयसतरबाट	प्रचलनमा	आएको	छ	।	यस	प्रकारको	अभयासलाई	वववभनन	तहबाट	सथावपत	
गराउँद	ैसमाजमा	यसप्रवत	भएको	अनजान	अवसथा	र	भ्रमलाई	वचन्ष	वनरनतर	काय्षक्रमको	आवशयकता	छ	।	
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* उपसष्िि, ्यिुा तथा खलेकुद मन्त्ाल्य

सारांश

यवुाहरु	भववष्यका	कण्षिार	हुन	्।	वयवनहरु	ववकास	वनमा्षणका	आिार	हुन	्।	यवुाहरु	प्राणी	जगतको	मटुु	र	रक्	जसतै	दशे	ववकासका	
नव	रक्संचार	 हुन	् ।	 वयवनहरु	मानव	स्ोतका	सािन	र	साधय	दवुै	 हुन	् ।	 वयवनहरुलाई	बडो	होवसयारीका	साथ	पररचालन	गररयो	
भने	बरदान	हुन	पगुदछ	र	कतै	कवह	ँचवुकयो	भने	यो	अवभसाप	समते	हुन	पगुदछ	।	अमरेरका,	जापान,	वसँगापरु	तथा	केवह	यरुोवपयन	
दशेहरुले	यवुालाई	सही	समयमा	सही	ठाउँमा	प्रयोग	गदा्ष	दशे	ववकास	गरेका	हुन	्भने	केही	अवरिकन	दशे	र	मधयपवू्ष	एवशयाली	
दशेहरुमा	सही	पररचालन	गन्ष	नजानदा	तथा	गन्ष	नसकदा	दशे	गहृयधुिमा	फसेको	दवेखनछ	।	नेपालमा	समते	बढ्दो	यवुा	संखयालाई	
रोजगारी	वदन	नसकदा	वैदवेशक	रोजगारीमा	जानेको	संखया	बढ्दो	छ	।	यवुा	प्रवतभाहरु	यरुोप,	अमरेरका	तथा	अष्टे्रवलया	हावनएका	
छन	्भने	बवलया	पाखरुीहरु	मलेवशया	लगायतका	खाडी	मलुकु	तफ्ष 	लागेका	छन	्।	वैदवेशक	रोजगारीबाट	प्राप्त	ववपे्ररण	आयले	मात्	
दशे	बनदनै	।	नत	ऋणले	दशेको	अवसथा	उकावसनछ	।	तसथ्ष,	दशेमा	उपलबि	भएका	स्ोत	सािनलाई	सही	सदपुयोग	गरेर	बढ्दो	
यवुा	जनसंखयाबाट	जनसाङ्वखक	लाभ	हावसल	गनु्ष	नै	अवहलेको	अवसम	आवशयकता	हो	।	

युवा

मानव	जीवनको	चक्रलाई	केलाउँदा	बालक	पवछ	र	बधृि	अवघ	बीचको	उमरे	समहूलाई	यवुा	भनेर	बझुन	सवकनछ	।	यो	परवनभ्षरबाट	
सववनभ्षर	तफ्ष 	लवमकएको	उमरे	समहू	हो	।	यो	बालककालमा	वसकेका	कुराहरुलाई	वयवहारमा	उतानने	तथा	आफनो	र	दशेकै	भववष्य	
अनिकारबाट	उजयालो	तफ्ष 	रुपानतरण	गनने	उमरे	समहू	हो	।	यो	दशे	ववकासको	शवक्	हो	।	यो	जनसंखयाकै	अविक	सवक्रय,	उजा्षवान	
र	गवतवशल	समहू	हो	।	

यवुा	शबदलाई	उलटाउँदा	वाय	ुशबद	बनदछ	।	वाय	ुपंच	ततव	मधयेको	एक	सासवत	शवक्	हो	।	जसरी	वाय	ुजीवन	र	जगत	संचालनका	
लावग	नभ	ैनहुने	अवकसजन	हो	तयसैगरी	हदेा्ष	यवुालाई	दशे	ववकासको	लावग	नभ	ैनहुने	वायशुवक्	सँग	तलुना	गन्ष	सवकनछ	।	

उमरे	समहूको	आिारमा	हदेा्ष	यवुाको	पवहचान	तथा	वगशीकरणमा	एक	रुपता	भएको	पाइदँनै	।	वववभनन	दशे	तथा	संगठनले	वववभनन	
उमरे	समहूलाई	यवुाको	रुपमा	पररभावरत	गरेका	छन	्।	नेपालमा	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	र	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	
ले	१६	बर्षदवेख	४०	बर्ष	समहूलाई	यवुा	मानेको	छ	भने	बंगलादशे	र	वफवलवपनसले	१५	दवेख	३०	वर्ष	समहूलाई	यवुा	मानेका	
छन	्।	भारतमा	१६	दवेख	२९	बर्ष	समहूलाई	यवुा	मावनएको	छ	।	भटुानले	१३	दवेख	२४	वर्षलाई	यवुा	मानेको	छ	।	मावलद्बभसले	१८	

यमेन्द्र	उ्ाधयाय*

युवा	–	नवरति	सचंार
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दवेख	३५	बर्ष	तथा	श्रीलंका	र	पावकसतानले	१५	दवेख	२९	वर्ष	समहूलाई	यवुा	मानेका	छन	्भने	अफगावनसतानले	१८	दवेख	३५	
बर्षलाई	यवुा	मानेको	छ	।	तयसतै	संयकु्	राष्ट्र	संघले	१५	वर्षदवेख	२४	वर्षको	उमरे	समहू,	राष्ट्र	मणडलले	१५	दवेख	२९	वर्ष	तथा	
अवरिकन	यथु	चाट्षरले	१५	दवेख	३५	बर्ष	समहूलाई	यवुाको	रुपमा	मानेका	छन	्।	

युवा	जगत	–	नवरति	सचंार

यवुाका	रगत	अरु	उमरे	समहूको	तलुनामा	अवल	तातो	हुनछ	।	उनीहरुमा	“केही	वसकँू,	केवह	गरँु”	भनने	भावना	बढी	हुनछ	।	बढी	
वजज्ञास	ुर	संवेदनवशलता	पवन	रहकेो	हुनछ	।	उनीहरु	नयाँ	नयाँ	कुराहरु	नयाँ	नयाँ	वकवसमले	जानन	उतसकु	हुनछन	्।	दशेको	ववकास	र	
समाज	पररवत्षनको	हुटहुवट	जागेको	हुनछ	।	संसारको	उदाहरण	हदेा्ष	पवन	दशे	ववकासमा	यवुाहरुले	नयाँ	र	महतवपणू्ष	योगदान	वदएका	
थपैु्र	उदाहरणहरु	भवेटनछन	्।	

राजनीवतक,	आवथ्षक,	सामावजक,	सांसकृवतक	लगायतका	ववववि	क्ेत्मा	यवुाको	दने	अहम	रहकेो	हुनछ	।	नयाँ	अववष्कार	होस	्
वा	 नयाँ	खोज	 नै	 वकन	 नहोस	् यवुाहरु	खटेको	 तथा	 उनीहरुलाई	 वैज्ञावनक	अनसुनिान	 गन्ष	खटाइएको	 हुनछ	 ।	 यवुाहरुमा	 नयाँ	
जोस,	नयाँ	उमगं	तथा	अविक	आटँ	हुने	हुनाले	उवनहरुबाट	पररवार,	समाज	र	राष्ट्रकै	ववकासमा	अतलुनीय	योगदानको	अपेक्ा	
गररएको	हुनछ	।	संसार	भर	यवुा	जगतलाई	नवरक्	संचारको	बाहकको	रुपमा	वलइनछ	।	उवनहरुमा	memory	power	बढी	हुने	
गद्षछ	।	शारररीक	रुपमा	ससुंगवठत	र	बवलया	हुने	गद्षछन	्।	फुवत्षला	र	जाँगररला	पवन	हुने	गद्षछन	्।	फलत	राजनीवतक	पररवत्षन	दवेख	
बाह्य	यधुि	समममा	यवुा	समहूको	पररचालन	गररएको	हुनछ	।	

यवुाहरुको	 ववद्यमान	भवूमकालाई	 केलाउँदा	 उवनहरुलाई	Critical	 thinker	 (आलोचनातमक	 ववचारक	 ),	Change	maker	
(पररवत्षनका	वाहक	),	Innovator	(नव	प्रव्षतक	),	Communicator	(सचूनाका	वाहक	)	तथा	Transformative	Leadership	
(रुपानतरणकारी	नेततृव	)	को	रुपमा	पवन	वलन	सवकनछ	।	

ने्ालमा	युवा

नेपालमा	प्रतयेक	१०	वर्षमा	रावष्ट्रय	जनगणना	गररनछ	।	वव.सं	२०६८	सालको	जनगणना	अनसुार	नेपालमा	कूल	जनसंखयामा	
यवुाको	संखया	४०.३५	प्रवतशत	रहकेो	दवेखनछ	।	यो	प्रवतशत	संखयाले	अनय	उमरे	समहू	भनदा	यवुाको	संखया	अविक	रहकेो	
दखेाउँछ	।	यBवप	वव	सं	२०७८	को	नयाँ	जनगणना	हाल	जारी	रहकेो	र	पररष्कृत	नवतजा	आउने	तरखरमा	रहकेो	छ	।	

कुनै	पवन	दशेमा	यवुाको	संखया	अविक	हुने	अबसथा	एक	जगुमा	िरैे	कम	समय	समममा	मात्	एक	पलट	आउने	गद्षछ	।	समयक्रममा	
यो	अवसथामा	पररवत्षन	आई	छाड्छ	।	यसलाई	रोकेर	राखन	कवठन	हुनछ	।	यो	समयसँग	आउँछ	र	समयक्रमसँगै	जानछ	वकनवक,	
आजका	यी	यवुाहरु	कालानतरमा	बढूा	तथा	कमजोर	 हुन	पगुदछन	् ।	पाररवाररक	समसया	तथा	 रोगले	सताउन	थलदछ	 ।	तसथ्ष,	
समयम	ै वयनीहरुलाई	 दशे	 ववकासको	महतवपणू्ष	स्ोतको	 रुपमा	 वववभनन	क्ेत्मा	 पररचालन	गरेर	बढी	लाभ	 वलई	 दशेको	महुार	
फेन्ष	 सकनपुद्षछ	 ।	अनतरा्षवष्ट्रय	भारामा	 यसलाई	 Population	Dividend	भवननछ	 ।	अकयो	शबदमा	 Population	Benefit	
पवन	भनन	सवकनछ	।	ववकासका	वववभनन	स्ोतहरु	मधये	मानव	जगतलाई	महतवपणू्ष	स्ोतको	रुपमा	वलइनछ	।	तयस	मधये	पवन	यवुा	
स्ोतलाई	अझ	महतवपणू्ष	र		ओजनदार	स्ोतको	रुपमा	वलइनछ	।	वासतवमा	मानव	जगत	ववकासका	सािन	र	साधय	दवुै	हुन	्।	यसमा	
गररएको	लगानीले	दीघ्षकालमा	दशे	ववकासका	लावग	फाइदा	पगुदछ	।	मानव	स्ोतको	महतव	बझुरे	िनी	तथा	ववकवसत	दशेहरुले	
आफनो	आमदानीको	 ठूलो	 वहससा	 मानव	स्ोतको	 ववकास,	 नववन	खोज	 तथा	अनसुनिान	 एवं	 नवप्रवत्षनमा	लगानी	 बढाएका	
छन	्।	वयनै	ववकवसत	दशेबाट	गवतलो	पाठ	वसकेर	नेपालले	पाएको	यो	अवसरको	बढी	भनदा	बढी	सदपुयोग	गरेर	यवुा	पररचालन	
गददै	जनसंवखयक	लाभको	रुपमा	बढी	भनदा	बढी	फाइदा	हावसल	गनु्ष	पद्षछ	।	



46 o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg

सवंव्ानमा	युवा

वत्षमान	नेपालको	संवविान	२०७२	को	भाग	३	मा	मौवलक	हकको	वववभनन	वयवसथा	र	भाग	४	मा	राजयका	वनदनेशन	वसधिानत,	
दावयतव	तथा	नीवतहरुमा	समते	यवुा	ववकास	एवं	यवुा	पररचालनका	बारेमा	ववशरे	वयवसथा	गररएको	छ	।	िारा	४८	मा	नागररक	
कत्षवयको	बारेमा	उललेख	गररएको	छ	भने	िारा	५१	ञ	७	मा	दहेायको	 कुरा	उललेख	गररएको	छ	 :	“रावष्ट्रय	 ववकासमा	यवुा	
सहभावगता	अवभववृधि	गददै	राजनीवतक,	आवथ्षक,	सामावजक	र	सांसकृवतक	अविकारहरुको	पणू्ष	उपयोगको	वातावरण	वसज्षना	गनने,	
यवुाको	सशक्तीकरण	र	ववकासका	लावग	वशक्ा,	सवास्थय,	रोजगारी	लगायतका	क्ेत्मा	ववशरे	अवसर	प्रदान	गददै	वयवक्तव	ववकास	
गनने	तथा	राजयको	सवा्षङ्गीण	ववकासमा	योगदानका	लावग	उपयकु्	अवसर	प्रदान	गनने	।	‘’

्न्ध्ौं	यरोजनामा	युवा	

नेपालले	योजनाबधि	ववकासको	पवहलो	अवभयान	थालेको	वव	सं	२०१३	सालदवेख	हो	।	यसैक्रमको	वनरनतरता	सवरुप	हाल	पनध्ौं	
योजना	(आ.ब.२०७६/२०७७-	२०८१/२०८२)	संचालनमा	रहकेो	छ	।	यस	प्च	वरशीय	योजनामा	यवुा	ववकास	तथा	पररचालन	
समबवनि	ववशरे	वयवसथा	गररएको	छ	।	यस	योजनामा	यवुा	समबनिी	दहेाय	बमोवजमका	रणनीवतहरु	रहकेा	छन	्:-

•	 प्राववविक	तथा	वयावसावयक	वशक्ा	र	वसप	ववकासका	अवसर	ववसतार	गनने

•	 यवुालाई	उद्यम	र	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रव्षधिन	गनने

•	 यवुाद्बारा	संचावलत	उद्यम,	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रवद्ब्षन	गनने

•	 ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचँ	ववसतार	गनने

•	 तीन	तहको	नीवत	वनमा्षण	दवेख	काया्षनवयनसमम	यवुाको	समावेशी	र	साथ्षक	सहभावगता	सवुनवश्त	गररने

•	 यवुामा	सवयंसेवी	संसकृवतको	ववकास	गनने	।	

युवा	तथा	खेलकूद	मन्त्ालय	र	युवा

यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालयको	सथापना	 वव.सं	२०६५	सालमा	भएको	हो	 ।	यवुा	 ववकास,	यवुा	सशवक्करण,	यवुा	जागरण,	
उद्यमशीलता,	सवरोजगार,	सीप	ववकास,	सकाउवटङ,	आतम	अनशुासन,	सवालमबन,	सवयंसेवा,	मानवता	एवं	मानव	सेवा,	खलेकूद	
तथा	 मनोरंजन	लगायतका	 ववववि	क्ेत्मा	 नीवत	 वनमा्षण,काया्षनवयन,	अनगुमन,	 वनरीक्ण	 गनने	 तथा	 वनदनेशन	 वदने	 उदशेयले	 यो	
मनत्ालयको	गठन	भएको	दवेखनछ	।	नेपाल	सरकार	काय्षववभाजन	वनयमावली,	२०७४	मा	यस	मनत्ालयको	ववसततृ	काय्ष	वजममवेारी	
तथा	काय्ष	वववरण	उललेख	गररएको	छः

यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालय	अनतग्षत	यवुा	तथा	खलेकूदका	क्ेत्मा	काम	गन्ष	हाल	दहेायका	चार	वनकायहरु	खडा	गररएका	छन	्:-

१	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद्
२	 रावष्ट्रय	खलेकूद	परररद्
३	 नेपाल	सकाउट	र

४	 यवुा	तथा	साना	वयावसायी	सवरोजगार	कोर	।	

युवा	समबवन््	नरीवत	वनयम,	ऐन	कानुन	तथा	दरीघ्इकालरीन	रणनरीवत

यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालयको	काम	कारवाहीलाई	चसुत	दरुुसत	तथा	एकरुपता	पान्ष	र	सहजीकरण	गरी	सशुासन	कायम	राखन	
दहेाय	बमोवजमका	नीवत	वनयम,ऐन	काननु	तथा	दीघ्षकालीन	रणनीवत	तयार	पाररएको	छः
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क)		 रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	तथा	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,२०७२

ख)		 रावष्ट्रय	खलेकुद	नीवत,	२०६६	तथा	रावष्ट्रय	खलेकुद	परररद	्ऐन,२०७७

ग)		 नेपाल	सकाउट	ऐन,२०५०

घ)	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्वनयमावली,२०७३

ङ)	 नेपाल	सकाउट	वनयमावली,२०७७

च)	 यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	कोर	वनयमावली,२०७७

वयनै	नीवत	वनयम	तथा	ऐन	काननुको	माग्षवनदनेशनको	आिारमा	रही	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	आफनो	काम	कारबाही	अगावड	
बढाएको	छ	भने	 समयानसुार	 वववभनन	काय्षवववि	 बनाई	काया्षनवयनलाई	 गवतवशलता	 प्रदान	 गरेको	छ	 ।	 यसैगरी	 दीघ्षकालीन	
रणनीवतको	रुपमा	“यथु	वभजन,	२०२५”	तयार	पारी	ववववि	काय्षक्रम	तथा	गवतववविहरु	संचालन	गररएको	छ	।	“यथु	वभजन,	
२०२५”	ले	मखुय	गरी	५	क्ेत्हरु	लाई	आिारभतू	सतमभको	रुपमा	औलंयाएको	छ	।	ती	५	आिारभतू	सतमभलाई	Five	Pillars	
of	youth	development	पवन	भनने	गररएको	छ	।	जनु	यस	प्रकारको	रहकेो	छ	:-

	युथ	वभजन,२०२५

	युवा	ववकासका	५	आ्ार	सतमभ

	वदगरो	ववकास	लक्य	(	Sustainable	Development	Goals	)	र	युवा

	 नेपाल	संयकु्	राष्ट्र	संघको	सदसय	राष्ट्र	हो	 ।	संयकु्	राष्ट्र	संघले	सन	्२०३०	समममा	 वदगो	 ववकास	लक्य	हावसल	गनने	उदशेय	
वलएको	छ	।	वदगो	ववकास	लक्यले	Living	no	one	behind	अथा्षत	कसैलाई	पवन	पछावड	नछाड्ने	बाचा	गरेको	छ	।	मानवता	र	
प्ृथवीको	सनुदर	भववष्यकोलावग	यवुाहरुको	भवूमका	बारे	वदगो	ववकास	लक्यको	अनचुछेद	५३	मा	भवनएको	छ	“The	future	of	
humanity	and	of	our	planet	lies	in	our	hands.	It	lies	also	in	the	hands	of	today’s	younger	generation	who	
will	pass	the	torch	to	future	generations.”	यसै	गरी	एक	वतहाईकै	हाराहारीका	Targets	हरुमा	पवन	यवुाहरुको	महतवपणू्ष	
भवूमका	र	यवुा	सशवक्करण,	सहभावगता	र	समबवृधिको	महतवका	बारेमा	वदगो	ववकास	लक्यले	उललेख	गरेको	दवेखनछ	।	नेपालले	
पवन	वदगो	ववकास	लक्य	अनतग्षतका	वववभनन	१७	वटा	ववश्व	ववकास	लक्य	र	१६९	वटा	वनवद्षटि	लक्यहरुलाई	केनद्र	ववनदमुा	राखरे	
वववभनन	संघीय	मनत्ालय,	प्रदशे	सरकार	र	सथानीय	वनकायहरु	तथा	गैर	सरकारी	संघ	संसथा	एवं	वनजी	क्ेत्	माफ्ष त	यवुा	ववकास	एवं	
सशवक्करण,	यवुा	जागरण	तथा	यवुा	पररचालन	लगायतका	अनय	क्ेत्का	आफना	ववकास	काय्षक्रमहरुलाई	अगावड	बढाएको	छ	।	

	मन्त्ालयबार	सचंावलत	युवामुखरी	मुखय	मुखय	काय्इक्रमहरुः

•	 रावषरिय	 युवा	 प्रवतभा	 सममान	 काय्इक्रमः	 यवुा	 तथा	 खलेकुद	 मनत्ालयले	 बरनेनी	 दशेभरर	 छररएर	 रहकेा	 यवुा	
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प्रवतभाहरुको	खोजी	गरी	ववशरे	काय्षक्रमका	साथ	नगद	परुसकार	सवहत	सममान	पत्	प्रदान	गरेर	यवुाहरुको	प्रवतभाको	
कदर	गनने	गरेको	छ	।	समाजका	वववभनन	क्ेत्मा	योगदान	वदएका	तथा	नवप्रवत्षनमा	लागेका	यवुाहरुको	यस	कदरले	अरु	
यवुाहरु	पवन	सकारातमक	सोंचका	साथ	उतपे्रररत	होउन	्अवन	दशे	र	समाजकै	ववकासमा	लागनु	्भनेर	साव्षजवनक	सचूना	
माफ्ष त	यसता	यवुाहरुको	खोजी	गनने	गररएको	हो	।	

•	 युवा	सचंार	काय्इक्रमः	मनत्ालय	र	 नेपाल	 टेवलवभजनको	पहलमा	प्रतयेक	सोमबार	 ववहान	८	बजेर	२५	 वमनेटमा	
यवुासँग	 सरोकार	 राखने	 वववभनन	 यवुामखुी	 वक्रयाकलाप	 समटेेर	 नेपाल	 टेवलवभजन	 माफ्ष त	 प्रसारण	 गनने	 गररएको	
छ	।	यवुाहरुले	सवरोजगार,	उद्यमशीलता,उद्योगी	वयापारी	तथा	सवयंसेवी	बनेर	वदएको	योगदानलाई	समते	छायांकन	
गरेर	अरु	यवुाहरुलाई	पे्रररत	गन्ष	यसतो	काय्षक्रम	संचालन	गररएको	हो	।	

•	 युवा	प्रकाशनः	यवुा	तथा	खलेकूदका	ववववि	ववरय	समटेेर	वववभनन	लेखक	तथा	ववद्ानहरुका	ववचार,	लेख,	रचना,	
खोज	तथा	अनसुनिानमलूक	वक्रयाकलापहरु	सवहत	“यवुा”	नामक	लेखहरुको	संगालो	पवत्का	वावर्षक	रुपमा	प्रकाशन	
गनने	गररएको	छ	।	

•	 अन्तर	मन्त्ालय	समन्वय	तथा	सहजरीकरण	गरोष्ठरीः	वववभनन	मनत्ालयका	यवुा	समपक्ष 	वयवक्	(	Focal	Person	
)	हरुको	सहभावगतामा	यवुा	समबवनि	हरेक	मनत्ालयका	काय्षक्रम	तथा	वक्रयाकलापका	बारेमा	खलुा	छलफल	गनने	
गररएको	छ	।	यस	समनवय	तथा	सहजीकरण	गोष्ठीले	यवुाका	काय्षक्रममा	एकरुपता	लयाउन	र	स्ोतको	सदपुयोग	हुनमा	
मद्त	परु	्याउन	सकदछ	।	एकतीकृत	रुपमा	काय्षक्रम	संचालन	गन्षमा	सहज	हुन	पगुदछ	।	आपसी	सहयोग	बढाउन	मद्त	
हुन	पगुदछ	।	

•	 सचूनाकरो	 हक	 काया्इन्वयन	 गरोवष्ठः	 मनत्ालय	 र	 मातहतका	 वनकायमा	 हुने	 यवुा	 तथा	 खलेकूद	 समबनिी	
वक्रयाकलापहरुलाई	 पारदशशी	 बनाउन,	 सचूनाहरुलाई	 एकरुपता	 पान्ष	 तथा	 कम्षचारीहरुलाई	 सचूनाको	 हकको	
महतवबारेमा	 जानकारी	 वदने	 उद्शेयले	 रावष्ट्रय	 सचूना	 आयोगका	 पदाविकारीजयलूाई	 आमनत्ण	 गरी	 यो	 गोष्ठीको	
आयोजना	गनने	गररएको	छ	।	यस	गोष्ठीले	सचूनाको	हकका	बारेमा	भई	रहकेा	अनय	गवतववविका	बारेमा	जानकारी	वलन	
र	वदन	मद्त	पगुने	गरेको	छ	।	

•	 मानवता	प्रव ््इनकालावग	 युवा	 ववद्ाथथी	सचेतना	काय्इक्रमः	मनत्ालयले	 वववभनन	 ववद्यालय	तथा	कयामपसमा	
अधययनरत	 यवुा	 ववद्याथशीहरुलाई	 मानवता,	अनशुासन,	 नैवतकता,	 सवालमबन,	 उद्यमवशलता,	 सवरोजगार	लगायत	
मनत्ालय	र	मातहतका	वनकायका	यवुा	तथा	खलेकूद	समबवनित	वववभनन	काय्षक्रम	तथा	भरैहकेा	वक्रयाकलापहरुका	
बारेमा	जानकारी	 वदनकुा	साथै	यवुाको	 दावयतव,	 वजममवेारी	 र	कत्षवयका	बारेमा	 प्रवशक्ण	 वदई	सचतेना	 गनने	 गरेको	
छ	।	यस	सचतेना	काय्षक्रमबाट	यवुाहरुमाझ	सकारातमक	भावना	जगाउन,	कुलत	र	कुसंसकारबाट	बचाउन	र	भववष्यमा	
असल	नागररक	तयार	पान्ष	मद्त	पगुनकुा	साथै	समाजमा	 वछपेर	रहकेा	नव	प्रवतभा	खोजन	ुका	अलावा	यवुाका	थप	
वक्रयाकलाप	सथानीय	तहदवेख	नै	बढाउन	मद्त	पगुने	आशा	गररएको	छ	।	

•	 युवा	तथा	खेलकूद	के्त्का	्त्कार	प्ररोतसाहन	काय्इक्रमः	मनत्ालयले प्रतयेक	वर्ष	यवुा	तथा	खलेकूदका	वववभनन	
क्ेत्मा	कलम	चलाउने	पत्कार	तथा	संचारकमशीहरु	मधये	केहीको	छनौट	गरी	उहाँहरुको	योगय	कामको	सममान	सवरुप	
नगद	परुसकार	सवहत	सममान	पत्	प्रदान	गनने	गरेको	छ	।	ववशरे	प्राथवमकताका	साथ	हुने	यस	काय्षक्रमले	यवुाहरु	माझ	
पत्काररताका	क्ेत्मा	केही	गरौं	र	यवुा	ववकास	तथा	यवुा	पररचालनका	क्ेत्मा	उललेखनीय	गवतवववि	होस	्भनने	सनदशे	
पगुने	आशा	गन्ष	सवकनछ	।	

•	 वववभन्न	 नरीवत	 वनयम	 तथा	 कानुन	 वनमा्इणः	 मनत्ालयले	 यवुा	 तथा	 खलेकूदका	 क्ेत्मा	आवशयकता	 अनसुार	
नीवत	वनयम	एवं	काननुको	मसयौदा	तयार	पानु्षका	साथै	काय्षवववि	वनमा्षण	गरी	मातहतका	वनकायका	वक्रयाकलापको	
अनगुमन	तथा	वनरीक्ण	गरी	वनदनेशन	वदने	गरेको	छ	।	

•	 खेला्डरी	सममान	तथा	्ुरसकार	प्रदान	काय्इक्रमः	खलेकूदका	माधयमले	दशे	र	जनताको	पवहचान	बढाउने	र	रावष्ट्रय	
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अनतरा्षवष्ट्रय	जगतमा	वजत	हावसल	गरी	भाईचारा	बढाउने	नेपाली	खलेाडीहरु	लाई	मनत्ालयले	नगद	सवहत	सममान	
गनने	गरेको	छ	।	यसबाट	आउने	यवुा	पसुतालाई	खलेप्रवतको	आसथा	जगाईराखन	मद्त	पगुन	जाने	आशा	गन्ष	सवकनछ	।	

•	 खेला्डरी	सचेतना,	खेल	सघंससंथा	प्रवशक्ण	तथा	Anti-Doping	समबवन््	काय्इक्रमः	मनत्ालयले	वववभनन	
खलेका	क्ेत्मा	आबधि	वववभनन	खलेाडी	तथा	खले	संघ	संसथाहरुलाई	समय	समयमा	यवुा	खलेाडीहरुमा	हुन	सकने	
लैङ्वगक	 वहसँाका	बारेमा	सचतेना	काय्षक्रम	गनने	 गरेको	छ	 ।	संघसंसथाहरुलाई	काया्षलय	संचालन	तथा	सचूनाको	
हकका	बारेमा	 पवन	प्रवशक्ण	 वदने	गरेको	छ	 ।	खलेमा	प्रवतबवनित	लाग	ूऔरवि	सेवन	 ववरुधि	 (	Anti-Doping)	
सचतेना	वदई	सवचछ	खलेको	महतवको	बारेमा	सचतेना	वदने	गरेको	छ	।	यसता	गवतववविबाट	नव	यवुाहरुमा	सकारातमक	
संदशे	जाने	आशा	गररएको	छ	।	

•	 वववभन्न	रावषरिय	तथा	अन्तरा्इवषरिय	वदवसहरुः	१२	अगसटलाई	अनतरा्षवष्ट्रय	यवुा	वदवसको	रुपमा	र	५	वडसेमबरलाई	
अनतरा्षवष्ट्रय	सवयम	ंसेवा	वदवसको	रुपमा	संसार	भरर	यवुा	समबवनि	ववववि	काय्षक्रम	संचालन	गरेर	मनाइनछ	।	मनत्ालयले	
रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्र	वववभनन	अनतरा्षवष्ट्रय	संसथा	सवहत	यी	यवुा	लवक्क्त	वदवसहरु	वववभनन	काय्षक्रमका	साथ	मनाउने	
गरेको	छ	।	यस	काय्षक्रमहरुबाट	यवुाहरु	प्रवतको	सममानका	साथ	साथै	सवयंसेवी	भावना	जागतृ	हुने	र	संसारभररका	
यवुाका	संजालसँग	आबधि	हुन	मद्त	पगुदछ	।	

•	 अन्य	काय्इक्रमहरुः	नमनूा	यवुा	संसद	अभयास	काय्षक्रम,	सीप	 ववकास	तथा	उद्यमवशल	ववकास	अवभमखुीकरण	
काय्षक्रम,	एक	 वशक्ण	संसथा	एक	उद्यम	काय्षक्रम,	यवुा	अनभुव	आदान	प्रदानको	भ्रमण	काय्षक्रम,	उद्यम	परामश्ष	
काय्षक्रम,	 यवुाका	लावग	 ववज्ञान	 तथा	 प्रवववि	 प्रवधि्षन	काय्षक्रम,	 ववज्ञान	 तथा	 प्रववविमा	 यवुा	 सममलेन	काय्षक्रम,	
उद्यमवशलता	तथा	 वववतिय	साक्रता	तावलम	काय्षक्रम,	 ववना	 वितो	 ववना	वयाज	ऋण	ववतरण	काय्षक्रम,	सवरोजगार	
काय्षक्रम,	आतम	अनशुासन	तथा	सकाउवटङ्ग	समबवनि	तावलम	काय्षक्रम,	खले	प्रवशक्ण	तथा	तावलम	काय्षक्रम,	खले	
मदैान	तथा	पवूा्षिार	ववकास	वनमा्षण	काय्षक्रम	लगायतका	वववभनन	खलेकूद	प्रवतयोवगताहरु	मनत्ालय	र	अनतग्षतका	
वनकायहरुबाट	संचालन	हुदँ	ैआइरहकेो	छ	।	यी	सबै	काय्षक्रमहरु	यवुासँग	समबवनित	काय्षक्रमहरु	हुन	।	

युवाका	समसया

यवुा	तथा	खलेकुदको	ववकास	तथा	पररचालनका	क्ेत्मा	संघीय	सरकार	अनतग्षत	यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालय,	प्रदशे	सरकार	
अनतग्षत	सामावजक	ववकास	मनत्ालय	(कुनै	प्रदशेमा	छुटै्ट	यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालय	रहकेो	छ	)	तथा	सथानीय	सरकार	अनतग्षत	
समबवनित	पावलकाका	वशक्ा	इकाइ्ष	शाखाले	कामकाज	गददै	आइरहकेो	छन	्भने	यसका	अलावा	थपैु्र	रावष्ट्रय	अनतरा्षवष्ट्रय	गैर	
सरकारी	संघसंसथा,	वनजी	क्ेत्	तथा	सहकारी	संसथाहरुले	पवन	यवुाका	क्ेत्मा	काय्ष	गददै	आइ्षरहकेा	छन	्।	हाल	कुनै	खास	एक	क्ेत्मा	
मात्	यवुाका	समसयाहरु	नभई	ववववि	क्ेत्मा	रहकेा	छन	्।	जनु	पणू्षरुपमा	समािान	हुन	सकेको	दवेखदंनै	।	यवुाका	ववद्यमान	Multi	
sectorial	समसयाहरुलाई	यसरी	औलँयाउन	सवकनछ	:-

•	 रोजगारीको	कमीः-	यवुाहरु	सवदशेमा	उपलबि	पया्षप्त	रोजगारीको	अभावमा	वैदवेशक	रोजगारीमा	गएका	छन	्।	दवैनक	
जसो	१५००	को	हाराहारीमा	रोजगार	खोजद	ैववदशे	जाने	गरेका	छन	्।	बैदवेशक	रोजगारीमा	पवन	ठवगएका	छन	्।	उवचत	
पाररश्रवमकको	अभावमा	एक	ठाउँबाट	अकयो	ठाउँमा	ओहोर	दोहोर	गनने	गरेका	छन	्।	मानवसक	तथा	शारीररक	पीडा	
वलएर	Danger,	Dirty	र	Difficult	कामहरु	गनने	गरेका	छन	् ।	 ववपे्ररण	आयको	आगमनका	साथसाथै	अगं	भगं	
भएका	शरीर	वा	लासका	बाकस	समते	आउने	गरेको	दृटिानत	रहकेोछ	।	अकयो	तफ्ष 	सवदशेमा	भएका	यवुाहरु	वक	त	
बेरोजगार	छन	्वक	त	मौसमी	रोजगारमा	छन	्।	कृवर,	पट्षन	र	जलववद्यतु	क्ेत्हरुले	तलुनातमक	लाभ	वदने	भए	पवन	पणू्ष	
रोजगारी	सजृना	गन्ष	सकेका	छैनन	् ।	Covid	-	१९	को	महामारीले	त	झन	्यवुाहरु	लाई	मानवसक	तनाव	र	दशेको	
अथ्षतनत्लाई	िकका	पयुा्षएको	अवसथाछ	।	
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•	 लैङ्वगक	वहसँा	तथा	ववभदेको	वशकारः-	समाजमा	रहकेो	अनिववश्वास	तथा	सामावजक	कुरीवतका	कारणले	यवुाहरु	
लैङ्वगक	वहसंाको	वशकार	भएका	छन	्।	बोकसी,	छाउपडी,	वतलक,	दाइजो,	दहजे,	पेवा	तथा	छुवाछुत	जसता	सामावजक	
अनिववश्वास	 तथा	जावतगत	भदेभावका	कारण	 यवुाहरु	 ववभदेको	 वशकार	 भएका	छन	् ।	 मवहला	 वहसंा	 तथा	 घरेल	ु
वहसंाका	घटनाहरुमा	पणू्ष	ववराम	लागन	सकेका	छैनन	्।	

•	 कूलतमा	फसेको	तथा	फसाइएकोः-	यवुा	उमरे	चनचले	उमरे	हो	।	कौतहुलता	जागने	र	जे	गन्ष	हुनन	तयही	गन्ष	खोजने,	जे	
खान	हुनन	तयही	खान	खोजने,	जे	हने्ष	हुनन	तयही	हनेने	र	जहाँ	जान	हुनन	तयही	ँजान	मन	लागने	उमरे	हो	।	साथी	भाईको	
दखेावसकती	गनने	र	आफनो	तलुना	गन्ष	मन	लागने	उमरे	पवन	हो	 ।	यो	अधययन	तथा	सीप	वसकेर	आफनो	र	पररवारको	
भववष्य	उजजवल	बनाउने	प्रवत	वजममवेारी	हुने	उमरे	पवन	हो	।	तसथ्ष,	यस	उमरे	अवसथामा	सही	गलत	छुट््टयाउन	कवठन	
हुनछ	र	भईरहकेो	वातावरणले	प्रभाव	पान्ष	सकदछ	।	अत,	यसतो	उमरे	समहूका	यवुाहरु	कुलतमा	फँसेको	दवेखनछ	।	चोरी	
चकारी	गनने,	झठू	बोलने,	अपराविक	गवतवववि	गनने,	मादक	तथा	लाग	ुपदाथ्ष	सेवन	गनने,	ववपरीत	वलङ्गका	साथीसँगावत	
वजसकयाउने	जसता	गवतवववि	यही	उमरे	समहूमा	बढी	 हुने	 गद्षछ	 ।	अनतरा्षवष्ट्रय	तथा	 रावष्ट्रय	 वगरोहहरुले	पवन	यही	
समहूलाई	आफनो	उपभोक्ा	बनाई	फँसाएका	हुनछन	्।	

•	 सामावजक	 पन	 पातवलएकोः-	 बढ्दो	 भौवतक	 बादप्रवतको	 मोह,	 ववज्ञानप्रवववि	 तथा	 संचार	 जगतको	आश्रयजनक	
प्रगवतका	कारणले	आजका	यवुाहरुमा	एकलै	घमुने	डूलने,	एकलै	खलेने,	हाँसने	र	रमाउने	जसता	वक्रयाकलापहरु	बढ्द	ै
गएको	छ	।	सेलफती	वखचने,	वटकटक	बनाउने,	वभवडयो	गेम	खलेने	तथा	चयावटङ्ग	गनने	र	एकाघरमा	को	आयो	को	गयो,	
कसलाई	कसरी	कवहले	के	समबोिन	गनु्ष	पछ्ष	भनने	जसता	मानव	जीवनका	सािारण	वयवहाररक	पक्	समतेको	वासता	
नगनने	गवतवववि	बढ्द	ैगएको	दवेखनछ	।	यस	बाट	यवुा	जगतमा	एकोहोरो	पन	हुने,	वचड्	वचडाहटपन	बढ्ने	र	समाजप्रवत	
वेवासता	गददै	 वडपे्रसनको	 वशकार	 हुने	खतरा	 हुनछ	 ।	अवहले	प्रायः	पररवारहरुमा	एउटै	घरमा	 रहदँासमते	मसेेनजर	वा	
ह्ाटसपबाट	बोलाउन	ुपनने	अवसथा	आएको	हुनाले	समावजक	पन	पातवलंद	ैगएको	दखेन	सवकनछ	।	

•	 मानवता	 हराउँद	ै गएकोः-	 प्ृथवीका	 प्राणीहरु	 मधये	 मावनस	 सव्षश्रषे्ठ	 प्राणी	 हो	 ।	 मावनससँग	 ज्ञान,	 बवुधि	 र	 वववेक	
हुनछ	।	भववष्यप्रवतको	सोंच	एवं	ववचार	गन्ष	सकने	खबुी	हुनछ	।	अधययन	अनसुंिान	गरी	नयाँ	वनष्कर्ष	वनकालने	अदू्त	
क्मता	हुनछ	।	शारीररक	बलभनदा	पवन	मानवसक	बवुधिको	प्रयोगले	मावनसले	प्ृथवीमा	भएका	अरु	प्राणीहरुलाई	बसमा	
पारेको	हुनछ	।	दया,	माया,	करुणा	सहानभुवूत,	सहयोग	एवं	उपकार	जसता	मानवता	समबनिी	गणुहरु	मावनसमा	नै	हुनछ	।	तर	
बढ्दो	भौवतकबाद	र	ववश्वीकरकरणको	प्रभाव	सवरुप	मावनसहरु	सवाथशी	र	वयापाररक	हुदँ	ैगएका	छन	्।	आधयावतमक	
वचनतन	र	मानवतावाद	लाई	मानववादले	पवछ	पारेको	छ	।	मानवको	वहतलाईमात्	धयान	वदन	खोजदा	अरु	प्रावणप्रवत	
अनयाय	हुन	पगुेको	छ	।	प्राकृवतक	स्ोतको	अतयविक	दोहनले	वातावरण	प्रदरुण	बढ्द	ैगएको	तथा	जलवाय	ुपररवत्षनका	
कारण	प्ृथवीको	प्राकृवतक	चक्र	गडबडी	भई	मानवीय	जीवन	थप	कटिकर	 हुदँ	ै गएको	छ	 ।	आज	एकले	अकयोलाई	
सहयोग	गनु्ष	पदा्ष	नाफा	घाटाको	तलुोबाट	हरेरन	थावलएको	छ	इमानदाररता	र	नैवतकता	एक	आपसबाटै	हराउँद	ैगएका	
छन	्।	जसको	प्रभाव	वत्षमान	यवुाहरुमा	पवन	नपला्ष	भनन	सवकनन	।	

अबकरो	बाररो

यवुाका	वत्षमान	समसया	समािान	नभएसमम	दशेले	कम्षठ	नागररक	तयार	पारी	दशे	ववकासमा	पररचालन	गन्ष	सकदनै	।	एक	जगुमा	
आएको	यवुाको	बढ्दो	संखयालाई	अवसरका	रुपमा	ग्रहण	गरी	सथानीय	तहदवेखनै	महतिम	प्रयोग	गनु्ष	पछ्ष	।	यसकालावग	दहेायको	
उपाय	अपनाउन	ुपनने	दवेखनछः

•	 प्रतयेक	बालबावलकालाई	अवनवाय्षरुपमा	 वनःशलुक	 वशक्ा	 वदने	 ।	आतम	अनशुासन,	 नैवतकता,	उचच	आचरणयकु्	
वयवहार,	मानवता,	 दया,	माया,	करुणा,	 उपकार,	 परोपकार,	सहयोग	तथा	 सवयंसेवा	जसता	मानवताका	गणुहरुका	
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बारेमा	वनरनतररुपमा	ज्ञान	वददं	ैजाने,	

•	 बढ्दो	ववज्ञान	प्रवववि	तथा	संचारको	ववकासको	प्रभाव	सवरुप	बालबावलका	तथा	यवुाहरुमा	प्रववविको	प्रयोगप्रवतको	
लतले	 सवासथ	 तथा	 सामावजकपनामा	 पारेको	 असरलाई	 नयनुीकरण	 गन्ष	 मनोसामावजक	 तथा	 काननूी	 परामश्षका	
वक्रयाकलापहरु	बढाउने	।	पररवार	समाज	र	राष्ट्रप्रवतको	आफनो	कत्षवय	र	वजममवेारीका	बारेमा	बोि	गराउने,	नेततृव	
ववकास	र	क्मता	ववकासका	थप	गवतववविहरु	वनरनतररुपमा	संचालन	गददैजाने,	

•	 रोजगारी	गन्ष	ईचछुक	प्रतयेक	यवुालाई	जीवन	उपयोगी	सीप	वसकाउने	।	प्राववविक	दक्	जनशवक्	सवदशेम	ैतयार	पारी	
रोजगारीको	प्रतयाभवूत	सवहत	सवदशेम	ैअवडन	सकने	वातावरण	तयार	पानने,

•	 सवचछ	 र	 सवस्थय	 खलेकूदको	 माधयमबाट	 राष्ट्रको	 पवहचान	 अनतरा्षवष्ट्रय	 जगतसमम	 परु	्याउन	 सवकने	 हुदँा	 खले	
पवूा्षिारहरुमा	लगानी	बढाई	बालबावलका	तथा	यवुाहरुको	सहभावगता	वयापकरुपमा	बढाउने,

•	 अवनवाय्षरुपमा	वनःशलुक	सवासथ	सेवामा	सबै	नागररकको	पहुचँ	k'¥ofpg],

•	 वहजो	आज	सवासथ	र	वशक्ा	जसतो	मानवीय	जीवनमा	नभई	नहुने	कुराहरुमा	बढ्दो	वयापारीकरण	बढ्द	ैगएको	छ	।	सव्ष	
सािारणको	पहुचँ	भनदा	पर	यी	सेवाहरु	पगुन	थालेका	छन	्तसथ्ष,	यसता	गवतववविहरुको	तीब्र	अनगुमन	गददै	बढ्दो	
नाफामखुी	प्रववृतमा	अकुंस	लगाउने,

•	 उद्यमशील	बनन	इ्षचछुक	यवुाको	लगत	तयार	पारी	उनीहरुको	सीप	ववकास	गददै	सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	ववतरण	काय्षलाई	
घर	घरसमम	k'¥ofpg],

•	 यवुाले	उतपादन	गरेका	सामाग्रीको	बजारसमम	k'¥ofpg]	र	खररद	हुन	सकने	वातावरण	तयार	पानने,

•	 वैदवेशक	रोजगारीबाट	फकने का	यवुाले	ववपे्ररण	मात्ै	लयाउँदनै,	ववशरे	सीप	वसकेर	पवन	आएका	हुनछन	्।	ती	यवुाहरुको	
सीपको	कदर	गददै	उनीहरुलाई	उद्यमी	बनन	ववशरे	पयाकेज	सवहत	आकवर्षत	गनने,

•	 वैवदवशक	रोजगारमा	जान	चाहने	यवुालाई	वैदवेशक	माग	तथा	रोजगारीको	प्रकृवत	अनरुुपको	अवभमखुीकरण	तावलम	
तथा	सीप	वसकाई	दक्	पारेर	मात्	जाने	वातावरण	तयार	पानने	।	उनीहरुको	अवभलेख	दशेगत,	कमपनीगत	र	काम	अनरुुप	
तयार	पारी	राखने	वयवसथा	वमलाउने	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	हुने	ठगीका	घटनालाई	नयनुीकरण	गनने,

•	 समाजमा	हुने	लैवँगक	तथा	घरेल	ुवहसँा,	छुवाछुत	तथा	भदेभावका	ववरुधि	शनूय	सहनशीलता	समबवनि	सशक्	अवभयान	
चलाउने,

•	 यवुाहरुमा	हुन	सकने	लाग	ूतथा	मादक	पदाथ्षको	सेवन	तथा	दवुय्षसनी	ववरुधिको	सचतेना	अवभयान	प्रतयेक	घर,	पररवार,	
टोल,	वछमके,	समाज,	ववद्यालय	तथा	ववश्वववद्यालयसमम	k'¥ofpg],	लाग	ूपदाथ्षको	ओसार	पसार	तथा	कारोबार	गनने	
वगरोहहरुलाई	कडाभनदा	कडा	कारबाही	गनने,

•	 प्रकृवतको	संरक्ण	गददै	वदगो	ववकासका	लक्य	हावसल	गरी	ववश्व	शावनत	कायम	गनने	र	यधुि	तथा	द्बनद्बबाट	टाठै	रहने	गरी	
यवुाहरु	माझ	वयापकरुपमा	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	यवुा	संजाल	गठन	गरी	पररचालन	गनने	र	

•	 अनतमा,	यवुामखुी	नीवत	तथा	काय्षक्रमहरु	सरकारका	तीनै	तहहरुबीच	समनवयातमक	ढंगले	वनमा्षण	गरी	वनरनतररुपमा	
संचालन	गनने,

वनषकष्इ

यवुाहरु	भनेको	नव	रक्	संचार	हुन	्।	वयनीहरुको	ववकास	भनेकै	राष्ट्रको	ववकास	हो	।	आजका	यवुा	भोवलका	कण्षिार	हुने	हुदँा	
यवुामा	गररएको	लगानीले	दीघ्षकालमा	फाइदा	पगुी	दशे	ववकास	हुन	जानछ	।	गररवी,	बेरोजगारी,	असमानता,	ववभदे,	कुपोरण,	
रोग,	भोक	र	अभाव	हट्न	गई	अमनचयन	कायम	हुन	जानछ	।	सशुासन	मौलाउँछ	।	जताततै	शावनत	छाई	दशेमा	समबवृधि	हावसल	हुन	
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पगुदछ	।	नागररक	सखुी	र	खशुी	हुन	पगुदछन	्।	वासतवमा	संसारका	मानछेले	चाहकेो	पवन	यही	हो	।	

सन्दभ्इ	सामाग्रीः

•	 नेपालको	संवविान,२०७२,	नेपाल	काननु	वकताब	वयवसथा	सवमवत,	नेपाल	सरकार	काठमाणडौं	।	

•	 नेपाल	सरकार	काय्षववभाजन	वनयमावली,२०७४,	प्रिान	मनत्ी	तथा	मवनत्परररदको	काया्षलय,	नेपाल	सरकार,	काठमाणडौं,	
नेपाल	।	

•	 नेपालको	पनध्ौं	योजना	(२०७६/२०७७-२०८०/८१	),	रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	वसंहदरबार,	नेपाल	।	

•	 रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२,	यथु	वभजन	२०२५	तथा	दश	बरने	रणनीतक	योजना,नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	
वसंहदरवार,	काठमाणडौं,	नेपाल	।	

•	 यवुा	अकंका	वववभनन	प्रकाशन,नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	।	

•	 सथानीय	सरकार	संचालन	ऐन,२०७४,नेपाल	काननु	वकताब	वयवसथा	सवमवत,नेपाल	सरकार,	काठमाणडौं	।	

•	 वदगो	ववकास	लक्य,रावष्ट्रय	योजना	आयोग,वसंहदरवार	नेपाल	।	

•	 https://www.un.org./sustainabledevelopment/youth/

•	 गोरखापत्	लगायतका	अनय	दवैनक	पवत्का	हरु	।	
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* केष्न्द्र्य काेषाध्यक्ष, मानिसेिा अाश्रम

साराशः

तपाई	ँ प्रजातनत्वादी	 भए	 पवन,	 गणतनत्वादी	 भए	 पवन,	 राजतनत्वादी	 भए	 पवन	 पवहला	 तपाई	ँ मानवतावादी	 हुनपुद्षछ	 ।	 तपाई	
सामयवादी	भए	पवन	पूँजीवादी	भए	पवन	मानवतावादी	बनन	ुपछ्ष	।	तपाई	मवनदरमा	पजूा	गनु्षस	्या	चच्षमा	प्राथ्षना	गनु्षस	्या	मवसजदमा	
हज	गनु्षस	्पवहला	तपाईले	मानवतालाई	आतमासात	गनु्ष	पद्षछ	।	

मानवता	वसधिानत	होईन,	यो	चतेना	र	सभयताको	अभयास	हो	।	मानवता	चतेनशील,	वसज्षनशील	समाजको	उचचतम	उपलववि	हो	।	
ठुला	घर,	वचलला	सडक	आिवुनक	भौवतक	ववकासको	दृवटिमा	पवन	जबसमम	मावनसमा	मानवताको	ववकास	र	प्रयोगमा	आउदनै	
यो	सबै	वफकका	हुनछ	।	औसँीको	रात	जसतै,	बाटो	नभटेेको	वमवहनेती	कमीला	जसतै	यता	र	उता	भौतारी	रहनछ	।	

हामी	यवुाले	अब	मानवतालाई	प्रथम	सथान	वदन	ुजरुरी	छ	यसले	हामीलाई	थप	ऊजा्षवान	बनाउँछ	।	िरैे	नवीन	कामको	सरुुवात	
यवुाहरुलेनै	गरेका	छन	्।	हामीले	ववश्वलाई	नयाँ	उचाइमा	लानको	मानवतालाई	केनद्रमा	राखरे	काय्ष	गरे	ववश्व	अझ	सनुदर,	शानत,	
समवृधि	र	पे्रमले	भररनेछ	।	

आज	संसारमा	यवुाहरूकै	माग	छ	।	यवुालाई	पलटाएर	पढौ	ँत	वाय	ुबनदछ	।	हामी	मानव	जीवनमा	प्राण	वायकुो	जवत	जरुरी	छ	यो	
समाज	र	संसारमा	यवुाको	जरुरत	तयवत	नै	छ	।	वकनवक	यवुा	वसज्षनाका	खानी	हुन	्।	यवुा	जोश	हो	।	यवुा	जाँगर	हो	।	यवुा	उतसाह	
हो	।	यवुा	ऊजा्ष	हो	।	यवुा	वत्षमान	हो	।	यवुा	भववष्य	हो	।	तयसैले	यवुा	मानवताको	आिार	हो	।	समवृधिको	संवाहक	हो	।	यवुा	श्रवमक	
हो	।	यवुा	मजदरु	हो	।	यवुा	अनवेरक	हो	।	यवुा	वसधिानतकार,	अनसुनिानकता्ष	हो	।	यवुा	सज्षक	हो	।	यवुा	आववष्कारक	हो	।	यवुा	
सािक	हो	।	तयसैले	ववश्वको	नवीन	पररवत्षनमा	यवुाको	महतव	पणू्ष	भवूमका	रहनछ	।	

पररवत्षनका	संवाहक	शवक्	हुन	्यवुा,	

ववकास	र	उतथानका	प्रवतवनवि	पात्	हुन	्यवुा,	

रूपानतरणका	वनणा्षयक	शवक्	हुन	्यवुा,	

ववश्वका	प्रवतष्ठा	र	गौरव	हुन	यवुा	।	

	तपाई	ँहामीले	ववश्व	जगतको	कुरा	गनने	हो	भने	वफनलयाणडमा	ववश्वकै	कानछी	प्रिानमनत्ी	सना	मररनले	दशे	स्चालन	गरररहकेती	

हरोमनाथ	वतमवलसना*

युवा	र	मानवसेवा
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वछन	्।	

	फेसबकुका	मावलक	माक्ष 	३७	वर्षका	भए	उनी	ववश्व	प्रववविका	नायकको	रूपमा	आफूलाई	उदयमान	बनाउन	सफल	भएका	छन	्।	
उनी	ववश्वकै	१४	िनी	वयवक्को	रूपमा	रहकेा	छन	्।	

	ववश्वकै	सानो	उमरेमा	नोवल	शावनत	परुष्कार	वजतने	मलाला	यसुफुजई		पावकसतानी	मवहला	हुन	्।	उनले	सन	्२०१४	मा	शवनत	नोवल	
परुसकार	प्राप्त	गररन	्।	

	ववश्वको	सबै	क्ेत्मा	यवुाले	पररवत्षनको	वशखर	चढेका	छन	्।	तीमधये	केही	क्ेत्को	उदाहरण	हामीले	यहाँ	चचा्ष	गरौ	ँ।	

१)	 ससंारका	्नरी	वयवति

इलोन	मसकः	इलोन	मसक	संसारको	सबैभनदा	िनी	वयवक्	जो	सपेस	एकस,	टेसला	जसता	कमपनीको	संसथापक	तथा	प्रमखु	काय्षकारी	
रहकेा	छन	्।	जीवनको	सरुुवाती	समयमा	िरैे	संघर्ष	गरेका	उनी	वबना	प्रयतन	यो	सथानमा	पगुनको	लावग	गाह्ो	मात्	हनै	िरैे	गाह्ो	
वथयो	।	उनले	आफनो	यात्ा	पवन	यवुा	अवसथामानै	सरुुवात	गरेका	वथए	।	

जेफ	 बेजोसः	जेफ	 बेजोस	 	एक	अमरेरकती	प्रवववि	उद्यमी,	लगानीकता्ष	 र	समाजसेवी	 हुन	् ।	उनी अमजेनको अधयक् तथा प्रमखु	
काय्षकारी	अविकृत हुन	्।	उनले	सन	्१९९४/९५	मा	अमजेन	नामको	साव्षजवनक	कमपनी	सथापना	गरे	आज	उनी	संसारको	दोस्ो	
िनी	वयवक्	हुन	्भनेर	फोबस	मयागवजनको	२०२२	ररपोट्षमा	भवनएको	छ	।	

वबल	 गेट्सः	 २८	 सेपटेमबर	 १९५५	 मा	 वसयेटल,	 वावशगंटनमा	 जवनमएका	 वबल	 गेट्स	 एक	अमरेरकती	 वयापारी,	आववष्कारक	
तथा माइक्रोसफट कमपनीका	संसथापक	अधयक्	हुन	्।	उनी	ववश्वकै	चौथो	िनी	वयवक्	हुन	्।	उनले	१९७५	मा	नै	आफनो	कमपनीको	
सरुुवात	गरेका	वथए	जवतबेला	उनी	मात्	२०	वर्षका	वथए	।	उनले	३०	वर्षको	उमरेमा	लखपवत	बनने	सपना	दखेकेा	वथए	तर	३१	
वर्षको	उमरेमा	नै	उनी	करोडपवत	बनन	सफल	वबल	गेट्स	एनड	मवेलनडा	गेट्स	फाउनडेसन	माफ्ष त	सामावजक	सेवामा	पवन	उवतकै	
योगदान	गनने	गछ्षन	्।	

लयारी	पेजः	गगुलका	सह-संसथापक	लयारी	पेजको	जनम	माच्ष	२६,	१९७३	मा	भएको	हो	।	उनी		अमरेरकाका	कमपयटुर	वैज्ञावनक	
हुन	्।	लयारी	पेज	सन	्२०१८	मा	ववश्वकै	दोस्ो	शवक्शाली	प्रमखु	काय्षकारी	अविकृत	हुन	्।	उनी	हाल	संसारको	पाचौ	ँिनी	वयवक्	
हुन	्।	

मावथका	वयवक्	अवहले	पवन	यवुा	अवसथामा	छन	्भने	केहीले	आफनो	यवुा	समयमा	आफनो	कररयर	सरुुवात	गरेर	सफलता	प्राप्त	
गररसकेका	छन	्।	

२)	 सामावजक	सञजालमा	युवा	

	सामावजक	संजालका	रूपमा	नेपाल	तथा	ववश्वमा	नै	पररवचत	फेसबकु,	वटकटक,	इनसटाग्राम,	ट्वीटर	हामी	िरैे	जनाले	पवन	प्रयोग	
गरररहकेो	छौ	ँ।	तर	हामीलाई	थाहा	नहुन	सकछ	यसको	बारेमा	कसले	सोचयो	र	कवहले	सरुुवात	भयो	भनेर	।	

फेसबुक:	

सन	्२००४	मा माक्ष 	जकुरबग्षले	हाव्षड्ष	ववश्वववद्यालयमा	हुदँा	उनका	कलेज	कोठामा	सँगै	बसने	सहपाठी	साथीहरू,	जो कमपयटुर	
ववज्ञानका	ववद्याथशीहरू	वथए:	एडवाडयो	साभररन,	डवसटन	मोसकववट्ज,	वक्रस	ह्यजूेस र एनड्रय	ुमयाककोलमसँग	वमलेर	फेसबकुको	
सथापना	गरेका	हुन	्।	माक्ष लाई	सन	्२००८	मा	यही	फेसबकुले	ववश्वकै	कानछो	उमरेको	अब्षपवत	बनाएको	वथयो	हाल(२०२२)	मा	
उनी	ववश्वकै	१४	िनी	वयवक्को	सथानमा	रहकेा	छन	्।	
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वरकरकः	

	सथापना	सन	्२०१२	मा	झाङ	वयवमङले	गरेका	वथए	।	एक	प्रखयात	वचवनयाँ	श्रवय	दृशय	साझदेारी गनने	सामावजक	स्जाल	सेवा	
हो	जनु	जवुज	थाओदोङ	(बाइटडानस	:	अनवुावदत	शीर्षक)	नामक	वचवनयाँ	प्रवववि	कमपनीको	सवावमतवमा	रहकेो	छ	।	चीनको	
राजिानी बेइवजङमा	मखुयालय	रहकेो	यसको	सेवाको	सथापना	सन	्२०१२	मा	झाङ	वयवमङले	गरेका	वथए	।	

रन्सराग्ाम:

	एक	अमरेरकती	तसवीर	तथा श्रवय	दृशय	साझदेारी		गनने	एक	सामावजक	स्जाल	सेवा	हो	जनु फेसबकु	वनगमको	सवावमतवमा	रहकेो	
छ	।		यसलाई	केवभन	वससट्रोम	र	माइक	के्रइगरद्ारा	संयकु्	रूपमा	वनमा्षण	गररएको	वथयो	।	यसलाई	सन	्२०१०	मा	आइओएस	
माफ्ष त	सरुु	गररएको	वथयो	।	

र्वरीररः	

	एक	अमरेरकती माइक्रोबलवगंग र सामावजक	नेटववक्ष ङ	सेवा		हो	जसमा	प्रयोगकता्षहरू	पोटि	गद्षछन	्र	सनदशेहरू	अनतवक्र्ष या	गद्षछन	्
जनु	"ट्वीट्स"	भनेर	वचवननछ	।		रेवजटिड्ष	प्रयोगकता्ष पोटि	गन्ष	सकछ,	र	ररट्वीट	ट्वीटहरू,	तर	दता्ष	नगररएका	प्रयोगकता्षहरूले	मात्	
पढ्न	सकछन	्।	१५ जलुाई २००६	मा	जयाक	डोसशी,	नोह	गलास,	इबान	वववलयमस,	वबज	सटोनले	संयकु्	रूपमा	सथापना	गरेका	हुन	्।	

	ववश्वम	ैबढी	प्रयोग	गररने	यी	सामावजक	स्जालहरुको	बारेमा	िरैेलाई	थाहा	छ	तर	िरैे	जनाले	यसको	महतवपणू्ष	पक्लाई	चाँवह	ँ
वासता	नगररकनै	रहकेा	हुनसकछन	्।	आफैलाई	प्रश्न	गरौ	ँत	यी	सामावजक	संजालका	संसथापकहरुले	आफनो	जीवनको	कुन	उमरे	
समहूमा	सेवा	सरुुवात	गरेका	वथए	?	यसको	उतिर	सवजलो	छ	यवुा	अवसथामा	।	उनीहरूको	हालको	उमरेलाइ	हनेने	हो	भने	पवन	िरैे	
जना	अवहले	पवन	यवुा	अवसथामा	छन	्।	वववकवपवडयालाई	स्ोत	मानद	ैमाक्ष 	जकुरबग्ष	(३८	वर्ष)	जो	फेसबकुको	संसथापक	हुन,्	
झाङ	वयवमङ	(३७	वर्ष)	जो	वटकटको	संसथापक	हुन,्	केवभन	वससट्रोम	(३८	वर्ष)	र	माइक	के्रइगर	(३५	वर्ष)	उनीहरू	इनष्ट्राग्रामका	
संसथापक	हुन	्भने,	जयाक	डोसशी	(४५	वर्ष),	नोह	गलास	(४१	वर्ष),	इबान	वववलयमस	(४७	वर्ष),	वबज	सटोन	(४९	वर्ष)	ट्ववटरको	
संसथापक	हुन	्।	उनीहरूले	आफनो	जीवनको	ऊजा्षवान	समय	(यवुा	अवसथामा)	कम्षलाई	बझु	ेर	गरे	आज	उनका	कारण	ईनटरनेटको	
दवुनयाँमा	पररवत्षन	आएको	छ	।	

	जनमपवछ	मतृय	ुवनवश्त	छ	।	भगवान	गौतम	्बधुि	भननहुुनछ,	"जनम	भगयाको	कुरा	हो,	मरण	समयको	कुरा	हो	तर	मरण	पवछ	पवन	
समरण	हुने	कुरा	कम्षको	कुरा	हो	।	जीवनको	उचाई	वर्षले	होईन	कम्षले	नावपनछ	।	कम्ष	जसतोसकैु	होस	्तयसलाई	मया्षवदत	र	वयववसथत	
बनाउने	चाहना	सवै	जनाको	 हुनछ	।	"	हामी	सबै	अबबल	र	उतकृटि	बनने	चाहना	राखद	ैर	कम्ष	पवन	तयसैको	लावग	गनने	गद्षछौ	ँ ।	
वबहानदवेख	बेलकुासमम,	जनमदवेख	मतृयकुो	क्णसमम	िनी,	गररब,	जात,	वण्ष,	 वलङ्ग,	पेसा,	वग्ष	सबै	सबैको	एकै	चाहनालाई	
फरक	फरक	तररकाबाट	परूा	गन्षको	लावग	प्रयतनशील	छन	्।	यसलाई	कालो,	गोरो,	होचो,	अगलो,	कुनै	कदले	फरक	पाददैन	।	

	 तपाई	ँ प्रजातनत्वादी	भए	 पवन,	 गणतनत्बादी	भए	 पवन,	 राजतनत्वादी	भए	 पवन	 पवहला	 तपाई	 मानवतावादी	 हुनपुद्षछ	 ।	 तपाई	
सामयवादी	भए	पवन	पुँजीवादी	भए	पवन	मानवतावादी	बनन	ुपछ्ष	।	तपाई	मवनदरमा	पजूा	गनु्षस	्या	चच्षमा	प्राथ्षना	गनु्षस	्या	मवसजदमा	
हज	गनु्षस	्पवहला	तपाईले	मानवतालाई	आतमसात	गनु्ष	पद्षछ	।	

	मानवता	वसधिानत	होईन,	यो	चतेना	र	सभयताको	अभयास	हो	।	मानवता	चतेनशील,	सजृनशील	समाजको	उचचतम	उपलववि	हो	।	
ठुला	घर,	वचलला	सडक	आिवुनक	भौवतक	ववकासको	दृवटिमा	पवन	जबसमम	मावनसमा	मानवताको	ववकास	र	प्रयोगमा	आउदनै	
यो	सबै	वफकका	हुनछ	।	औसँीको	रात	जसतै,	बाटो	नभटेेको	वमवहनेती	कवमला	जसतै	यता	र	उता	भौताररइ	रहनछ	।	

	हामी	यवुाले	अब	मानवतालाई	प्रथम	सथान	वदन	ुजरुरी	छ	यसले	हामीलाई	थप	ऊजा्षवान	बनाउँछ	।	समाजमा	यसता	हसती	जसको	
बारेमा	हामी	चचा्ष	गददै	छौ	ँ।	
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	मयागरी	्डरोएन:	

	२०१५को	वस.	एन.्	एन.्	वहरो	घोवरत	मयागी	डोएन	(जनम	नोभमेबर	७,	१९८६)	अमरेरकती	नागररक	हुन	्।	उनले	नेपलामा	गरेको	
मानवसेवाको	काय्षलाई	उचच	मलूयाङ्कन	गददै	यो	पदक	पाउन	सफल	भएकती	हुन	्।	जसले	नेपालको सखुनेतमा	बालगहृ,	मवहला	
केनद्र	र	ववद्यालय	बनाएकती	वछन	्।	

वबलङ्कनाउ	फाउनडेसन सखुनेतवसथत	कोवपला	भयाली	वचलडे्रनस	होम,	सकूल	एणड	ववमनेस	सेनटर	र	नय	ूकयामपसको	वयवसथापन	
र	आवथ्षक	सहयोगका	लावग	डोएनद्ारा	सन	्२००७	मा	सथापना	गररएको	गैर	नाफामखुी	सङ्गठन	हो	।	संयकु्	राजय	र	नेपालमा	
मखुयालय	भएको	वबलङ्कनाउले	सखुनेतमा	आतमवनभ्षरता	र	वदगो	ववकासको	प्रबि्षन	गछ्ष	।	डोएनको	वबलङ्कनाउ	फाउनडेसनको	
आवथ्षक	सहयोगमा	चलने	कोवपला	भयालीअनतग्षत	वदगोपनको	वसधिानतमा	केवनद्रत	ववद्यालय,	बालगहृ,	मवहला	केनद्र	र	असपताल	
पद्षछन	्।	

सन	्२००७	मा	कोवपला	भयाली	वचलडे्रनस	होमको	सथापना	भएपवछ	डोएन	४५	भनदा	बढी	बालबावलकाको	काननूी	अवभभावक	
बवनन	्।	नेपाली	हरेचाहकता्षका	साथ	मयागी	यही	घरमा	बसी	बालबावलकाको	सयाहारससुार	गवछ्षन	्।	

्ुष्ा	बसनेत:	

	२०१२	को	वसएनएन	वहरो	घोवरत	पषु्पा	वसनेत		नेपाली	चलेी	हुन	्।	उनी	नेपाली	यवुा	समाजसेवी	तथा प्रारवमभक	बाल	ववकास	
केनद्र	(ECDC)	र पतुली	घर नामक	गैह्नाफामलूक	गैह्सरकारी	संसथाकती	संसथापक/अधयक्	हुन	।	उनी	र	उनको	संसथाले	वववभनन	
कारणले	कैदमा	परेका	अवभभावकका	छोराछोरीको	अविकारको	सरुक्ा	गनने	काम	गद्षछ	।	वसएनएन	वहरो	अवाड्ष	२०१२	का	लावग	
उनको	नाम	मनोनयनमा	परेपवछ	वववभनन	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	स्चार	संसथाहरूले	उनको	कामको	प्रचार	प्रसार	गरेका	हुन	।	
जेलमा	रहकेा	मातावपताको	सनतानको	अविकारका	लावग	काय्षरत	पषु्पा	बसनेत	२०१२	का	लावग	वसएनएन	वहरो	घोवरत	भइन	्र	
सन	्२०१६	मा	उनी	'वसएनएन	सपुर	वहरो"	घोवरत	भईन	।	

मलाला	युसफुजईः	

	१९९७	मा	पावकसतानको	खबैर	पखतनूखवाह	प्रानतको	सवात	वजललामा	जनमकेती	मलाला	यसुफुजई पावकसतानी	मवहला	वशक्ा	
तथा	बालअविकारवादी	काय्षकता्ष	हुन	्।	सन	्२०१४	को	नोबेल	शावनत	परुसकार	प्राप्त	गन्ष	सफल	मलाला नोबेल	परुसकार पाउने	
हालसममकै	सबभनदा	कम	उमरेकती	वयवक्	हुन	्।	उनी	सवात	उपतयकामा	तावलबानहरूले	केटीहरूलाई	ववद्यालय	जान	प्रवतबनि	
लगाएको	समयमा	मवहला	तथा	वशक्ाको	लावग	वकालत	गरेका	कारण	चचा्षमा	आएकती	हुन	्।	

रामजरी	अव्काररीः	

	गोरखाको	खोपलाङमा	जनम	भएका	रामजी	अविकारी	नेपाली	यवुा	जगतको	लावग	एक	उदाउँदा	वसताराको	रूपमा	रहकेा	छन	्।	
असल	सामाज	वनमा्षणका	लावग	मानवीय	भावनालाई	जनजनमा	परु	्याई	सामाजको	सकारातमक	रूपानतरणमा	आफूले	गन्ष	सकने	
योगदान	गनु्षपछ्ष	भनने	भावनाले	२०६९	सालदवेख	मानवसेवा	आश्रमको	सरुुवात	गरी	नेपाललाई	सहयोगापेक्ी	सडक	मानवमकु्	
दशे	वनमा्षण	गनने	अवभयानमा	छन	्।	मानवसेवा	आश्रम	दशेको	सातै	प्रदशे,	१९	वजललाको	२५	सथानबाट	सेवा	स्चालन	गरी	
१६००	भनदा	बढी	सहयोगापेक्ी	सडक	मानवहरुको	संरक्ण,	उधिार,	उपचार,	तथा	पारीवाररक	पनुवम्षलनको	सेवामा	छन	्।	अविकारी	
सेवासँगै	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	क्ेत्मा	उतपे्ररणा,	असल	जीवनशलैी,	चररत्	वनमा्षण	जसता	महतवपणू्ष	ववरयका	ववज्ञको	रूपममा	
वबवभनन	प्रशासवनक	तथा	सरुक्ा	वनकाय,	सामावजक	अवभयनतालाई	प्रवशक्ण	तथा	अनभुव	आदान	प्रदान	पवन	गछ्षन	् ।	उनको	
वमसन	२०८२	साल	समम	नेपाललाई	सहयोगापेक्ी	सडकमा	आवश्रत	मानवरवहत	नेपाल	वनमा्षण	गनु्ष	हो	।	नेपालको	पवहचान	र	
प्रवतष्ठामा	बवृधि	गनु्ष	रहकेो	छ	।	

	समाजमा	आववसकार	होस	्या	सावहतय,	ववकास	होस	्या	वबनास	यवुाहरुको	हातमा	छ	।	अव	मानवताको	उतखनन	पवन	यवुाहरूले	
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नै	गनु्ष	पद्षछ	।	मानवताको	उतखनन	मानव	सवभावमा	हुनछ,	आचरणमा	हुनछ,	वयवहार	र	बानीमा	हुनछ	।	सकुलको	पाठ्यक्रममा	
नपढाईने	यी	मानवताको	ववरयवसतहुरू	अब	वयावहाररक	रूपमा	पवन	टावढँद	ैगएको	छ	।	२१	औ	ँशतावदीमा	वयासी	मावनसभनदा	
पवन	अभयासी	मावनस	हुन	ुपद्षछ	।	हामी	िरैे	जनाले	सनेुकै	कथा	हो	“डोको”	यसले	अझ	वयवहाररकतालाई	वनयालेको	छ	।	

	चारजना	सदसय	भएको	एक	पररवार	वथयो	।	श्रीमान,	श्रीमती,	छोरा	र	बधृि	बबुा	।	बधृि	भएका	बबुाको	सवास्थय	अवसथा	कमजोर	
भएकोले	रात	वदन	सि	ैखोवकरहनथे	।	एक	वदन	बबुाको	छोरा	बहुारीले	बबुालाई	जङ्गलमा	लगेर	छोवडवदने	सललाह	गरेको	छोराले	
सवुनरहकेो	हुनछ	।	यसै	क्रममा	एक	वदन	बबुालाई	डोकोमा	हालेर	वनवतर	लगनै	लागदा	सानो	छोराले	डोको	चाही	वफता्ष	लयाउनसु	्ह	ै
बाबा	पवछ	हजरुहरु	पवन	बधृि	भएपवछ	मलेै	यही	डोकोमा	बोकेर	जङ्गलमा	लगेर	छोड्न	ुपछ्ष	।	यी	शवद	सनेुपवछ	छोराले	बबुालाई	
घरमा	नै	राखरे	पालदछ	।	

	यही	सनदभ्षमा	३४	वरशीय	रामजी	अविकारीजयलेू	यवुालाई	वलएर	नेततृव	गरेको	मानवसेवा	आश्रमले	नेपालमा	मानवीयता	जगतमा	
गरेको	प्रयास	अतयनतै	फरावकलो	छ	।	कुनै	पवन	दात	ृवनकायको	सत्षसवहतको	सहयोग	नवलइकन	मात्	नेपाली	परोपकारी	मनबाट	
प्राप्त	योगदानले	भएका	उपलववि	मननीय	छन	्।	

मानवताकरो	९	वष्इ	

भवननछ	वन,	हदेा्ष	र	सनुदा	कथा	जसतै	लागछ.....	हो,	तयसतै	छ,	मानवसेवा	आश्रमको	९	वरने	ऐवतहावसक	कथा	।	गोजीमा	सकुका	दाम	
नभएका	तर	मनमा	दृढ	सङ्कलप	भएका	रामजी	अविकारी	र	यवुाहरूले	सहयोगापेक्ी,	सडकमा	आवश्रत	मानवमकु्	दशे	वनमा्षण	गरी	
ववश्व	मानवचत्मा	फरक	पवहचान	बनाउने	सपना	बोकेर	तयसता	मानव,	जसका	ववरयमा	कसैले	पवन	सोचकेो	वथएनन	्।	आखँ	ैअगावड	
भएपवन	नदखेझेै	ँगनने	गथने,	िरैेले	ती	वयवक्लाई	मावनस	पवन	समझनेन	्मात्	जनावर	जसता	समझरे	जङ्गलमा	लगेर	छावडवदनथे	।	यसतै	
पीडालाई	सेवामा	पररणत	गनने	पववत्	भावनाले	सेवा	सरुुवात	भयो	।	मानवसेवा	आश्रम	सरुुवातदवेख	हालसमम	आईपगुदा	पवहले	र	
अवहलेलाई	समरण	गरर	हदेा्ष	िरैे	पररवत्षन	भएको	महससु	हुनछ	।	

२०६९	साल	(	्वहले	) २०७८	साल	(	अवहले	)
५	जना	लक्मीनारायण	(आवश्रत	वयवक्हरू) १४७८	जना	लक्मीनारायण	(आवश्रत	वयवक्हरू)
३	जना	अवभयनताहरू	 १५०	जना	अवभयनताहरू	
८	कोठाको	घर	भाडामा	वलई	सेवा	स्चालन	 ९	वजललामा	आफनै	भवन	वनमा्षण	गरी	सेवा	स्चालन,	
१	वजललामा	सेवा	स्चालन	 १९	वजललामा	२५	सेवा	केनद्र	स्चालन	

घर	घरमा	मठु्ीदान	सङ्कलन	गनने
जनमवदन,	वववाह	वर्षगाठ,	वववाह,	पणुयवतवथको	अवसरमा	सहयोग,	संसथाको	
सथापना	वदवसमा	आश्रममा	आएर	सहयोग	गनने	संसकारको	ववकास	

सथानीय	 सरकार	 भवननेहरू	 सडक	 मानवलाई	 जङ्गलमा	 लगेर	
छाड्थे	

सहयोगापेक्ी	सडकमानवमकु्	बनाउन	नीवत	तथा	काय्षक्रममा	समावेस	तथा	
सीवमत	बजेट	वयवसथा	हुन	थालेको	

सरुुवातका	९	वर्षले	९०	वर्ष	लामो	लागने	महतवपणू्ष	अनभुव	वसकाएको	छ	।	मावनसको	सवभाव	तथा	आचरणले,	नेपालको	भावी	माग्षवचत्	
सपटि	दखेाएको	छ	।	यही	माग्षवचत्का	बारेमा	भनन	ुपदा्ष	"हाम्ो	चाहना,	सबैका	लावग	खाना,नाना	र	छाना"	भनने	नारा	बनेको	छ	।	

हाम्रो	प्रवतबद्ता	:	

सहयोगापेक्ी	(बेसहारा,	अशक्,	असहाय,	अनाथ,	अवभभावकववहीन,	शारीररक	तथा	मानवसक	रूपमा	कमजोर)	सडकआवश्रत	
मानवमकु्	राष्ट्र	नेपाल	वनमा्षण	एवं	घोरणा	भएको	छ	।	हाम्ो	सपना,	"मानवीयताको	राष्ट्र	नेपाल	वनमा्षण	गनु्ष"	बनेको	छ	जनु	हामीले	
सतेुको	बेलामा	दखेकेो	होईन,	सतुन	नवदने	खालको	सपना	हो	।	

	यवुाहरूले	आफनो	राजयको	लावग	दखेकेो	एक	महान	सपना	जनु	परूा	गन्षको	लावग	परोपकारी	उदार	नेपाली	मनहरूको	साथ	र	पे्रमले	
अगावड	बवढरहकेो	छ	।	"वमसन	२०८२"	को	लक्य	राखरे	सेवालाई	प्रभावकारी	तथा	दू्रत	गवतमा	समपनन	गददै	अगावड	बवढरहकेो	
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छ	।	हजारौ	ँहजार	सेवा	भएको	छ	।	सपटि	अनभुवूत	 हुने	खालका,	 पे्ररणादायी	र	समरणयोगय	कम्ष	र	सनदशेलाई	फकने र	हदेा्ष	हाल	
वनमनानसुारको	अवसथा	पाइनछ	।	

यरी	९	वष्इमा	केके	भए	?

१)	 मुठ्री	मुठ्री	मागेर	६०००	लाई	सेवाः-	

मानवसेवा	आश्रमको	सेवा	सरुू	हाम्ो	ससंकारलाई	जगनेा्ष	गनने	उदशेय	तथा	सेवाको	लावग	आवशयक	खाना	तथा	स्ोत	नहुदा	हटेौडाका	
घर	घरमा	गएर	मठु्ीदान	सङ्कलन	गरेर	सरुु	भएको	सेवाले	९	वर्षमा	६०००	भनदा	बढी	सडकमानवलाई	सेवा	वदइसकेको	छ	।	कही	ँ
घरबेटी	आफँैले	घरमा	मानछे	नभएको	बताए,	कवतिले	जठुो	पानीले	र्यापे,	कवतिले	कुकुर	फुकाए,	सकनेले	सकने	जवत	गरे	।	हामीले	पवन	
तयही	सकने	जवत	नै	गरय्यौ	ँ।	मागरैे	भएपवन	आफना	आमा	बाबालाई	पेटभरर	मनभरर	पे्रम	वदयौ	ँर	हामी	आज	यहाँ	छौ	ँ।		

२)	 मानवलाई	दरबार	जसता	घरः-	

घर	पररवार	तथा	आफना	समझकेाले	समते	अपहलेना	गरी	सडकमा	जीवन	वबताउन	बाधय	हुनभुएका	हाम्ा	आमा,	बाबालाई	एउटा	
सनुदर	घरमा	राखने	सपना	दखेयौ	ँ।	यो	सनुदर	मानव	मवनदर	अवहले	कसैका	लावग	घर,	कसैका	लावग	दरबार	बवनरहकेो	छ	।	हामी	पवन	
वकन	आफना	आमा	बाबालाई	हीन	भाव	राखरे	सामानय	संरचनामा	भनदा	पे्रम	र	सममानका	साथ	सबैका	लावग	पे्ररणा	हुने	खालका	
ववशाल	मानवीय	मवनदर	वनमा्षणको	सङ्कलपका	साथ	९	वजललामा	मानवीयताको	मवनदर	वनमा्षणको	काय्ष	सरुुवात	भइरहकेो	छ	।	

३)	 शररीरभरर	वकरा,१३	वष्इसमम	खरोरमाः-	

आफूले	आफना	लावग	समते	गन्ष	नसकने	अवसथा	रहमेा	मानवहरू,	सयौकँा	सङ्खयामा	शरीरमा	वकरा	परेका,	दज्षनौ	ँमावनस	घरमानै	
बाँिरे	तथा	थनेुर	रावखएकाहरूको	उधिार	तथा	सेवाबाट	पनुजशीवनको	प्रावप्त	भएको	छ	।	बटुवलका	चौघरी	दाइ,	वसमराका	सनदशे	
दाइ,	सप्तरीका	उमाकानत	चौिरी,	लमजङुमा	मानसींह	नेपाली	जसता	दज्षनौ	ँमानवहरूले	सामानय	जीवनयापन	गनु्षभएको	छ	।	

४)	 एकै	घरका	तरीन	छरोरा	मनरोररोगरीः-

हाम्ो	समाजमा	यसता	पवन	वथयो	।	एकै	घरमा	३	जना	छोरा	मनोरोगी	भएर	खोरमा	थनेुर	रावखएका	वथए,	वहाँहरूलाइ्ष	हामीले	सला्षही	
वजलला	हररवन	नगरपालीकाबाट	सेवामा	जोड्यौ	ँर	हाल	वठक	भई	घरमा	पनुवम्षलन	हुनभुएको	छ	।	हामी	घरघरमा	मानवीय	चतेना	
अवभबवृधिको	लावग	जागरण	अवभयान	स्चालन	गददै,	सडक	नाटक,	आमा	सेवमनार	जसता	काय्षक्रमहरू	स्चालन	गरररह्यौ	ँ।	

५)	 मेचरीदेवख	महाकालरीसममः-	

सेवालाई	प्रभावकारी	बनाउनको	लावग	२०७७	साल	पसु	७	गतेदवेख	माघ	१५	गतेसमम	मचेी–महाकाली	अवभयान	स्चालन	गरी	
७२६	जनालाई	उधिार	गररयो	।	प्रदशे	१	मा	उधिार	गररएकालाई	राखने	सथान	नभएर	पाटशी	पयालेस	भाडामा	वलई	राखरे	समते	सेवा	
गररयो	।	प्रदशे	२	को	सला्षहीमा	सेवा	सरुुवात	गररयो	।	बागमती	प्रदशेका	सबै	वजललाबाट	उधिार	गररयो	।	गणडकती	प्रदशेमा	राती	११	
बजेसमम	ओडारमा	बसेका	मानवको	खोजी,	लवुमबनीमा	मरणासनन	अवसथामा	रहकेा	मावनसको	उधिार,	कणा्षलीको	ववरेनद्रनगरमा	
बाजा	गाजासहीत	नगर	पररक्रमा,	सदुरू	पवश्म	प्रदशेको	 राना	गाउँमा	भवय	सवागत	र	महाकाली	पलुमा	पगुेर	यात्ा	काठमाणडौ	
मोवडयो	।	प्रिानमनत्ीजयबूाट	भवय	समारोहमा	सममान	वलँद	ैयात्ा	समापन	गररयो	।	

६)	 वहमाल,	्हा्ड,	तराई,	मानवताकरो	लावग	करोहरी	छैन	्राई	सेवा	सभुारमभ:-

एक	घरको	दईु	फयाट	भाडामा	वलई	सेवा	सरुु	गरेका	हामीले	यी	९	वर्षमा	दशेका	७७	वजललाबाट	नै	उधिार	गरी	सेवा	गररएका	
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छौ	ँ।	पररवार	भएकालाई	पररवारसमम	र	पररवार	नभेवटएकालाई	आश्रममा	नै	पाररवाररक	बातावरण	प्रदान	गरेका	छौ	ँ।	

७)	 	के	देश	के	्रदेशः-	

आफनो	मानवसक	क्मताले	आफनो	पररवार	र	दशेको	पररवि	वचनन	नसकेका	भारतीय,	तथा	बङ्लादशेी	नागररकको	पररवारमा	नै	
गई	पनुवम्षलन	सेवा	समते	समपनन	भएको	छ	।	हामीलाई	िरैेले	प्रश्न	गछ्षन	्"वकन	परदशेी,	ववदशेी,	मिशेीलाई	बढी	सेवा	गछयौ	?"	
मानवताको	लावग	के	दशे	के	परदशे	हामी	मावनस	भएर	पवहला	मावनसको	भावना	बझुौ	ँर	काम	गरौ	ँ।	

८)	 	युवाले	ररोजेकरो	मानवताः-

कुनै	जावगर,	तलब,	मान,	प्रवतष्ठा	नखोजी,	लाज,	वघन	केही	नमानी	मात्	आतमा	सनतवुटिको	लावग,	आतमाका	भगवानको	आग्रहमा	
प्राण	भएका	वजउँदा	भगवानहरूलाई	सनेह	र	करुणा	भावले	बचाउन	र	सेवा	गन्षका	लावग	यवुाहरूले	मानवताको	बाटो	रोजे	।	कवतले	
दानवीय	सवभाव	प्रसततु	गरे,	कवतले	दवेतव	प्रसततु	गरे,	कसैले	ढोकाको	चकुुल	लगाए	कसैले	खोजी	खोजी	दान	गरे	।	तयसैले	त	
शास्त्रको	सारमा	र	यवुाको	मनमा	मानवता	पवहलो	श्रणेीमा	पर	्यो	।	

९)	 मावनस	मारेर	हरोईन	बरु	बचाएर	नै	देश	्ररवत्इन	गन्इ	सवकन्छः-	

भवननछ	कोही	मावनस	यधुिमा	मावनस	मान्षको	लावग	जानछन,्	कोही	बचाउनका	लावग	जानछन	्।	हो	मानवसेवा	आश्रम	पवन	तयही	
मानव	बचाउने	भावलाई	आतमसाथ	गददै	एउटा	महान	यधुिमा	होवमएको	छ	 ।	यो	मानव	बचाउने	अवभयान	संसारलाई	 नै	एउटा	
महान	सनदशे	 हुनेछ	 ।	बनदकुले	दशे	केही	क्णका	लावग,	केही	वर्षका	लावग	र	सीवमत	केही	मावनसको	लावग	जीत	र	पररवत्षन	
हुनेछ	।	मानवताले	यो	दशे	र	यो	संसारमा	नै	यगुौयँगुसममको	लावग	सकारातमक	पररवत्षन	र	मावनस	मात्को	वजत	हुनेछ	।	समाजमा	
मानव	सेवाको	संसकार	बननेछ	।	

	वकताबका	ठेलीमा	मानवता	पढ्न	पाइएला	नपाइएला	तर	वववेकले	ठेलीका	ठेली	पाठ	पढाउने	छ	।	हामीले	कम्षकै	माधयमबाट	
संसार	पररवत्षन	गन्ष	सकन	ुपद्षछ	।	यो	पररवत्षनमा	हामीले	तीन	प्रकारको	चरण	पार	गनु्ष	पद्षछ,	

१)	 पे्ररणा		२)	प्रेरक		 ३)	पे्रररत	

पे्ररणा	कम्ष	हो,	सामावजक	तथा	मानवीय	कम्ष,	पे्ररक	ती	वयवक्हरु	हुन	्जसले	समाजमा	मानवसेवा	तथा	मानवीयता	प्रवधि्षनको	लावग	
कम्ष	गरे	।	वमसनरीका	ससंथापक	मदर	टेरेसा,	लेडी	ववथ	लयामप	फलोरेनस	नाईवटङ्	गले,	रेडक्रसका	ससंथापक	हनेरी	ड्यनुा,	सकाउटका	
ससंथापक	रोबट्ष	सटेफेनस	वसमथ,	बडेन	पावेल,	लायनस	कलवका	ससंथापक	मलेवभन	जोन,	एस.ओ.एस	का	ससंथापक	प्रा.डा	हम्षन	
माइनर	ववश्व	जगतमा	मानवसेवाका	नक्त्हरु	हुन	्।	अब	मानवसेवाको	जगतमा	पे्रररत	भई	हामी	यवुाले	कम्ष	गन्ष	जरुरी	छ	।	दशेको	
पवहचानलाई	नयाँ	उचाईमा	परु	्याउनको	लावग,	नयाँ	उपनाम	“मानवताको”	दशेको	रुपमा	ववकवसत	गराउनको	लावग	अग्रसर	बनन	ुछ	।	
ववश्व	जगतको	उपलववि	पवन	यवुाहरूकै	कारण	प्राप्त	भएको	छ	र	मानवता	र	मानवसेवाको	संरक्ण	पवन	यवुाहरूले	नै	गनु्षछ	।	

िनयवाद	!

जय	मानवसेवा

जय	मानवता

स्रोत	सामग्रीः	

•	 सवअधयन,	सवअनभुव,	गगुल,	वववकवपवडया	र	वेभ	पेज	।	
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* ष्नददेशक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

लेखसार/काय्इकाररी	सारांश	

नेपाल	 रेडक्रस	सोसाइटीले	आफनो	सदुृढ	संगठनातमक	संरचना	तथा	यसको	सथानीय	तहसममको	स्जाल	माफ्ष त	्रक्	स्चार	
सेवा,	एमबलेुनस	सेवा,	सवास्थय	सेवा,	राहत	ववतरण,	खानेपानी	तथा	सरसफाइ,	मानवीय	मलूय	प्रवधि्षन	आवद	जसता	गवतवववि	
स्चालन	गददै	आएको	छ	।	यस	प्रकारका	गवतवववि	स्चालन	गनने	काय्षमा	यवुा	सवयंसेवकहरूको	सहभावगता	अतयविक	रहकेो	
छ	।

प्राथवमक	उपचार	र	ववपदज्नय	सेवाहरूबाट	मावनसको	जीवन	रक्ा	गन्ष	र	राहत	सेवा	उपलबि	गराउन	यवुा	सहभावगताबाट	नै	नेपाल	
रेडक्रस	सक्म	भएको	छ	।

नेपाल	रेडक्रसका	गवतववविहरू	रेडक्रस	अवभयानका	सात	आिारभतू	वसधिानतहरू	र	मानवीय	मलूय	मानयताबाट	पे्रररत	हुने	हुदँा	
यवुाहरूमा	सकारातमक	सोच	र	उजा्ष	थप	गनने	काय्षसमते	हुदँ	ैआएको	छ	।	रेडक्रस	वचनहको	प्रयोगले	नेपाल	रेडक्रसको	उपवसथवतलाई	
जनाउँदछ	भने	यसको	दरुगामी	लक्य	र	रणनीवतहरूले	संसथाको	माग्षवचत्	दशा्षउदछ	।

यवुा	सहभावगताका	लावग	रणनीवत	तयार	गरी	नेपाल	रेडक्रसले	यवुालाई	अग्रपंवक्मा	राखरे	सेवामलूक	काय्षक्रम	स्चालन	गनने	
लक्य	वलएको	छ	।

्ररचय	

संसारमा	यधुिमा	घाइते	भएका	सेनाको	उपचार	गनने	उद्शेयबाट	सथावपत	भएको	ववश्व	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	अवभयान	सन	्१९४९	
मा	जेनेभा	महासवनि	लाग	ूभएपवछ	मानवीय	सेवाका	 ववववि	पक्मा	संलगन	 हुदँ	ैआएको	छ	 ।	संसारमा	 रेडक्रसको	अविारणा	
लयाउने	वयवक्	जाँ	हनेरी	ड्यनूा	हुन	्जसले	३१	वर्षको	यवुा	अवसथामा	यधुिबाट	घाइतेहरूको	अवसथादवेख	मानवीय	भावनाबाट	
पे्रररत	भई	सेवा	परु	्याएका	वथए	।

ववश्वमा	रेडक्रस	सथापना	भएको	ठीक	सय	वर्षपवछ	वव.	सं.२०२०	साल	भाद्र	१९	गते	नेपालमा	पवन	रेडक्रसको	सथापना	भयो	।	
यसको	लगति	ैववपद	्वयवसथापन,	वतबबतीय	शरणाथशी	वयवसथापन	र	रक्	स्चार	सेवामा	नेरेसो	संलगन	भएको	वथयो	।	यसरी	वववभनन	
सेवामा	संलगन	हुदँ	ैजाँदा	संगठनातमक	संरचना	र	जनशवक्	पररचालनमा	पवन	वयापक	सिुार	गददै	जवुनयर/यवुा	सक्ष ल,	उपशाखा,	
वजलला	शाखा,	प्रदशे	शाखा	र	केनद्रीय	काय्षसवमवतअनतग्षत	सवयंसेवक	पररचालन	गरी	ववववि	सेवामलूक	गवतवववि	स्चालन	

	्म्इदत्	वब्डाररी	*

ने्ाल	रे्डक्रस	र	युवा	लवक्त	काय्इक्रमहरू
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गददै	आएको	छ	।	नेपाल	रेडक्रसका	अविकांश	गवतववविहरू	यवुा	लवक्त	भएकोले	यवुा	सवयंसेवकहरू	नेपाल	रेडक्रसको	मलू	
आिारको	रूपमा	रहकेा	छन	्।	

नेपाल	 रेडक्रसका	 सेवाहरू	 बभुm्न	ु पवू्ष	 रेडक्रसको	 वारेमा	 बझुन	 सानदवभ्षक	 हुनछ	 ।	 नेपाल	 रेडक्रस	अनतरा्षवष्ट्रय	 रेडक्रस	 तथा	
रेडवक्रसेनट	अवभयानको	एक	अङ्ग	हो	।	यसका	अङ्गहरूमा	रेडक्रसको	अनतरा्षवष्ट्रय	सवमवत	(ICRC),	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	
सोसाइटीहरूको	अनतरा्षवष्ट्रय	महासंघ	(IFRC)	र	रावष्ट्रय	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	सोसाइटीहरू	हुन	्।	

रेडक्रसले	 मानवीय	काय्ष	 क्ेत्मा	 सरकारको	 सहयोगीको	 रूपमा	 भवूमका	 वनवा्षह	 गद्षछ	 ।	 ववपद,्	 यधुि,	 द्नद्	 वा	अनय	 वववभनन	
अवसथाहरूका	 साथै	 शावनतकालमा	 मानवीय	आवशयकता	 परूा	 गनने	 काम	 गद्षछ	 ।	 नेपाल	 रेडक्रसले	आफनो	 सेवाप्रवाह	 गदा्ष	
रेडक्रसका	आिारभतू	वसधिानतहरू	मानवता,	वनशपक्ता,	तटसथता,	सवािीनता,	सवयंसेवा,	एकता	र	ववश्ववयापकता	अनरुू	गद्षछ	।	
यी	वसधिानतहरूको	आशय	वनमन	अनसुार	रहकेो	छः	

१)		 मानवता	(मानव	जीवन,	सवास्थय	र	सममानको	सरुक्ा,	मानवीय	पीडाको	रोकथाम,	कमी	र	शावनत	अवभववृधि)

२)		 वनष्पक्ता	(भदेभावववहीनता	र	प्राथवमकताका	आिारमा	सहयोग)

३)		 तटसथता	(सबैको	ववश्वास	प्राप्त	गन्ष,	कसैको	पक्	नवलने	र	वववादमा	संलगन	नहुने)

४)		 सवािीनता	(सवायति	रूपले	आफनो	काम	गनने,	मानवीय	काय्षमा	सरकारको	सहयोगी)

५)		 सवयंसेवा	(आवथ्षक	र	अनय	ततकाल	लाभबाट	पे्रररत	नभई	गररने	सवेवचछक	मानवीय	सेवा)

६)		 एकता	(सबैका	लावग	खलुला	रहने	र	दशेका	सबै	क्ेत्मा	काय्षरत	एउटा	मात्	रेडक्रस)

७)		 ववश्ववयापकता	(ववश्ववयापी	अवभयान	जसमा	सबै	रावष्ट्रय	सोसाइटीले	समान	हवैसयतमा	परसपर	सहकाय्ष	गद्षछन)्	।

रेडक्रस	 वचनह	 र	यसको	प्रयोग	समबनिमा	जानकारी	 हुन	ु पवन	सबैका	लावग	सानदवभ्षक	 हुनछ	 ।	 रेडक्रस	 वचनहको	आविकाररक	
प्रयोगकता्ष	रेडक्रस	अवभयानका	अङ्गहरू	र	सेनाको	वचवकतसा	टोली	मात्	हुन	्।	रेडक्रस	वचनहको	प्रयोग	दहेायवमोवजमका	दईु	
उद्शेयका	लावग	मात्	गररनछः

क)		वचन्हकरो	रक्ातमक	प्रयरोग	(ठूलरो	आकारमा)

यधुिको	समयमा	जेनेभा	महासवनिहरूले	प्रदान	गरेको	सरुक्ाको	प्रतयक्	रूपमा	प्रवतवनवितव	गनु्ष	यस	वचनहको	प्रमखु	उद्शेय	हो	।	
यधुिरत	सैवनकहरूमा	यसले	सममान	र	सववनयनत्णको	भावना	जगाउँछ	।	रेडक्रस	वचनहको	रक्ातमक	प्रयोग	सैवनक	वचवकतसा	सेवा,	
रेडक्रसको	अनतरा्षवष्ट्रय	सवमवत,	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	सोसाइटीहरूको	अनतरा्षवष्ट्रय	महासंघ,	रावष्ट्रय	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	
सोसाइटीहरू	र	रेडक्रसजसतै	सशस्त्र	संघर्षको	समयमा	काय्ष	गन्ष	आविकाररकता	मानयता	प्राप्त	राहत	संसथाहरूले	गन्ष	पाउँछन	्।

ख)		सङ्केतातमक	प्रयरोग	(सानरो	आकारमा)

सानो	आकारको	सङ्केतातमक	वचनह	अङ्वकत	वयवक्	वा	वसत	ुअनतरा्षवष्ट्रय	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	अवभयानसँग	आवधि	छन	्
भनी	दखेाउन	सङ्केतातमक	रूपमा	प्रयोग	गररनछ	।	रेडक्रस	वचनहले	ती	वनकायहरू	रेडक्रस	अवभयान	र	आिारभतू	वसधिानतको	
अिीनमा	रहकेो	कुरा	पवन	समरण	गराउँछ	।	वचनहको	सङ्केतातमक	प्रयोग	रेडक्रसको	अनतरा्षवष्ट्रय	सवमवत,	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	
सोसाइटीको	अनतरा्षवष्ट्रय	महासंघ,	रावष्ट्रय	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनट	सोसाइटीहरू	र	वनःशलुक	स्चावलत	एमबलेुनस	र	सवास्थयोपचार	
केनद्रहरूमा	काननु	अनसुार	रावष्ट्रय	रेडक्रस	सोसाइटीको	अनमुवतले	मात्	प्रयोग	गन्ष	पाउँछन	्।	नेपाल	रेडक्रस	सोसाइटीले	मानवीय	
काय्ष	क्ेत्मा	सरकारको	सहयोगीको	भवूमकामा	काम	गन्ष	आफनो	दरूगामी	लक्य	तय	गरेको	छ	।
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दूरगामरी	लक्य

“संसथाको	संगठनातमक	ढाँचाको	सदुृढीकरण	तथा	ववसतारद्ारा	सरकारी	एवं	गैरसरकारी	संगठनहरूसँग	समपक्ष 	सथापनाका	साथै	
सामदुावयक	सहभावगता	र	सवयंसेवकहरूको	अविकतम	्पररचालन	गरी	मानवीय	पीडामा	राहत	प्रदान	गनने	र	संकटावभमखुता	कम	
गनने	नेपाल	रेडक्रस	सोसाइटीको	दरूगामी	लक्य	हो”	।

नेरेसरो	र	रे्डक्रस	अवभयानमा	युवा	सहभावगता

रेडक्रस	अवभयानका	७	आिारभतू	वसधिानत	पररपालन	गददै	यवुाहरूलाई	मानवीय	सेवामा	संलगन	गराउने	काय्ष	नेपाल	रेडक्रसले	
गददै	आएको	छ	 ।	यस	अवभयानले	यवुाहरूलाई	 नैवतकवान	र	कत्षवय	परायण	बनाउने	 ववश्वास	गन्ष	सवकनछ	 ।	 नेपाल	 रेडक्रसले	
अनतरा्षवष्ट्रय	 रेडक्रस	तथा	 रेडवक्रसेनट	अवभयानको	एक	अङ्गको	रूपमा	मानवीय	मलूय	प्रवधि्षन	गनने	काय्ष	गद्षछ	।	जसअनतग्षत	
मानवीय	मलूय	र	मानयताको	प्रवधि्षन	गनने,	अनतरा्षवष्ट्रय	मानवीय	काननुको	प्रचार	प्रसार	गनने	 र	द्नद्को	समयमा	घाइते	सैवनक	र	
सामानय	नागररकको	सरुक्ाका	लावग	रेडक्रसको	अनतरा्षवष्ट्रय	सवमवतसँग	सहकाय्ष	समते	गद्षछ	।	मानवीय	मलूय	प्रवधि्षन	र	मानव	
जीवन	रक्ाका	लावग	रेडक्रसका	वसधिानतहरू,	अनतरा्षवष्ट्रय	मावनीय	काननु	र	यधुिमा	अपनाउन	ुपनने	संयमताका	ववरयमा	जवुनयर/
यवुा	 सक्ष लका	 सवयंसेवकहरूलाई	 ज्ञान	 प्रदान	 गरी	जनमानसमा	 प्रचार–प्रसार	 गन्ष	 पवन	 नेपाल	 रेडक्रसले	 यवुा	 पररचालन	 गददै	
आएको	छ	।	यसले	एकातफ्ष 	यवुाहरूलाई	अनशुावसत	गराउन	मद्त	परु	्याउँछ	भने	अकयोतफ्ष 	समाजलाई	सचते	गरी	समग्र	समाज	
सिुारमा	पवन	योगदान	परु	्याउँदछ	।

नेपाल	 रेडक्रसका	 सेवाहरू	 र	 तयसमा	 यवुाको	 संलगनता	 समबनिमा	 बझुनका	 लावग	 नेपाल	 रेडक्रसका	 सेवाहरू	 र	 यसको	
सवयंसेवकहरूको	बारेमा	पवन	बझुन	जरूरी	हुनछ	।	नेपाल	रेडक्रस	सोसाइटीले	रक्	स्चार	सेवा,	एमबलेुनस	सेवा,	आखँा	उपचार	
सेवा,	प्राथवमक	उपचार	सेवा,	गैरखाद्य	राहत	सामग्री	वयवसथापन	र	ववतरण,	खानेपानी	सेवा,	मानवीय	मलूय	प्रवधि्षन	आवदजसता	
गवतववविहरू	वनरनतर	स्चालन	गनने	क्रममा	यवुाहरूको	सहभावगताबाट	संगठनातमक	सदुृढीकरण	गददै	बावर्षक	लगभग	३०	लाख	
लाभग्राही	समक्	पगुन	सक्म	भएको	छ	।	यवुाहरूको	साथ	र	सहयोग	ववना	यवत	ठूलो	उपलवबि	प्राप्त	गन्ष	सहज	कदावप	सहज	छैन	।

नेपाल	 रेडक्रसले	आफनो	सांगठवनक	संरचनामा	सिुार	गददै	आफनो	सथापनाको	लगति	ैववद्यालय	तथा	ववश्वववद्यालयसतरदवेख	नै	
यवुालाई	मानवीय	सेवामा	संलगन	गददै	मानवीय	मलूय	प्रवधि्षन	गनने	उद्शेयकासाथ	जवुनयर/यवुा	सक्ष ल	गठन	र	पररचालन	गददै	आएको	
छ	।	यसका	साथसाथै	संसथाका	सबै	सेवा	प्रवाहमा	क्ेत्गत	रूपमा	लगभग	१	लाखभनदा	ववढ	वसपयकु्	सवयंसेवक	तयार	गरी	
पररचालन	गददै	आएको	छ	जसमा	अविकांश	यवुाहरूको	सहभावगता	छ	।	नेपाल	रेडक्रसले	मात्	होइन	 रेडक्रसको	अनतरा्षवष्ट्रय	
अवभयानले	पवन	संगठनको	हरेक	तहमा	यवुाको	सहभावगता	सवुनवश्त	हुनपुनने	प्रसताव	नै	पाररत	गरेको	छ	।

नेपाल	रेडक्रसको	मानवीय	सेवामा	यवुाको	सहभावगतालाई	केलाउने	हो	भने	सेवागत	क्ेत्को	आिारमा	हने्ष	सवकनछ	।	रक्	स्चार	
सेवाको	मलू	आिार	भनेको	नै	पया्षप्त	रक्दान	हुन	ुहो	।	रक्दानमा	संलगन	रक्दाताहरूको	वववरण	हदेा्ष	१८	वर्षदवेख	४०	वर्षसममका	
यवुा	वग्ष	कररव	५५.	प्रवतशत	हुन	आउँछ	।	साथै	रक्दान	गन्ष	अवभपे्रररत	गनने	अवभयानमा	पवन	सकूल	र	कलेजका	यवुा	नै	बढी	
मात्ामा	पररचालन	भएको	पाइनछ	।	एउटा	दशेको	सबै	भागमा	 वचवकतसकतीय	सेवा	उपलबि	छ	भने	जममा	२%	जनताले	मात्	
रक्दान	गरेमा	रगतको	अभाव	नहुने	आकलन	गररनछ	।	तर	नेपालको	सनदभ्षभा	जनसंखयाको	१%	पवन	रक्दाता	नभएका	कारण	
वारमवार	रगत	अभाव	हुने	गरेको	छ	।	तयसैले	सरकार,	नेपाल	रेडक्रस	अनय	सरोकारवालाहरूको	संयकु्	प्रयासबाट	प्रभावकारी	
रूपमा	यवुा	पररचालन	गन्ष	सकेमा	पया्षप्त	र	गणुसतरीय	रगत	उपलबि	गराउन	सवकनछ	।

यवुाहरू	गवतशील	र	वक्रयाशील	हुने	भएकोले	दवैनक	दघु्षटनाजनय	जोवखममा	परररहनछन	्।	तयसैले	प्राथवमक	उपचारसमबनिी	ज्ञान	
र	वसप	हरेक	टोलमा	रहकेा	यवुासमम	परु	्याउन	सकेमा	दघु्षटनामा	परेका	मावनसको	सवास्थय	अवसथा	वववग्रन	नवदई	जीवन	वचाउन	
सवकनछ	।	यस	अवभयानमा	नेपाल	रेडक्रसले	आफना	शाखाहरूमाप्षत	्यवुाहरूलाई	प्राथवमक	उपचार	तावलम	प्रदान	गददै	आएको	
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छ	।	यवुाहरू	प्रववविमतै्ी	हुने	र	नयाँ—नयाँ	ज्ञान,	वसप	र	प्रवववि	वसकन	उतसकु	समते	हुने	हुनाले	सबैको	संयकु्	प्रयासबाट	सबै	
ववद्यालय,	कलेज	तथा	ववश्वववद्यालयमा	प्राथवमक	उपचार	सेवा	परु	्याउन	सकेमा	मावनसको	जीवनमा	आउने	जोवखम	कम	गन्ष	
मद्त	पगुदछ	।	साथै	प्राथवमक	उपचारपवछ	सरुवक्तसँग	असपताल	परु	्याउन	एमबलेुनस	सेवाको	महतवपणू्ष	भवूमका	हुनछ	।	यसमा	पवन	
यवुाको	भवूमका	अपररहाय्ष	हुनछ	।	ववद्यालय,	कलेज	तथा	ववश्वववद्यालयका	यवुाहरूलाई	प्राथवमक	उपचारको	ज्ञान	र	वसप	प्रदान	
गरी	पररचालन	गन्ष	सकेमा	उनीहरूप्रवत	मानवीय	संवेदना	र	सवयंसेवी	भावना	ववकाश	हुन	गई	सामावजक	उतिरदावयतव	वहन	गन्ष	
समते	अग्रसर	हुनछन	्।

नेपाल	 ववपदज्नय	 घटनाको	 वहसावले	 उचच	जोवखममा	 रहकेो	 दशे	 हो	 ।	 नेपालमा	 बाढी,	 पवहरो,	आगलागी,	 चट्याङ	 र	 वहम	
पवहरोजसता	ववपदह्रू	वारमवार	सानो	ठूलो	सतरमा	परररहनछन	्।	साथै	भकूमप	र	महामारीजसता	घटना	पवन	आइरहनछन	्।	यसता	
घटनाहरूमा	बाह्य	क्ेत्	वा	दशेबाट	उधिार	गन्ष	आउने	सरुक्ा	वनकाय	र	संघ	संसथाहरू	पगुनभुनदा	पवहला	मावनसको	जीवन	र	समपवति	
जोगाउन	सथानीय	यवुाहरूको	भवूमका	महतवपणू्ष	हुनछ	।	यसलाई	मनन	गरी	नेपाल	रेडक्रसले	सबै	वजलला	र	केही	सथानीय	वनकायमा	
वजलला	 ववपद	् प्रवतकाय्ष	समहू	 गठन	गरी	 तावलम	प्रदान	गददै	 वसपसमपनन	बनाएको	छ	जसमा	अविकांश	यवुालाई	समवेटएको	
छ	।	तयसैगरी	सथानीयसतरमा	रेडक्रस	काय्ष	टोली,	एकाई	काय्ष	टोली,	सथानीय	ववपद	्वयवसथापन	सवमवत	र	जवुनयर/यवुा	रेडक्रस	
सक्ष लका	यवुाहरूलाई	ज्ञान	वसप	प्रदान	गरी	जनचतेना	जगाउने,	उधिार	र	राहत	ववतरणमा	सघाउनेजसता	गवतववविमा	संलगन	गददै	
आएको	छ	।	राहत	सामग्री	ढुवानी	र	ववतरणमा	यवुाहरूको	भवूमका	अग्रणी	रूपमा	रहकेो	छ	।	यसलाई	संसथागत	गददै	अवघ	बढ्न	ु
आजको	आवशयकता	हो	भनेर	समबवनित	सबै	वनकायहरू	बीच	नीवतगत	र	काय्षगत	एकता	कायम	गरी	अवघ	बढ्न	सकेमा	अझ	
प्रभावकारी	हुनसकदछ	।	ववपद	्भनने	वववतिकै	उधिार	र	राहत	मात्	होइन	तयससँग	जोवडएर	आउने	पवू्षतयारी	पवन	पद्षछ	।	जसका	
लावग	जनचतेना	जगाउने,	 ववपद	् नयनूीकरणका	काय्षक्रम	स्चालन	गनने,	 राहत	सामग्री	वयवसथापन	गनने,	पवू्षसचूना	प्रणालीको	
सथापना	गनने,	आवदजसता	गवतवववि	पद्षछन	्।	जसमा	नेपाल	रेडक्रसले	आफना	शाखा,	उपशाखा	र	जवुनयर/यथु	सक्ष ल	माफ्ष त	्यवुा	
सवयंसेवक	पररचालन	गरी	काय्षक्रम	स्चालन	गददै	आएको	छ	।	

हाल	हामीसाम	ुनयाँ	चनुौतीको	रूपमा	जलवाय	ुपररवत्षन	(Climate	change)	दखेा	परेको	छ	।	यसका	कारणले	वातावरणमा	
प्रवतकूल	प्रभाव	 पनु्षका	साथै	 उचच	पहाडी	क्ेत्मा	 वहऊ	पनने	 र	 पगलने	 प्रवक्रयामासमते	 प्रभाव	 पन्ष	 थालेको	छ	 ।	 यस	सनदभ्षमा	
यवुाहरूलाई	अनकुरणीय	उदाहरण	(Role	model)	को	रूपमा	प्रयोग	गन्ष	सकेमा	वातावरणीय	प्रभावमा	ववसतारै	कमी	लयाउन	
मद्त	 पगुदछ	 ।	 साथै	 ववपदक्ो	समयमा	सरसफाइ	 एक	महतवपणू्ष	 ववरय	 रहने	 हुनाले	 नेपाल	 रेडक्रसले	जवुनयर/यवुा	 सक्ष लहरू	
माफ्ष त	यवुा	पररचालन	गरी	सफा	पानी	वपउने,	हात	िनेु	र	गाउँ/टोल	सफा	राखने	वक्रयाकलाप	माफ्ष त	्रेडक्रसको	अवभयानमा	पवन	
यवुाहरूको	भवूमका	सह्ानीय	हुन	जानछ	।	

मावथ	उललेख	भएका	प्रमखु	सेवाहरूको	अलावा	पवन	नेपाल	रेडक्रसले	यवुाहरूलाई	सवास्थयको	क्ेत्मा	सामावजक	पररचालकका	
रूपमा,	सामावजक	अवभयनताको	रूपमा,	स्ोत	पररचालकको	रूपमा	 र	 वयवहार	पररवत्षनको	समवाहकको	रूपमा	समते	प्रयोग	
गन्ष	सक्म	हुने	गरी	यवुाहरूको	वसप	र	दक्तासमते	ववकास	गददै	लगेको	छ	।	नेपाल	रेडक्रस	सोसाइटीले	जवुनयर	तथा	यवुा	रेडक्रस	
सवलीकरण	गरी	मानवीय	सेवामा	संलगन	गनने	लक्यकासाथ	संसथाको	आठौं	प्चवरशीय	योजनामा	यवुा	सहभावगता	समबनिमा	
उललेख	गनु्षका	साथै	जवुनयर	तथा	यवुा	नीवत	तथा	काय्षप्रणाली,	यवुा	सवलीकरण	प्रवशक्ण	वनदनेवशका	र	सवयंसेवक	वयवसथापन	
वनदनेवशकाजसता	नीवतगत	आिारहरू	तयार	गरी	लाग	ूगरेको	छ	।	नेपाल	रेडक्रसका	अविकांश	गवतववविहरू	यवुा	लवक्त	काय्षक्रम	
भएकोले	यवुा	सवयंसेवकहरू	नेपाल	रेडक्रसको	मलू	आिारको	रूपमा	रहकेा	छन	्।

यवुा	सहभागी	गराउने	रणनीवतअनतग्षत	यवुाहरूलाई	मानवीय	मलूयको	 ववसतार	र	सामावजक	सेवामा	सवक्रय	सहभावगता	गराई	
संकटासननता	घटाउन	उपयोग	गनने	योजना	रहकेो	छ	।	साथै	रणनीवत	र	वनदनेवशकाहरूले	यवुा	पररचालनको	बाटो	तय	गददै	यवुालाई	
सवतःसफूत्ष	रूपमा	मानवीय	सेवामा	लागन	अवभपे्रररत	गददै	उनीहरूलाई	नेततृवको	अवसर	वसज्षना	गरी	वसप	र	क्मतासमते	ववकास	
गनने	लक्य	वलएको	छ	।	यवुाको	उद्यमवशलता	ववकास	र	सहभावगताबाट	स्ोत	ववकास	तथा	वदगोपना	हुन	गई	यवुाहरू	को	समग्र	
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ववृति	ववकास	हने	अपेक्ा	गन्ष	सवकनछ	।

नेपाल	रेडक्रसले	आफना	काय्षक्रमहरूमाफ्ष त	यवुाहरूको	सहभावगता	बढाई	क्मता	अवभववृधि	गददै	समाज	सेवामा	सबै	वग्षको	पहुचँ	
k'¥ofpg]	र	सबैको	मया्षदा	कायम	गन्ष	अग्रसर	गराउने	गद्षछ	।	यस	प्रकारका	गवतववविबाटसमाजमा	अनशुासन	कायम	गन्ष	समते	
मद्त	पगुदछ	।	सरकार	र	नेपाल	रेडक्रसजसता	संसथाहरूको	प्रयासलाई	नीवतगत	र	काय्षक्रमगत	रूपमा	एकै	िारबाट	यवुा	पररचालन	
गनने	गरी	एकतीकृत	रूपमा	अवघ	बढ्न	सकने	हो	भने	वववभनन	क्ेत्मा	यवुा	पररचालन	गरी	अनवगनती	सिुार	गन्ष	सवकनछ	।	

मावथ	 उललेख	 भएका	 गवतववविका	 अलावा	 यवुा	 पररचालन	 गरी	 उपलवबि	 हावसल	 हुनसकने	 क्ेत्हरूमा	 मानव	 वेचववखन,	
खानेपानी,	सरसफाइ	र	सवचछता,	यौन	तथा	प्रजनन	्सवास्थय,	पोरण,	संरक्ण	र	सामावजक	समावेशीकरण,	जीववकोपाज्षन,	घरेल	ु
वहसंा,	साइवर	बवुलङ,	आप्रवासन,	सरुवक्त	माततृव,	दवुयसनी	रोकथाम,	खच्ष	र	वचत,	नेततृव	ववकास	आवद	हुन	सकदछन	्।	

नेपाल	रेडक्रसको	आिारवशलाको	रूपमा	रहकेो	जवुनयर	तथा	यवुा	सक्ष लहरूमाफ्ष त	यवुालाई	संगठनमा	आवधि	गराई	मानवीय	सेवा	
प्रदान	गन्ष	उतसकु	गराउने	र	तयसका	लावग	नेततृव	तथा	वयवसथापकतीय	क्मता	अवभववृधि	गनने	काय्ष	गददै	आएको	छ	।	यवुाहरूलाई	
सहभागी	गराउँदा	“म	सेवा	गछु्ष”	भनने	मलू	मनत्लाई	आतमसात	्गरी	रेडक्रसका	आिारभतू	वसधिानतअनरुूप	काम	गन्ष	अवभपे्रररत	
गददै	आएको	छ	।	जवुनयर	तथा	यवुा	लवक्त	काय्षक्रमहरू	मखुय	रूपमा	७	वटा	क्ेत्हरूमा	केवनद्रत	हुने	गद्षछन	्।	जनु	यस	प्रकार	छन्

१)		 जीवन	रक्ा	एवं	सवास्थय	सरुक्ा

२)	 	सेवा	तथा	ऐकयवधिता

३)		 रावष्ट्रय	र	अनतरा्षवष्ट्रय	वमत्ता,	समझदारी	र	शावनतका	लावग	वशक्ा

४)		 अनतरा्षवष्ट्रय	मानवीय	काननु,	मानवीय	मलूयको	प्रवधि्षन	र	रेडक्रसका	वसधिानतहरूको	प्रचार	प्रसार

५)	 	ववपद	्वयवसथापन

६)		 रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रयसतरका	चासो	तथा	सवालहरू	जसतैः	बसाईसराई,ं	जलवाय	ुपररवत्षन,	बढ्दो	शहरीकरण	आवद

७)		 क्मता	अवभवधृि	र	संगठन	ववकास

नेपाल	रेडक्रसका	गवतववविमा	यवुाको	सहभावगताको	कुरा	गदा्ष	अनतरा्षवष्ट्रय	अवभयान	र	मानयतालाई	पवन	उललेख	गनु्ष	सानदवभ्षक	
हुनछ	।	सन	्१९१९	मा	रेडक्रसको	वलग	सथापना	(हाल	रेडक्रस	तथा	रेडवक्रसेनटको	अनतरा्षवष्ट्रय	महासंघ	(IFRC)	भएपवछ	रावष्ट्रय	
सोसाइटीहरूमा	शावनतकालीन	गवतववविहरूमा	जोड	वदद	ैतयसमा	यवुाको	सहभावगता	गराउने	नीवत	वलएपवछ	क्रमशः	सबै	रावष्ट्रय	
सोसाइहरूटीले	जवुनयर	तथा	यवुा	इकाई	गठन	गददै	आएको	दवेखनछ	।	नेपालमा	भने	वव.	सं.	२०२०	मा	नेपाल	रेडक्रस	सथापना	
भएपवछ	२०२१	फागनु	२२	गतेका	वदन	औपचाररक	रूपमा	ततकालीन	यवुराजविराज	वीरेनद्र	ववरववक्रम	शाहदवेबाट	उद्ाटन	भई	
जवुनयर	तथा	यवुा	रेडक्रसको	सथापना	भएको	दवेखनछ	।	यसबाट	के	प्रटि	हुनछ	भने	नेपाल	रेडक्रसले	आफनो	सथापनाकालदवेख	नै	
यवुालाई	मानवीय	सेवामा	संलगन	गराउँद	ैउनीहरूको	क्मता	ववकासमासमते	जोड	वदद	ैआएको	दवेखनछ	।

हाल	 नेपाल	 रेडक्रसले	यवुाहरूको	समहू	 वनमा्षण	 गरी	 नेततृव	क्मता	 ववकास	गददै	आपतकालीन	 र	शावनतकालीन	 दवुै	 समयमा	
सेवा	परु	्याउन	तथा	पररवत्षनको	वाहकको	रूपमासमते	उपयोग	गददै	आएको	छ	।	यसका	साथै	लक्य	वनिा्षरण	गनने,	वसप	ववकास	
गनने,	लैङ्वगकता	र	सामावजक	समावेशीकरणका	दवेखने	र	नदवेखने	ववरयहरूमा	जानकारी	गराउने,	यौन	र	यौवनकताका	ववरयमा	
बझुरे	नकारातमक	कुराहरूको	प्रवतकार	गनने,	मनोवल	बढाउने,	वहसंाका	वववभनन	सवरूपहरूबारे	जानकारी	गराई	वहसंा	रोकथाममा	
सहयोग	k'¥ofpg],	बसाईसराई	र	मानव	वेचववखनका	वारेमा	सचतेना	जगाउनकुा	साथै	के	कसता	उद्शेयका	लावग	कसरी	मानव	
वेचववखन	हुन	सकदछन	्भनने	जानकारी	गराउने,	खानेपानी,	सरसफाइ	र	सवचछतासमबनिी	ज्ञानववृधि	तथा	वयवहार	पररवत्षनमा	
सहभागी	गराउने,	यौन,	प्रजनन	सवास्थय,	बाल	वववाह	र	सरुवक्त	माततृवसमबनिी	सचतेना	अवभयानमा	संलगन	गराउने,	सवास्थय	
तथा	पोरणसमबनिी	वशक्ा	वदने	अवभयानमा	संलगन	गराउने	जसता	ववववि	यवुा	केवनद्रत	काय्षक्रमहरू	स्चालन	गददै	समाजप्रवत	
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उतिरदायी	नेततृव	ववकासमासमते	सहयोग	परु	्याउँद	ैआएको	छ	।

यवुाहरू	सामानयतया	नयाँ	कुरा	वसकन	इचछुक	हुनकुा	साथै	अरूलाई	उतसाही	गराउँद	ैएकसाथ	वमलेर	काम	गन्ष	सकने	वसप	र	क्मता	
यवुामा	हुने	गद्षछ	।	परमपरागत	तररकाभनदा	फरक	ढंगबाट	सोचद	ैसमसया	समािानमा	पवन	यवुाहरू	सवक्रय	हुने	गद्षछन	्।	यवुाहरूका	
यसतै	सवल	पक्हरू	समटेी	 नेपाल	 रेडक्रस	सोसाइटीले	यवुा	सहभावगता	रणनीवत	तयार	गरी	लाग	ूगरेको	छ	।	यवुा	सहभावगता	
रणनीवतले	मखुय	रूपमा	यवुाहरूलाई	वशक्ा,	सशवक्करण,	अनकूुल	वातावरण,	सहभावगता	र	उद्यमवशलता	ववकासका	क्ेत्हरूलाई	
समट्ेन	खोजेको	छ	 ।	 वशक्ा	क्ेत्अनतग्षत	 रेडक्रसका	आिारभतू	 वसधिानत	 र	 मानवीय	मलूय,	सेवामलूक	क्ेत्,	 बाल	संरक्ण	 र	
लैङ्वगक	समावेशीकरणमा	वकालत,	सचूना,	स्चार	र	प्रवववि	तथा	वयवक्तव	ववकासलाई	समटेी	काय्षक्रमहरू	स्चालन	गनने	
रणनीवत	वलएको	छ	।	सशवक्करण	क्ेत्अनतग्षत	सवउतपे्ररणा,	नेततृव	क्मता	ववकास,	नेततृवको	अवसर	वसज्षना	र	मनोसामावजक	
सहयोग	यस	क्ेत्अनतग्षत	रहकेा	छन	्।	वशक्ा	ज्ञानको	आिार	हो	भने	यवुा	तयसका	वाहक	हुन	भनने	कुरालाई	पवन	नकान्ष	सवकदनै	।

अनकूुल	वातावरण	अनतग्षत	यवुाको	संलगनताको	लावग	नीवत	 वनदनेवशकाहरूमा	संशोिन	गददै	अपनतवको	भावना	 वसज्षना	गरी	
सबैको	सममान	हुने	वहसावले	उपयकु्	वातावरण	तयार	गनने	रणनीवत	नेपाल	रेडक्रसले	वलएको	छ	।	सहभावगताअनतग्षत	सामावजक	
सेवामा	सवक्रय	सहभावगता	गराउँद	ैमानवीय	मलूयको	ववसतारवाट	संकटासननता	घटाउन	यवुा	पररचालन	गनने	रणनीवत	पवन	नेपाल	
रेडक्रसले	 वलएको	छ	 ।	 नेपाल	 रेडक्रस	सोसाइटीको	यवुा	सहभावगता	 रणनीवतले	समटेेको	अकयो	महतवपणू्ष	क्ेत्	 उद्यमवशलता	
ववकास	हो	।	जसमा	यवुाको	क्मता	र	वसप	ववकास	गनने	समभाववत	स्ोतको	पवहचान	र	पररचालनमा	सहभावगताबाट	वजममवेार	र	
जवाफदहेी	बनाउँद	ैयवुाको	समग्र	ववृत	ववकास	गनने	लक्य	वलएको	छ	।	नेपाल	रेडक्रसले	यवुाको	महतवलाई	आतमसात	्गददै	यवुालाई	
अवत	महतवपणू्ष	मानवीय	पूँजीको	रूपमा	सवीकार	गरेको	छ	।	यस	कारणले	पवन	नेपाल	रेडक्रसले	वववभनन	काय्षक्रमहरूमाफ्ष त	यवुा	
स्जाल	ववकास	गरी	एक	आपसमा	अनतरवक्रया	र	समबनि	ववकास	गददै	आएको	छ	र	जनु	वनरनतर	छ	।

वनषकष्इ

समग्रमा	 भनदा	 रोजगार	 तथा	 सवरोजगारको	 अवसर	 प्रदान	 गरी	 यवुाहरूलाई	 सही	 रूपमा	 उपयोग	 गन्ष	 वयावहाररक	 वशक्ाको	
माधयमबाट	वसप	ववकास	गरी	रावष्ट्रय	ववकासमा	संलगन	गराउन	ुआजको	आवशयकता	छ	।	नेपालका	यवुा	वग्षको	ठूलो	जमात	
ववदवेशएको	 हालको	अवसथामा	 सममानजनक	काम	 र	 नयायोवचत	 जयाला	 उपलबि	 गराउने	काय्षमा	 बहस	 पैरवी	 र	 पहल	 गददै	
ववदशे	पलायनको	अवसथामा	सिुार	लयाउन	सबैको	पहल	आवशयक	दवेखनछ	।	तयसैले	यवुाहरूलाई	राष्ट्रको	मलू	प्रवाहमा	लयाई	
दशे	ववकासमा	सहयोग	परु	्याउन	एक	वजममवेार	संसथाको	नाताले	यवुालाई	सवक्रय	रूपमा	सहभागी	गराउन	नेपाल	रेडक्रस	सिैं	
वक्रयावशल	छ	।	

सन्दभ्इ	सामग्री

•	 नेपाल	रेडक्रसको	वविान

•	 नेपाल	रेडक्रसको	यवुा	सवलीकरण	प्रवशक्ण	वनदनेवशका	२०७६

•	 जवुनयर	तथा	यवुा	रेडक्रस	नीवत	तथा	काय्षप्रणाली	वनदनेवशका	(तेस्ो	संशोिन	२०७३)

•	 सवयंसेवक	वयवसथापन	वनदनेवशका	२०६३	(पवहलो	संशोिन	२०६५)

•	 रेडक्रसको	संवक्त	पररचय	(व्रोसर)

•	 नेपाल	रेडक्रस	सोसाइटी,	यवुा	सहभावगता	रणनीवत	।
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* ्यिुा तथा साना व्यिसा्यी सिरोजगार कोषमा का्यकारत

लेखकरो	सारांश

नेपालको	कुल	जनसंखयाको	चालीस	प्रवतशत	भनदा	बढी	यवुाहरु	रहकेा	छन	्।	तर	पवन	दशेले	यवुाशवक्को	सही	सदपुयोग	गन्ष	
सकेको	छैन	।	सरकारले	यवुा	ववकासको	लावग	नीवतगत	तथा	संसथागत	वयवसथा	नगरेको	पवन	होइन	।	तर	पवन	यी	वयवसथा	पया्षप्त	
हुन	सकेको	छैन	।	पररणामसवरुप	लाखौ	ँयवुाहरु	जोवखमयकु्	श्रमको	लावग	ववदवेसन	वाधय	छन	्।	श्रमशवक्	सवनेक्ण	२०७५	का	
अनसुार	दशेभरमा	९	लाख	८	हजार	जना	पणू्ष	बेरोजगार	रहकेा	छन	्।	यी	पणू्ष	बेरोजगार	जनसंखयाको	३८.१	प्रवतशत	१५-२४	वर्ष	
उमरे	समहूका	रहकेा	छन	्२५–३४	वर्ष	उमरे	समहूका	३१.१	प्रवतशत	रहकेा	छन	्।	उचच	उतपादकतव	भएका	यी	यवुाको	अथ्षतनत्मा	
उपयोग	हुन	नसकन	ुउनीहरुको	लावग	मात्	होइन	दशेकै	लावग	ठूलो	नोकसान	हो	 ।	यो	अवसथाको	अनतय	र	दशेको	अथ्षतनत्को	
मलूािारमा	यवुाहरुलाई	पररचालन	गन्ष	सके	उद्यमशील	र	रोजगार	यवुा	अवन	समधृि	 नेपाल	बनन	सकछ	।	हाल	भरैहकेो	जसतो	
यवुा	श्रमशवक्को	वनया्षत	र	उपभोगय	वसतकुो	आयात	गनने	अवसथा	रहने	हो	भने	प्रचरु	समभावनाको	जनसांवखयक	लाभबाट	दशेले	
खासै	उपलबिी	वलन	सकदनै	।	तयसतै	यवुा	लवक्त	नीवत	तथा	काय्षक्रमहरु	पवन	अनसुनिानमा	आिाररत	नहुदँा	तथा	अद्यावविक	
त्थयांकको	अभावमा	सहज	काया्षनवयन	र	नवतजामखूी	 हुन	सकेका	छैनन	् ।	आनतररक	श्रम	बजारमा	भएको	श्रवमकको	माग	र	
आपवूत्षको	वसतगुत	त्थयांक	तथा	समनवयको	अभावमा	एकातफ्ष 	श्रवमकले	रोजगारी	नपाउने	अवसथा	छ	भने	अकयोतफ्ष 	श्रमबजारमा	
श्रवमकको	अभाव	पवन	दवेखएको	छ	।	यसतो	अवसथाको	अनतयको	लावग	वडा	तथा	पावलका	तहबाट	नै	यवुा	जनशवक्को	त्थयांक	
अद्यावविक	गनने	श्रम	बजारसँग	समनवय	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	

१.		 ववषय	प्रवेश

जनगणना	 २०६८	 का	 अनसुार	 नेपालको	 कुल	 जनसंखयाको	 चालीस	 प्रवतशत	 भनदा	 बढी	 यवुा	 जनसंखया	 रहकेो	 छ	 ।	 यवुा	
जनसंखयाको	यो	ठूलो	वहससा	हुनलुाई	दशेको	साम्थय्ष	एउटा	ववलयो	पक्	मानन	सवकनछ	।	अथ्षशास्त्रीहरु	यसलाई	जनसांवखयक	
लाभको	रुपमा	बयाखया	गद्षछन	्र	यसको	सदपुयोग	गनु्षपनने	बताउछन	्।	यवुाकाल	जीवनको	सबैभनदा	वसज्षनशील	अवसथा	हो	।	
यवुाहरुको	श्रम,	सीप,	वसज्षनातमकताको	उपयोग	गरेर	नै	समवृधि	हावसल	गन्ष	सवकनेमा	दईुमत	छैन	।	जनसाङ्वखयक	लाभांशको	
सदपुयोगबाट	समनुनत	र	समधृि	नेपाल	वनमा्षणको	उचच	समभावना	हुदँाहुदँ	ैपवन	यवुा	जनशवक्को	वसज्षनातमक	उपयोग	दशेले	गन्ष	
सकेको	छैन	।	झणडै	६०	लाख	नेपाली	यवुाहरु	श्रमको	लावग	ववदवेशका	छन	्भने	अधययनको	लावग	ववदवेशएका	यवुाहरुको	संखया	
पवन	िरैे	छ	।	

समझना	वागले	भट्टराई*

समृद्	ने्ाल	वनमा्इणमा	युवाकरो	भूवमका
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नीवत	वनमा्षताहरुले	यवुा	जनसंखयाको	महतव	नबझुकेा	भने	होइनन	् ।	तयसैलेत	समधृि	र	 ववकवसत	नेपाल	वनमा्षणको	हरेकजसतो	
योजना	र	SWOT	ववशे्रणमा	यवुा	जनसंखयालाई	साम्थय्ष	र	अवसरको	रुपमा	प्रसततु	गररनछ	।	समधृि	नेपाल	वनमा्षणमा	यवुाको	
भवूमका	िरैेपटक	बहसमा	आएको	तर	काया्षनवयनतफ्ष 	भने	खासै	 प्रगवत	नभएको	 ववरय	हो	 ।	 रावष्ट्रय	योजना	आयोगले	यवुा	
क्ेत्को	प्रमखू	समसयाको	रुपमा	यवुा	लवक्त	नीवत,	योजना	तथा	काय्षक्रमको	प्रभावकारी	काया्षनवयन	हुन	नसकन,ु	बजारको	माग	
र	जनशवक्को	आपवूत्षबीच	साम्जसय	नहुन,ु	यवुासँग	समववनित	त्थयांकतीय	आिार	नहुन,ु	उद्यमशीलता	र	रोजगारीका	अवसर	
सीवमत	हुन,ु	ठूलो	संखयामा	यवुा	शवक्	ववदशे	पलायन	हुनजुसता	ववरयलाई	समटेेको	छ	(रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	२०७६/७७-
२०८०/८१)	।	

कमनवेलथ	राष्ट्रहरुको	संगठनले	यवुा	ववकासका	ववववि	आयामहरुलाई	समटेेर	ववश्व	यवुा	ववकास	सचूांक	प्रकाशन	गनने	गरेको	
छ	 ।	यवुा	 ववकास	सचूांक	गणना	गदा्ष	यवुाहरुको	सवास्थय	तथा	कलयाणको	अवसथा,	 वशक्ा,	 रोजगारी	 र	अवसर,	समानता	 र	
समावेवशता,	राजनीवत	र	नागररक	सहभावगता,	शावनत	तथा	सरुक्ा	जसता	ववरयहरुलाई	आिार	बनाइएको	हुनछ	।	वयनै	ववरयहरुको	
आिारमा	गणना	गररएको	ववश्व	यवुा	ववकास	सचूांक	२०२०	का	अनसुार	०.८७५	सकोरका	साथ	वसंगापरु	पवहलो	सथानमा	छ	
भने	चाड	०.३९८	सकोरका	साथ	अवनतम	सथानमा	रहकेो	छ	।	यस	सचूांकमा	नेपाल	भने	०.६८९	सकोरका	साथ	९४	औ	ँसथानमा	
रहकेो	छ	।

जीवनको	सबैभनदा	उजा्षशील	समय	भए	पवन	नेपाली	यवुाहरुको	सबैभनदा	ठूलो	समसया	बेरोजगारी	तथा	अि्षबेरोजगारी	भएको	
छ	।	जनसंखयाको	सबैभनदा	ठूलो	वहससाको	समसया	दशेको	एक	प्रमखू	समसयाको	रुपमा	दवेखन	ुसवाभाववक	पवन	हो	।	श्रमशवक्	
सवनेक्ण	२०७५	का	अनसुार	नेपालको	कुल	बेरोजगारी	दर	११.४	प्रवतशत	दखेाएको	छ	।	प्रदशेगतरुपमा	हदेा्ष	दर	सबैभनदा	उचच	
बेरोजगारी	दर	मिसे	प्रदशेमा	२०.१	प्रवतशत	र	तयसपवछ	क्रमशः	सदुरूपवश्म	प्रदशेमा	११.५	प्रवतशत,	लवुमबनी	११.२	प्रवतशत,	
प्रदशे	एकमा	१०.२	प्रवतशत,	कणा्षली	प्रदशेमा	९.७	प्रवतशत,	गणडकती	प्रदशेमा	९	प्रवतशत	र	बागमती	प्रदशेमा	सबैभनदा	कम	७	
प्रवतशत	बेरोजगारी	दर	रहकेो	छ	।	तयसतै	श्रमशवक्	सवनेक्णका	अनसुार	दशेभरमा	९	लाख	८	हजार	जना	पणू्ष	बेरोजगार	रहकेा	छन	्।	
यी	पणू्ष	बेरोजगार	जनसंखयाको	३८.१	प्रवतशत	१५-२४	वर्ष	उमरे	समहूका	रहकेा	छन	्२५–३४	वर्ष	उमरे	समहूका	३१.१	प्रवतशत	
रहकेा	छन	्।	उचच	उतपादकतव	भएका	यी	यवुाको	अथ्षतनत्मा	उपयोग	हुन	नसकन	ुउनीहरुको	लावग	मात्	होइन	दशेकै	लावग	ठूलो	
नोकसान	हो	।	श्रममा	सहभागी	कुल	जनसंखयाको	६२.२	प्रवतशत	जनशवक्	अनौपचाररक	क्ेत्मा	काय्षरत	रहकेो	छ	भने	१७.५	
प्रवतशत	उद्योग	क्ेत्मा	र	१३.५	प्रवतशत	वनमा्षण	क्ेत्मा	संलगन	छन	्(श्रमशवक्	सवनेक्ण	२०७५)	।	

२.		 वैदेवशक	ररोजगाररी

दशेमा	रोजगारीको	अभावमा	लाखौ	ँयवुाहरु	वक	त	बेरोजगार	रहन	वाधय	छन	्भने	वक	त	श्रमको	लावग	ववदवेसन	वाधय	छन	्।	दशेमा	
वरनेनी	पाँच	लाख	अवतररक्	जनशवक्	श्रमबजारमा	प्रवेश	गछ्षन	्।	तर	नेपालको	आनतररक	श्रमबजार	जयाद	ैसाँघरुो	छ	।	दशेको	
आनतररक	श्रम	बजारले	वावर्षक	पचास	हजारभनदा	बढी	अवतररक्	जनशवक्लाई	रोजगारी	वदन	नसकेको	यथाथ्ष	छ	।	पररणमसवरुप	
दवैनक	हजारौ	ँयवुा	जनशवक्	श्रमको	लावग	ववदवेशएका	छन	्।	ववदवेशएका	यवुाहरुमा	पवन	सीप	र	दक्ताको	अभाव	छ	।	तयसैले	
उनीहरु	अदक्	कामदारको	रुपमा	जोवखमयकु्	श्रम	गन्ष	वाधय	छन	्।	पररणाम	वरनेनी	औसत	बाह्	सय	भनदा	बढी	यवुाहरुको	ववदशेी	
भवूमको	काय्षसथलमा	मतृय	ुभई	वनद	बाकसमा	फक्ष न	वाधय	छन	्।	दशेमा	वववभनन	राजनीवतक	पररवत्षनका	वावजदु	नेपाली	यवुाको	
अवसथामा	खासै	सिुार	हुन	सकेको	छैन	।	दवैनक	झणडै	१५००	यवुाहरु	कामको	खोजीमा	ववदवेशन	वाधय	छन	्।	औपचाररक	रूपमा	
६०	लाखको	हाराहारीमा	श्रमको	लावग	ववदवेसएका	यवुाहरु	भनने	गररएता	पवन	अनौपचाररक	रूपमा	८०	लाखसमम	यवुा	जनशवक्	
ववश्वका	वववभनन	१७२	दशेहरूमा	अवसरका	लावग	ववदवेशएको	पाइनछ	।	यवुा	श्रम	वनया्षत	गरी	उपभोगय	वसत	ुआयात	गनने	नेपाली	
अथ्षतनत्	वबडमबनापणू्ष	लागछ	भने	अकयोतफ्ष ,	असरुवक्त	श्रमका	कारण	वरनेनी	हजारौ	ँयवुाले	जयान	गमुाउन	परेको	अवसथा	छ	।	
दशेमा	रोजगारीका	अवसरहरु	सीवमत	छन,्	श्रमको	लावग	 ववदवेशने	यवुाहरुलाई	आवशयक	वसप	तथा	तावलमको	वयवसथा	 हुन	
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सकेको	छैन	जसले	गदा्ष	अदक्	कामदारको	रुपमा	ववदवेशन	वाधय	यवुाहरुको	पाररश्रवमक	पवन	नयनू	हुनकुा	साथै	जोवखमयकु्	श्रम	
गनु्षपनने	वाधयता	पवन	रहकेो	दवेखनछ	।	तयसोत	यसरी	ववदवेशका	यवुाबाट	प्राप्त	ववपे्ररणले	दशेको	कुल	गाह्षस्थय	उतपादनमा	झणडै	
एक	चौथाई	योगदान	वदने	गरेको	छ	।	नेपालको	कुल	गाह्षस्थय	उतपादनमा	कृवर	पवछको	िरैे	योगदान	गनने	क्ेत्	भनेको	ववपे्ररण	नै	हो	।	
ववपे्ररणले	अथ्षतनत्लाई	वत्षमानमा	ठूलो	टेवा	परु	्याए	पवन	यो	वदगो	हुन	सकदनै	।	तयसैले	यी	यवुाशवक्लाई	दशेमा	नै	श्रम	गन्ष	सकने	
वातावरण	वनमा्षण	आजको	प्रमखू	आवशयकता	हो	।	

३.		 युवाहरुकरो	सवा्इङ्गरीण	ववकासका	लावग	भएका	प्रयाशहरुः	

नेपालको	 संवविानले	 रोजगारीको	 हकलाई	 मौवलक	अविकारको	 रुपमा	 वयवसथा	 गरेको	 छ	 ।	 नेपाल	 सरकार	 रावष्ट्रय	 योजना	
आयोगले	तयार	गरेको	पनध्ौ	ँयोजनाले	‘यवुाको	सवा्षङ्गीण	ववकास,	राष्ट्र	वनमा्षणको	प्रमखू	आिार’	भनने	सोचका	साथै	सवसथ,	
सकारातमक	सोचयकु्,	उद्यमशील,	वसज्षनशील,	अविकारप्रवत	सचते	र	कत्षबयप्रवत	प्रवतवधि	यवुाशवक्को	ववकास	र	पररचालन	
गनने	लक्य	राखकेो	छ	।	यसका	लावग	(१)	प्राववविक	तथा	वयवसावयक	वशक्ा	र	सीप	ववकासका	अवसर	ववसतार	गनने,	(२)	यवुालाई	
उद्यम	र	वयवसाय	स्चालनमा	प्रोतसाहन	तथा	प्रवधि्षन	गनने,	(३)	ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचँ	ववसतार	गनने,	(४)	यवुामा	
सवयंसेवी	संसकृवतको	ववकास	गनने	र	(५)	सकाउटको	संरचनालाई	ववकास	र	ववसतार	गनने	जसता	रणनीवत	वलने	उललेख	छ	।	तयसतै	
वदगो	ववकास	लक्य	तथा	यथु	वभजन–२०२५	ले	यवुाको	ववकास	र	सहभावगतामा	मखुय	जोड	वदएको	छ	।	नेपाल	सरकारले	यवुा	
ववकासको	लावग	वववभनन	नीवतगत	वयवसथा	गनु्षका	साथै	संसथागत	संरचनाहरु	पवन	सथापना	गरेको	छ	।	

(क)		युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालयः	राष्ट्र	वनमा्षणमा	यवुाको	साथ्षक	सहभावगता	अवभववृधि	गनने	तथा	यवुा	सरोकारका	ववरयलाई	
वयववसथत	रुपमा	समबोिन	गरी	द्नद्ोतिर	शावनत	तथा	आवथ्षक,	सामावजक	रुपानतरण	हावसल	गन्ष	छुटै्ट	संयनत्को	आवशयकता	
महससु	गरी	वव.स.	२०६५	मा	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	सथापना	भएको	हो	।	मनत्ालयले	यवुा	तथा	खलेकुदका	क्ेत्मा	
वववभनन	काय्षहरु	गददै	आएको	छ	।	यस	मनत्ालय	माफ्ष त	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	(प्रथम	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०६६	को	
संशोिन)	ले	पररलवक्त	गरेका	लक्य	तथा	उद्शेय	हावसल	गन्ष	ववववि	काय्षक्रम	स्चालन	गररंद	ैआएको	छ	।	साथै	यवुाको	
ववरय	िरैे	मनत्ालय	तथा	वनकायसँग	अनतरसमबवनित	भएकाले	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	अनतर–मनत्ालय	समनवयको	
काय्ष	पवन	अगावड	बढाएको	छ	।	यस	मनत्ालय	अनतग्षतका	वववभनन	वनकायहरु	जसतैः	यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	
कोर,	रावष्ट्रय	यवुा	परररद,्	रावष्ट्रय	खलेकुद	परररद	्र	नेपाल	सकाउट	जसता	वनकायहरुले	काम	गददै	आएका	छन	्।	

(ख)	युवा	तथा	साना	वयवसायरी	सवररोजगार	करोषः	यवुाहरुलाई	सवदशेमा	नै	रोजगारीको	अवसर	वसज्षना	गन्ष	तथा	सवरोजगार	
बनाउन	नेपाल	सरकारले	वब.स.	२०६५	सालमा	यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	कोरको	सथापना	गरेको	हो	।	कोरको	
उद्शेय	लवक्त	समदुायलाई	सहुवलयत	 वयाजदरमा	 ववना	 वितो	ऋण	लगानी	 गरी	 सवरोजगार	बनाउन	ु रहकेो	छ	 ।	कोरले	
पररभावरत	गरेको	लवक्त	समदुायमा	१८	वर्षदवेख	६०	वर्ष	उमरेसममका	आवथ्षक	रुपले	ववपनन	मवहला,	दवलत,	आवदवासी,	
जनजाती,	 मिसेी,	 थारु,	 सीमानतकृत,	 लोपोनमखू,	 अलपसंखयक,	 मवुसलम,	 अपांगता	 भएका	 वयवक्,	 द्नद्पीवडत	 तथा	
वपछवडएका	क्ेत्का	वयवक्	तथा	गररब	वकसान	मजदरु,	सकुुमवासी	वा	साना	वयवसायी	समते	पद्षछन	्।	सथापनाको	वर्षबाट	नै	
कोरले	यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	कोर	(स्चालन)	वनयमावली	अनसुार	काय्षक्रम	स्चालन	गददै	आएको	छ	।	
कोरले	सरुुवातबाट	नै	बैकँ,	ववतिीय	तथा	सहकारी	संसथा	माफ्ष त	लवक्त	समदुायलाई	प्रवत	वयवक्	दईु	लाख	रुपैयाँ	सहुवलयत	
कजा्ष	उपलबि	गराउँद	ैआएको	छ	।	हाल	कजा्षको	सीमा	प्रवतवयवक्	रु.	पाँच	लाख	बनाइएको	छ	।	कोरले	लवक्त	समदुायका	
परमपरागत	पेशा	र	सीप	ववकास	तथा	वयवसाय	प्रवधि्षनको	लावग	सहुवलयत	दरमा	ऋण	लगानी	गनने	गददै	आएको	छ	।	यसक्रममा	
कोरले	सथानीय	सीप	र	कचचा	पदाथ्षमा	आिाररत	तथा	सथानीयसतरमा	उतपादन	हुने	वसतकुो	वयबसायीकरणमा	योगदान	पगुने	
काय्षक्रम	संचालनमा	पवन	सहयोग	परु	्याएको	छ	।	साथै,	कोरले	नेपाल	सरकारले	पवहचान	गरेको	गररब	पररवारलाई	लवक्त	
गरी	काय्षक्रम	संचालन	गनने,	 रोजगार	प्रवधि्षन	गनने	 वयवसाय,	सामवुहक	कृवर	तथा	पशपुालन	लगायतका	 वनया्षतमलूक	वा	
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आयात	प्रवतसथापन	गनने	उतपादनशील	वयवसायमा	लगानी	गनने,	वैदवेशक	रोजगारीबाट	फकने का	वयवक्ले	संचालन	गनने	साना	
वयवसायका	लावग	ऋण	लगानी	गनने	आवदलाई	प्राथवमकता	वदएको	छ	।	हालसमम	कोरले	२	हजार	भनदा	िरैे	सहकारी	संसथा	
तथा	३०	बैंक	तथा	वववतिय	संसथाहरुमाफ्ष त	११	अब्षभनदा	बढी	सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	लगानी	गरेको	छ	।	यससँगै	कोरले	८	
हजार	चारसय	४०	जनालाई	वसपमलूक	तावलम	तथा	४२	हजार	५	सय	६३	जनालाई	अवभमखूीकरण	तावलम	प्रदान	गरेको	
छ	।	यसबाट	हालसमम	८७	हजार	जना	सवरोजगार	भएको	त्थयांक	छ	।

(ग)		रावषरिय	युवा	्ररषदः	वव.सं	२०७२	सालमा	सथापना	भएको	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	ऐनमा	‘यवुाको	हक	वहतको	संरक्ण	
र	समवधि्षन	गरी	समनुनत	मलुकु	वनमा्षणका	लावग	सक्म	नागररक	तयार	गन्ष	तथा	यवुालाई	सशक्तीकरण	गरी	यवुा	समबनिी	
ववरयको	 नीवत	 वनमा्षणदवेख	 काया्षनवयन	 तहसमम	 आवशयकता	 अनसुार	 उनीहरुलाई	 संलगन	 गराई	 रावष्ट्रय	 ववकासको	
मलूप्रवाहमा	 समावेश	 गनने	 उललेख	छ	 ।	 परररदले्	 २०७५	सालमा	 जारी	 गरेको	 यथु	 वभजन–२०२५	सवहतको	 १०	 वरने	
रणनीवतक	योजनाले	यवुामा	वयापक	लगानी	गरी	आवथ्षक	समवृधि	हावसल	गन्ष	उतिरदायी	यवुा	तयार	पानने	कुरालाई	केनद्रमा	
राखकेो	छ	।	‘यथु	वभजन	–	२०२५’	ले	नेपालका	अवहलेको	यवुा	ववकासका	मलू	समसयालाई	लवक्त	गरी	यवुा	ववकासका	
पाँच	रणनीवतक	आिारसतमभ	तय	गरेको	छ	।	ती	आिारसतमभहरुः	१)	वशक्ा,	२)	रोजगारी,	३)	सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा,	
४)	पररचालन,	सहभावगता	र	नेततृव	ववकास,	र	५)	खलेकुद	र	मनोर्जन	रहकेा	छन	्।	

(घ)		रावषरिय	खेलकुद	् ररषद्ः	वव.सं	२०२१	सालमा	सथापना	भएको	रावष्ट्रय	खलेकुद	परररदक्ो	उद्शेय	खलेकुदको	माधयमबाट	
सवास्थय,	सक्म,	मया्षवदत,	अनशुावसत	खलेाडी	र	वसज्षनशील	नागररक	तयार	गन्ष,	रावष्ट्रय	एकता	प्रवधि्षन	तथा	राष्ट्रको	प्रवतष्ठा	
अवभववृधि	गन्ष,	खलेकुदको	क्ेत्मा	अधययन	र	अनसुनिान	गन्ष	तथा	खलेकुद	ववकास,	ववसतार	र	प्रवधि्षन	गरर	खलेकुदको	
संचालन	तथा	वयवसथापन	गनने	हो	।

(ङ)	 ने्ाल	 सकाउरः	 नेपाल	 सकाउटको	 वयवसथा	 गन्ष	 बनेको	 ऐनको	 प्रसतावनामा	 बालबावलका	 तथा	 यवुा	 वग्षलाई	 ववश्व	
सकाउटको	वसधिानत	र	मानयता	अनरुूपको	अवभयानमा	सहभागी	गराई	वतनीहरूको	शारीररक,	मानवसक	र	बौवधिक	ववकास	
गरी	वतनीहरूलाई	अनशुावसत	सवावलमबी	र	चररत्वान	तलुयाई	सेवा	भावनाको	अवभबवृधि	गददै	दशे	ववकास	काय्षमा	सहभागी	
गराउन	नेपाल	सकाउटलाई	बढी	सक्म	र	संगवठत	बनाउने	उललेख	छ	।	

४.		 युवा	ववकासकरो	लावग	अब	गनु्इ्नने	कामहरुः	

वववभनन	नीवतगत	तथा	संसथागत	वयवसथाका	वावजदु	नेपाली	यवुाहरु	अवसरबाट	बव्चत	छन	्।	यवुाको	क्मता	र	वसज्षनातमकताको	
उपयोगबाट	दशेले	वलन	लाभ	वलन	सकेको	छैन	्।	यवुाहरुको	लावग	बनेका	योजनाहरु	मतू्ष	बनन	सकेका	छैनन	्भने	काया्षनवयन	पक्	
वफतलो	बनेको	छ	।	यी	कमजोरीहरु	हटाई	यवुा	जनशवक्को	उचचतम	सदपुयोग	अवहलेको	प्रमखू	आवशयकता	हो	।	तयसका	लावग	
ततकाल	वनमन	वलवखत	काय्षहरु	गन्ष	सवकनछ	।	

y	युवाहरुकरो	त्थयांक	अद्ावव्क	गननेः	प्रतयेक	वर्ष	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गनने	यवुाहरुको	पावलकागत	त्थयांक	तथा	
उनीहरुको	अधययनको	ववरय,	क्मता,	ववशरे	वसप	तथा	तावलमको	आिारमा	त्थयांक	अधयावविक	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	
यसले	भववष्यको	लावग	जनशवक्	 वनमा्षण	योजनामा	ठोस	योगदान	पगुदछ	 ।	यवुाहरुको	सबैभनदा	भरपदयो	 र	समपणू्ष	
त्थयांक	सवहतको	जानकारी	पावलका	तथा	वडा	लगायतका	सथानीय	सरकारले	अद्यावविक	राखन	सकदछ	।	तयसैले	
यवुा	जनशवक्लाई	 वसज्षनातमक	तथा	उतपादनसँग	जोड्ने	काम	परररदले	पावलकासँगको	समनवय	तथा	सहकाय्षमा	
गननेछ	।	

y	जनशवति	माग	 र	आ्ूवत्इ	 ववशे्षणः	आनतररक	श्रम	 बजारमा	 माग	 भएको	 श्रमशवक्	 र	 दशेवभत्	 उपलबि	 यवुा	
जनशवक्,	उनीहरुको	योगयता	तथा	दक्ताको	अवसथा	ववशे्रण	गरी	श्रम	बजार	र	यवुाबीच	समनवयको	काम	गनदैपनने	
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आवशयकता	दवेखनछ	।	यसले	दशेवभत्का	यवुाहरु	श्रमको	लावग	ववदवेसन	ुपनने	वाधयता	र	दक्	जनशवक्को	लावग	ववदशेी	
श्रवमकामा	भरपनु्ष	पनने	अवसथाको	अनतय	गछ्ष	।	

y	वस्मूलक	तथा	क्मता	अवभववृद्	काय्इक्रमः	 नेपाली	 यवुाहरुमा	 सीपको	अभावमा	 दशेवभत्को	श्रम	बजारमा	
भारतवतरका	 श्रवमकहरुको	 बाहुलयता	 छ	 भने	 वैदवेसक	 रोजगारीमा	 गएका	 यवुाहरु	 पवन	 अदक्	 कामदारको	 रुपमा	
जोवखमयकु्	र	नयनू	पाररश्रवमकमा	काम	गन्ष	वाधय	छन	्।	तयसैले	यवुाहरुलाई	वसपमलूक	तावलम	तथा	क्मता	अवभववृधि	
काय्षक्रमलाई	पावलका	तहसमम	नै	ववसतार	गनने	हो	भने	आनतररक	श्रमबजारमा	श्रवमकको	आपवूत्ष	आनतररक	बजारबाट	
नै	हुने	र	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	श्रवमकको	पवन	जोवखम	कम	हुनकुा	साथै	आय	पवन	बढी	हुनछ	।	वसपमलुक	क्मता	
अवभववृधि	काय्षक्रम	स्चालन	गदा्ष	भौगोवलक	अवसथा,	परमपरागत	वसप,	सामावजक	सांसकृवतक	अवसथालाई	समते	
मधयनजर	गनने	हो	भने	उद्यमशीलताको	पवन	ववकास	हुनछ	भने	परमपरागत	सीपको	पवन	प्रवधि्षन	हुनछ	।	

y	तावलम	प्राप्त	युवालाई	अवनवाय्इ	उत्ादनमूलक	काय्इमा	सलंगन	गराउनेः	वववभनन	संसथाहरुले	यवुाहरुको	क्मता	
अवभववृधि	तथा	वसप	ववकासको	लावग	वववभनन	काय्षहरु	स्चालन	गरररहकेा	छन	्।	तर	तावलम	तथा	वसप	ववकासमा	
संलगन	सबै	यवुाहरुलाई	उतपादनमलूक	काय्षमा	जोड्न	सवकएको	छैन	।	उनीहरुलाई	अवनवाय्ष	उतपादनमलूक	काय्षमा	
संलगन	हुने	वयवसथा	गनने	हो	भने	उद्यमवशलताको	ववकास	हुनछ	।	

y	युवाकरो	्ररभाषा	तथा	प्राथवमकता	 वन्ा्इरण	गननेः	 हाल	 ववद्यमान	 वयवसथा	अनसुार	१६	दखेी	४०	वर्ष	 उमरे	
समहूलाई	यवुाको	रुपमा	पररभावरत	गनने	गररएकोमा	यो	अवल	सानदवभ्षक	लागदनै	 ।	दशेको	औसत	आयमुा	ववृधि	र	
सवास्थय	सेवामा	आएको	सिुारले	कामको	लावग	सवक्रय	उमरे	बढ्द	ैगएको	छ	।	तयसैले	यवुाको	पररभारालाई	दईु	वग्षमा	
ववभाजन	गरी	१६	दवेख	३५	वर्ष	उमरे	समहूलाई	अधययन	यवुा	समहू	र	२०	दखेी	५५	लाई	रोजगार	तथा	सवरोजगार	
समहू	वनिा्षरण	गरी	काम	गनने	हो	भने	यवुा	जनशवक्को	वसज्षनातमक	उपयोग	हुने	दवेखनछ	।	

y	प्राथवमकीकरणः	यवुाहरुको	आवथ्षक	सामावजक	अवसथा	ववशे्रण	गरी	सोही	अनसुार	प्राथवमकता	छुट्टयाइ्ष	काय्षक्रम	
स्चालन	गनु्षपनने	आवशयक	दवेखनछ	।	आवथ्षकरुपमा	ववपनन,	सरकारले	गररब	पवहचान	गरेका	पररवारका	यवुा,	दवलत,	
वपछवडएका	वग्ष,	मवहला,	 वसमानतकृत,	मवुश्म,	मिसेी,	जनजाती	आवदका	आिारमा	लवक्त	समहू	 वनिा्षरण	गरी	
तयसैका	आिारमा	लवक्त	काय्षक्रम	स्चालन	गनु्षपनने	हुनछ	।	

y	एकीकृत	काय्इक्रमः	नेपाल	सरकारले	वववभनन	वनकायमाफ्ष त	वववभनन	यवुा	लवक्त	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गरररहकेो	
छ	।	तर	ववववि	कारणले	यवुाको	जानकारी	ती	काय्षक्रम	पन्ष	सकेका	छैनन	्।	तयसतै	कवतपय	काय्षक्रममा	दोहोरोपना	
आएको	 र	 सीवमत	 समहूले	 दोहोरो	 फाइदा	 वलएको	अवसथा	 छ	 ।	 तयसैले	 यी	 काय्षक्रमहरुलाई	 एकतीकृत	 गरी	 एकै	
वनकायबाट	स्चालन	गनने	हो	भने	बढी	प्रभावकारी	हुने	दवेखनछ	।	

y	समन्वय	 र	सहजरीकरणः	 वैदवेशक	 रोजगारीमा	 गएका	 यवुाहरुले	 ववपे्ररणसँगै	 वसप	 र	क्मता	 पवन	 वलएर	आएका	
छन	्।	तर	ती	वसपलाई	सवदशेमा	नै	उपयोग	गनने	अवसथा	वसज्षना	भएको	छैन	्।	बरु	तयसतै	प्रकृवतका	काम	गन्ष	भारत,	
बङ्गलादशे	लगायतका	दशेबाट	दक्	कामदारहरु	नेपाल	आएका	छन	्।	नेपाली	यवुाले	ववदशेमा	वसकेको	वसप	र	नेपाली	
उद्योगमा	तयसतै	वसप	भएका	आवशयक	जनशवक्	बीच	समनवयको	खाँचो	छ,	तयसको	समनवय	र	सहजीकरणको	काम	
सरकारी	तहबाटै	हुनपुनने	दवेखनछ	।	

वनषकष्इ	तथा	सझुाव

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	अनतग्षत	रहकेा	यवुा	सवरोजगार	कोर,	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	जसता	सरकारी	संसथाहरुले	यवुाहरुको	समग्र	
ववकासमा	काम	गददै	आएका	छन	्।	यी	ववववि	सरकारी	प्रयाशका	वावजदु	अपेक्ा	अनसुारको	पररणाम	भने	प्राप्त	भसैकेको	छैन	्।	
यसमा	एकातफ्ष 	सरकारी	प्रयाशमा	पवन	केही	र	कही	ँकमजोरी	रहकेा	छन	्भने	रोजगारीको	सनदभ्षमा	नेपाली	समाजको	मनोववज्ञान	
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पवन	संकुवचत	घरेामा	अवलझएको	छ	।	नेपाली	यवुाहरुको	ठूलो	वहससा	सवरोजगारका	साना	तर	वदगो	ववकलपलाई	छोडेर	आनतररक	
वा	ववदशेी	श्रमबजारमा	श्रम	बेचन	प्राथवमकता	वदनछ	।	नेपाली	यवुाले	यसतो	मनोववज्ञानबाट	मकु्	हुनकुा	साथै	सरकारले	पवन	यवुा	
लवक्त	काय्षक्रमको	ववसतार	र	यी	काय्षक्रममा	यवुा	पहुचँ	बढाउन	अझ	बढी	वमवहनेत	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	यवुा	ववकासका	लावग	
रुपानतरणकारी	योजनाहरूको	वनमा्षण¸	नीवत	र	योजनाहरूलाई	काया्षनवयनमा	लैजाने	पया्षप्त	स्ोतको	वयवसथा¸दक्	जनशवक्को	
वयवसथापन	तथा	आपसी	समनवय	र	साझदेारी	जसता	पक्हरूमा	पया्षप्त	लगानी	गन्ष	सकेमा	मात्	यवुा	 ववकासको	अवभयानले	
साथ्षक	नवतजा	वदन	सकछ	।	

तयसतै	 दशेका	 हरेक	क्ेत्को	 ववकासको	अवसथा	 प्रारवमभक	चरणमा	 रहनलेु	 दशेवभत्ै	असीवमत	अवसरलाई	 दखेाउँछ	 ।	 तयसतै	
भमुणडलीकरणले	साँघरुो	बनाएको	 ववश्वमा	 दशेवभत्ैबाट	 ववश्वसँग	प्रवतसपिा्ष	 गन्षसकने	वातावरण	पवन	बनाएको	छ	 ।	 नेपालको	
सनदभ्षमा	 यवुा	 ववकासका	 लावग	 संवैिावनक	 वयवसथा	 हुन,ु	 यवुाहरुको	 समग्र	 ववकासका	 लावग	 यवुा	 तथा	 साना	 वयवसायी	
सवरोजगार	कोर,	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्लगायतका	वववभनन	संरचनातमक	प्रवनि	हुन	ुआवद	यवुाका	अवसरहरु	हुन	्।	तर	यी	वनकायले	
समग्र	यवुालाई	समट्ेन	सकेको	छैन	्।	तयसैले	यवुा	लवक्त	यी	संसथागत	संरचनालाई	सपटि	काय्षवदशा,	ववलयो	संरचना,	ववसताररत	
भवूमका	तथा	राजनीवतक	हसतक्ेपमकु्	बनाउने	हो	भने	वयनको	काय्ष	समपादन	अझ	प्रभावकारी	हुने	अपेक्ा	गन्ष	सवकनछ	।	ववद्यमान	
अवसरहरुलाई	अझ	ववसतार	गददै	यवुाहरुको	क्मतालाई	दशेवभत्ै	उपयोग	गन्ष	सके	दशेको	आवथ्षक	ववृधि	र	समवृधिले	गवत	वलन	
सकनेमा	ववश्वसत	हुन	सवकनछ	।	

सन्दभ्इ	सचूरीः

•	 नेपालको	संवविान	२०७२

•	 सकाउट	वयवसथापन	गन्ष	बनेको	ऐन,	२०७५

•	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२

•	 नेपाल	श्रमशवक्	सवनेक्ण	२०७५,	केनद्रीय	त्थयांक	ववभाग

•	 रावष्ट्रय	योजना	आयोग	२०७६,	पनध्ौ	ँयोजना	(२०७६/७७–	२०८०/८१),	नेपाल	सरकार	रावष्ट्रय	योजना	आयोग

•	 यवुा	तथा	साना	वयवसायी	सवरोजगार	कोर	वनयमावली,	२०७७
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* पद्मकन््या बहुमखुी क्यामपस, जनसङ्ख्या अध्य्यन ष्िभाग

१.		 सारांश

सरुवक्तरूपमा	यात्ा	गन्ष	पाउन	ुहरेक	वयवक्को	अविकार	हो	तर	पवन	हाम्ा	सबै	यात्ाहरु	सरुवक्त	छैनन	्।	सडक	यातायात	बाट	यात्ा	
गनने	क्रममा	हरेक	वर्ष	लाखौ	मावनसहरुले	जयान	गमुाउन	ुर	अङ्गभङ्ग	भएर	बाचन	ुपरेको	छ,	जसमा	यवुाको	सङ्खया	सबै	भनदा	
बढी	छ	।	सडक	दघु्षटनाको	कारणले	कयौं	यवुाले	आफना	सपनाहरुलाई	सडकम	ैववलय	गनु्ष	परेको	वततो	यथाथ्षलाई	वलएर	ववश्वमा	
यवुाहरुले	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरण	गन्षका	लावग	आ-आफनो	तफ्ष बाट	संसथागत	र	वयवक्गत	रुपमा	लागेर	योगदान	गददै	आएका	
छन	्।	

नेपालमा	सडक	दघु्षटना	बढ्दो	छ	र	यवुाहरुको	यसबाट	हुने	मतृय,ु	चोटपटकको	अवसथा	डरलागदो	छ	।	ववश्वमा	सडक	दघु्षटना	
नयनूीकरणका	लावग	िरैे	काय्ष	भएका	छन,्	तर	नेपालमा	यसको	नयनूीकरणका	लावग	खासै	काम	र	लगानी	भएको	छैन	।	सडक	
दघु्षटना	नयनूीकरणमा	लगानी	गनु्ष	भनेको	िरैे	यवुालाई	अकालमा	मन्ष	नवदन,ु	यवुाको	नवीनतम	सोचलाई	सडकमा	ववलय	हुन	नवदन	ु
हो	।	यसैले	यस	ितशीको	सखुद	्भववष्य	लाई	सोचने	हो	भने	यवुालाईनै	समावेश	गरी	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	लावगपनु्ष	
आजको	आवशयकता	हो	।	

२.		 स्डक	दुघ्इरनाकरो	अवसथा	

सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयलुाई	रोकथाम	गन्ष	सवकनछ;	तर	पवन	अनवगवनत	मावनसहरुले	अकालमा	जयान	गमुाई	रहकेा	छन	।	ववश्व	
सवासथ	संगठनका	अनसुार	सडक	दघु्षटनाका	कारण	हरेक	वर्ष	१३	लाखभनदा	बाढी	मावनसले	जयान	गमुाउछन	्भने	२	दवेख	५	
करोड	मावनस	घाइते	हुनछन[्१]	।	हाल	ववश्वमा२५	वर्षभनदा	मवुनका	कररब	३	अब्ष	यवुा	जनसङ्खया	रहकेो	छ	जनु	इवतहासमा	नैं	
उचचतम	प्रवतशत	हो	[२]	।	जसरी	जनसङ्खयाको	वहसाबले	यवुाको	सङ्खयामा	बाहुलयता	छ,	तयसतै	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृय	ु
र	घाइतेको	सङ्खयामा	पवन	सवा्षविक	यवुाहरु	नै	पद्षछन	्।	यवुाहरुले	समपणू्ष	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयकुो	३०%	भनदा	बढी	
वहससा	ओगटेका	छन	्[२]	।	यसरी	तीन	लाख	पचासहजार	भनदा	बढी	यवुाहरु	हरेक	वर्ष	सडक	दघु्षटनाको	कारण	अकालमा	यस	
ितशीबाट	वबदा	वलनछन	्।	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	यवुाको	मतृयमुा८०%	भनदा	बढी	परुुरको	मतृय	ुछ[३]	।	मखुयतया	वतब्र	गवत,	मादक	
पदाथ्ष	वा	लाग	ुऔरि	सेवन,	र	दघु्षटना	पश्ात	गररने	उचीत	उद्ार	र	औरिोपचार	नहुनाले	यवुा	समहूमा	यवत	िरैे	सडक	दघु्षटनाका	
घटनाहरु	भएका	छन	्।	

भगबतरी	सेढाई	*

स्डक	दुघ्इरना	न्यूनरीकरणमा	युवाकरो	भूवमका



o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg 73

सडक	दघु्षटनाको	कारण	हुने	आवथ्षक	क्वतको	वववभनन	अधययनबाट	लेखाजोखा	पवन	भएको	छ	।	सडक	दघु्षटनाबाट	घाइतेर	मतृय	ु
भएका	वयवक्को	पररवारलाई	मात्	हनै	समपणू्ष	राष्ट्र	र	ववश्व	सतरमा	असर	नराम्ो	पछ्ष	।	दघु्षटनाको	कारणले	राष्ट्रहरुमा	१-५%	कुल	
ग्राहसथ	उतपादनमा	ह्ास	लयाएको	छ	[४]	।	ववश्वबैङ्कको	एक	अधययन	अनसुार	यवद	हामी	जसता	दशेहरुले	सडक	दघु्षटनालाई	
राम्ोसँग	 घटाउन	 सकेमा	 २४	 वर्षमा	 यसको	लाभ	अनरुूप	 ७-२२%	 कुल	 ग्राह्यसथ	 उतपादनमा	 ववृधि	 हुनछ	 [४	 ।	 तसथ्षसडक	
दघु्षटनालेयवत	िरैे	मावनसको	अकालमा	जयान	जाने	र	भौवतक	नोकसानी	हुने	गरेकोले	ववश्वमा	सामावजक	र	आवथ्षक	ववकासका	
लावग	वािकको	रुपमा	दखेा	परेको	छ	।	

यातायातको	सािन	को	वहसाबमाववकवसत	दशेमा	४०%	भनदाबढी	छन,्	मधयम	आय	भएका	दशेमा	५९%	र	वनमन	आय	भएका	
दशेमा	१%	भनदा	पवन	कम	छन	्।	तर	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृय	ुभने	ववकवसत	दशेमा	७%	र	हामीजसता	कम	वनमनआय	भएका	
दशेहरुमा	१३%	हुनछ	[१]	।	ववश्व	सवासथ	संगठनका	अनसुार	सडक	दघु्षटनाका	कारणहुने	मतृयदुरअवतकम	ववकवसत	राष्ट्रहरुमा	
औरत	प्रवत	एक	लाख	जनसङ्खयामा	२४	जना	रहकेो	छ	भने	मधयम	आय	भएकादशेमा	यो	दर	प्रवत	एक	लाखमा	१८	जना	छ	[५]	।	
तर	ववकवसत	दशेमा	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयदुर	प्रवत	एक	लाखमा	जममा	९	जना	मात्	रहकेो	छ	(वचत्	१	)	।	यस	त्थयाङ्कले	
ववश्वमा	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयकुो	ववतरणमा	पवन	असमानता	रहकेो	र	गरीबीसँग	समानपुावतक	रहकेो	दखेाउछ	।	यसरी	हदेा्ष	
नेपाल	पवन	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयकुो	वहसाबले	उचच	जोवखम	दशेमा	पछ्ष	।	

वचत्	१.	प्रवत	एक	लाख	जनसखंयामा	स्डक	दुघ्इरनाबारहुने	मृतयु	सखंया

स्ोत:	ववश्व	सवासथ	संगठन,	२०१७(A Guide for Policy Makers: On Reducing Road Fatalities)

मखुयत:सडक	दघु्षटनाबाट	मतृय	ु हुने	यवुामा	पैदलयात्ी,	साइकल	यात्ी,	मोटरसाइकल	प्रयोगकता्ष,	 र	साव्षजवनक	यातायातका	
यात्हुरु	हुन	्।	समग्र	ववश्व	जनसङ्खयामा	सडक	दघु्षटना	मतृयकुो	आठौ	कारण	हो	भने	यवुा	जनसंखयामा(१५-२९	वर्ष	उमरे	समहूमा)
यो	नैमतृयकुो	पवहलो	कारण	बनेको	छ	।	सडक	दघु्षटना]	पवछ	आतमहतया	आउँछ	भने	तेस्ो	कारणमा	एचआईभी	/	एड्स	रहकेो	
छ	।	ववश्वभरको	यवुा	जनसंखयामा	हुने	मतृयकुो	प्रमखु	दश	कारणहरूलाइ्ष	वचत्	२	मा	दशा्षइएको	छ	।	१५	दवेख	२९	वर्षका	यवुा	
समहूमा	एचआईभी	/	एड्स,	मलेररया,	क्यरोग	वा	कत्षवयजयान	सबै	जोड्दा	हुने	मतृयकुो	सङ्खयाभनदा	पवन	बढी	सडक	दघु्षटना	
एकलैबाट	भएको	मतृयकुो	सङ्खया	रहकेो	दवेखनछ	।	
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वचत्	२.	२०१५	करो	ववश्व	सवास्थय	सगंठनकरो	त्थयाङ्क	अनुसार१५-२९	वष्इ	उमेर	समूहमा	मृतयुकरो	प्रमुख	१०	कारणहरू

स्रोत: सडक सरुक्षाका लावि युिा, २०१७(http://www. youthforroadsafety. org/road-safety) [३]

ववश्वमा	सबै	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयकुो	९३	%	भनदा	बढी	वहससानयनू	एवम	्मधयम	आय	भएका	दशेहरुमा	हुनछ[१]	।	यसैबाट	
सहजै	अनमुान	गन्ष	सवकनछ	 वक	 नेपाल	जसता	 दशेहरुमा	सडक	दघु्षटनाबाट	अकालमा	कवत	यवुाले	 जयान	गमुाइरहकेा	छन	् र	
बाँचकेाहरू	मधये	कवतपय	त	अपाङ्ग	भएका	छन	्।	सडक	दघु्षटनाको	कारणले	यवुाले	अकालमा	जयान	गमुाउन	ुवा	अङ्गभङ्ग	भएर	
बसन	ुपरेका	कारण	वनवमतएको	आवथ्षक,	सामावजक,	पाररवाररक	तथा	समपणू्ष	ववकाशमा	परेको	असरबारे	वववभनन	अनसुनिानहरू	
भए	पवन	हाम्ो	धयान	तयतावतर	अझसैमम	गएको	छैन	्र	नेपालमा	यसबाट	भएको	क्वतको	वववरण	हाम्ो	कलपनाभनदा	पवन	बावहर	छ	।	

३.		 ववश्वमा	स्डक	दुघ्इरना	न्यूनरीकरणमा	युवाकरो	्हल	

सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	यवुाले	महतवपणु्ष	भवूमका	खलेन	सकछन	्र	खलेन	ुपछ्ष,	वकनभने	सडक	दघु्षटनाबाट	प्रभाववतमधये	
पवहलो	सथानमा	नै	यवुा	आउँछन	्भने	तयसतै	यसको	नयनूीकरण	भएमा	पवन	यसको	लाभ	पाउने	पवन	यी	यवुा	समहूनैंहुनेछन	।	ववश्व	
पररदृशयमा	हनेने	हो	भने	सडक	दघु्षटना	नयनुीकरणका	लावग	यवुाले	अहम	्भवूमका	पवन	खलेद	ैआएका	छन	।	सन	्२००६	को	ववश्व	
सवासथ	संगठनको	त्थयाङ्कअनसुार	तयसताका	हरेक	वदन	१०००	जनाभनदा	बढी	यवुाले	सडक	दघु्षटनाबाट	जयान	गमुाउथे	भने	
हजारौं	मावनस	अङ्गभङ्ग	हुनथे	।	यही	समसयालाई	धयानमा	राखरे	वववभनन	दशेका	१४	जना	यवुाहरु	सेपटेमबर	१८,	२००६	का	वदन	
वसवट्जरलयाणडको	जेनेभामा	भलेा	भएर	अकयो	वर्ष	२००७	मा	ववश्वका	यवुाहरुको	भलेाको	आयोजन	गनने	र	उक्	भलेालाई	“World	
Youth	Assembly	for	Road	Safety”नामाकरण	गनने	वनण्षय	गररयो	[३]	।	उक्	वनण्षयनै	ववश्वबयापी	महामारीको	रुपमा	रहकेो	
सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	यवुाहरुको	तफ्ष बाट	गरेको	कोसेढुङ्गो	सरह	भयो	।	सन	्२००७	मा	गररएको	“World	Youth	
Assembly	for	Road	Safety”बाटनै	“य.ु	एन.	सडक	सरुक्ा	सप्ताह”	मनाउने	वनण्षय	गररयो	।	तदनरुूप	२३-२९	अवप्रल	२००७	
मा	य.ु	एन.	सडक	सरुक्ा	सप्ताहको	सरुुवात	भयो	जनु	हरेक	वर्ष	मनाइनछ	।	यवह	यवुा	भलेा	वनरनतरताको	रुपमा	ववश्वभररका	सडक	
सरुक्ामा	काम	गरररहकेा	यवुाहरु	वमलेर“Youth	for	Road	Safety	(YOURS)”नामक	सडक	सरुक्ाकालावग	काम	गनने	संसथा	
वनमा्षण	गररएको	छ	।	यो	संसथाको	औपचाररक	घोरणा	सन	्२०१०	मारूसको	मसकोमा	भएको	पवहलो	मवनत्सतरीय	सडक	सरुक्ा	
सममलेनमा	गररएको	वथयो	।	तयस	वर्ष	दवेखनै	यो	संसथा	संयकु्	राष्ट्र	संघको	सडक	सरुक्ा	समबनिीसहकाय्ष“UN	Road	Safety	
Collaboration”	को	प्रमखु	साझदेार	सदसय	भएर	योगदान	गददै	आएको	छ	[३]	।	
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सन	्२०१०	को	पवहलो	मवनत्सतरीय	सडक	सरुक्ा	सममलेनले	पाररत	गरेको	२०११-२०२०	दशकको	लागी	सडक	सरुक्ाको	काय्ष	
योजनामा	२०१०	मा	सडक	दघु्षटनाको	मतृय	ुसंखयालाई	आिार	मानेर	तयसलाइ्ष	सन	्२०२०	समम	आिा	गनने	लक्य	वलइएको	
वथयो	।	यही	लक्य	हावसल	गन्षका	लावग	ववश्वभर	सडक	दघु्षटनाको	सबैभनदा	उचच	जोवखममा	रहकेो	समहू	यवुाहरुले	नै	वमलेर	
सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणमा	सहयोग	गनु्ष	यो	संसथाको	मलू	उद्शेय	वथयो	।	यवह	अनरुुप	“Youth	and	Road	Safety	Action	
Kit”तयार	गररएको	छ	जसमा	वनमन	कुरालाई	समावेश	गररएको	छ	[३]	।	

१.		 सडक	दघु्षटना	कसतो	समसया	हो	?

२.		 यवुाहरुमाँझ	सडक	दघु्षटना	कसतो	समसया	हो	?

३.		 सडक	दघु्षटना	कसरीहुनछन?्

४.		 सडक	सरुक्ाको	काम	कहाँबाट	सरुू	गनने	?

५.		 सडक	दघु्षटनाका	के	के	कारणहरु	हुन	सकछन	?

६.		 सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	कसता	काय्षकमहरु	बनाउने	र	कसरर	काया्षनवयन	गनने	?

७.		 कसरी	कस	कससँग	साझदेारी	गनने	?

८.		 समदुाय	पररचालन	कसरर	गनने	?

९.		 सहकाय्षका	लागी	स्जाल(नेटववक्ष ङ)कसरीगनने	?

१०.	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरण	काय्षका	लावग	चावहने	आवथ्षक	स्ोत	कसरी	जटुाउने	?	

यही	संसथासंग	आवधि	भएर	वबवभननराष्ट्रका	यवुाहरुले	आ-आफनो	दशेमा	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	ववरशे	योगदान	
गरेका	छन	्।	तयसतै	२०२०	को	फेब्रअुरीमा	वसवडेनको	सटकहोममा	भएको	मनत्ीसतरीय	तेस्ो	सडक	सरुक्ा	सममलेनको	वठक	२	
वदन	अवघ	(फेब्रअुरी	१८,	२०२०)	७४	दशेका	१६०	यवुाहरु	आ-आफना	दशेलाई	प्रवतवनवितव	गददै	दोस्ो	यवुा	सडक	सरुक्ा	भलेा	
सटकहोममा	भए	तर	यस	भलेामा	नेपालबाट	कुनैपवन	यवुाको	प्रवतवनवितव	वथयन	।	यस	भलेाको	उदशेय	यवुामा	परेको	बढ्दो	सडक	
दघु्षटनाको	नयवुनकरणका	लावग	काय्षयोजना	बनाई	 ववश्वका	 नेततृव	साम	ुपयुा्षउन	ुर	 वदगो	 ववकासलक्य	३.	६	र	११.	२	हावसल	
गन्षको	लावग	यवुाको	अवनवाय्ष	संलगनता	र	संसारका	यवुालाई	सडक	सरुक्ा	काय्षमा	पे्रररत	गनु्ष	रहकेो	वथयो	।	उक्	अवसरमा	यवुा	
सशक्तीकरण	माफ्ष त	सरुवक्त	सडकका	लावग	नीवत	वनमा्षण,	काय्षकम	वनमा्षण,	काया्षनवयन	र	मलुयाङ्कन	गनने	तहसमम	यवुालाई	
समावेस	गन्षको	लावग	बहृत	्छलफल	पवन	गररएको	 वथयो	 ।	यही	भलेा	माफ्ष त	 ववश्वका	 वववभनन	भागको	प्रवतवनवितव	 हुने	गरी	
११	जना	 यवुाको	काय्षदल	गठन	 गररयो	जसमा	 केनया,	अमरेरका,	 इवजपट,	 इनडोनेवसया,	 नाइजेररया,	कोलवमबया,	 वभयतनाम,	
यगुाणडा,	र	ब्रावजलबाट	प्रवतवनवि	छावनएका	वथए	।	यवह	दोश्रो	भलेा	माफ्ष त	“Global	Youth	Statement	for	Road	Safety”	
जारी	गररएको	वथयो,	जसमा	"हामीले	अवहलेसमम	जे	जवत	सहरे	बसयौ	अब	हामी	बसने	छैनौ"	भनने	खालको	यवुाको	आवाज	
वथयो	।	साथै	नेततृवकारी	भवूमका	खलेने	वयवक्	र	संसथाहरु	माझ	वनमन	कुराहरुको	मांग	गररएको	वथयो:	

१.		 हाम्ा	सपनाहरुलाई	सडकमा	मानु्ष	भएन	

२.		 समपणू्ष	सडक	प्रयोगकता्षहरुलाई	सडक	सरुक्ाको	ज्ञान	चावहयो	

३.		 तीब्र	गवत	वनयनत्ण	गनु्ष	पययो

४.		 असरुवक्त	यातायातका	सािनलाई	सडकमा	चलन	ुवदन	ुभएन	

५.		 प्ृथवी	बाहके	बसनाकालागी	अनय	ग्रह	छैन	हामी	यवह	बाँचन	चाहनछौ

६.		 हामीलाई	हलेमटे,	वसटबेलट,	बालबावलका	सडक	दघु्षटनाबाट	सरुवक्त	राखने	काननु,	मादक	पदाथ्ष	सेवन	वबना	सवारी	
सािन	चलाउने	वनयम	पणू्ष	पालना	गराउन	ुपययो	
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७.		 दघु्षटना	पसचात	सवह	उद्ार	र	उवचत	उपचारको	वयवसथा	हुनपुययो	

दोस्ो	 यवुा	 सडक	 सरुक्ा	 भलेाबाट	 पाररत	 सडक	 सरुक्ाको	 ववरयहरुलाई	 तेस्ो	 मनत्ीसतरीय	 सममलेनमा	 ववश्वका	 यवुाहरुको	
प्रवतवनवितव	गददै	इवजपटकती	ओवनमा	एल	ओम्वनले	अबत	अवतभरो(Enough	is	Enough)	हामी	कवत	यवुाहरु	सडक	मा	ववलय	
हुन	ुपननेहो	?	कवत	अङ्गभङ्ग	भएर	बाचने	हो	?भवन	ववश्वका	यवुाहरुको	वचतकारलाई	एक	प्रमखु	प्रसतोता	भई	उक्	सममलेनमा	
राखकेती	वथइन	्।	जसलेतयहाँ	उपवसथत	ववश्वका	सडक	सरुक्ामा	काम	गनने	नेततृव	र	वनकायका	प्रवतवनविहरुलाई	सतबि	पारेर	तयसबारे	
सोचन	बाधय	गराएको	वथयो	[६]	।	

४.		 ने्ालकरो	सन्दभ्इमा	स्डक	सरुक्ामा	ने्ालरी	युवा	

यसरी	ववश्व	पररदृष्यमा	यवुाहरूको	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	सकृयता	सरुू	भएको	एक	दशकभनदा	बढी	भइसकेको	भए	
पवन	नेपालमा	सडक	दघु्षटना	कम	गन्ष	यवुा	संलगनता	अझ	ैबाम	ेसददैछ	।	नेपालमा	१६-४०	वर्ष	उमरे	समहूका	जनसङ्खयालाई	
यवुा	भवनएको	छ	जसमा	कुल	जनसंखयाको	४०%	पद्षछन	[७]भने	सडक	दघु्षटनाको	वहसाबले	६५%	भनदा	बढी	घटनाहरु	यही	
यवुाहरुमा	हुनछ	।	नेपालमा	८५%	भनदा	बढी	सवारीसािनहरु	दईुपाङ्ग्रे	(मोटरसाईकल	र	सकुटर)छन[्८]	।	यवुामा	दईुपाङ्ग्रे	सवारी	
सािन	प्रयोग	उचच	छ,	जसबाट	िरैे	यवुाहरु	मतृय	ुर	गमभीर	घाइते	भएका	छन	्।	साथ	साथै	सडक	दघु्षटनाबाट	मतृय	ुहुने	ड्राइभरहरु	
मधये	यवुा	ड्राइभरहरुको	मतृयकुो	बाहुलयता	छ	।	यवुा	ड्राइभरहरुलाई	सडक	दघु्षटनाबाट	बचाउन	ुभनेको	अनय	िरैे	मावनसको	सडक	
दघु्षटनाबाट	बचाउन	ुहो	।	

२१	औ	ंसताबदीका	यवूाहरु	ववशरे	खालको	सोच,	क्मता,	वसप	र	जाँगरले	भररपणू्ष	छन	्।	यवुाहरुको	क्मतालाई	प्रयोग	गनने	हो	भने	
सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणमा	हामीले	उललेवखत	उपलवबि	हावसल	गन्ष	सवकने	छ	।	यवुा	शवक्	राष्ट्रको	महतवपणू्ष	समपवत	हो	तयसैले	
लावग	यवुालाई	नेततृवदायी	भवूमका	वलन	प्रोतसावहत	गनु्षजरुरी	छ	र	साथ	साथै	यवुाको	तफ्ष बाट	पवन	सडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	
लावग	प्रवतबदत्ाको	खाँचो	छ	।	

संयकु्	राष्ट्रसंघ	को	ततवाविानमा	सन	्२०२१-२०३०	को	दशकलाई	सडक	सरुक्ाको	दोश्रो	दशक	घोरणा	गरी	यो	अबविमा	
२०२०	को	सडक	दघु्षटनाबाट	हुने	मतृयकुो	सङ्खयालाईआिार	मानी	यसलाइ्ष	आिा	पानने	लक्य	वलइएको	छ	।	यो	लक्य	हावसल	
गन्ष	ववश्व	सवासथ	संगठनको	नेततृवमाUN	Road	Safety	Collaboration	लेतयारपारेको“Global	Plan	for	the	Decade	
of	Action	for	Road	Safety	२०१-२०३०”	जारी	भएको	छ	।	जनु	हरेक	दशेकोसडक	दघु्षटना	नयनूीकरणका	लावग	माग्षदश्षन	
हो	[९]	।	नेपालले	पवन	यही	माग्षदश्षन	अनरुुप	काय्ष	गरेमा	यवुाहरूमा	हुने	लगभग	२	हजार	हाहारीको	मतृय	ुर	३०	हजारभनदा	बढी	
चोटपटकका	घटनाहरुलाई	घटाउन	सवकनछ	[८]	।	यो	लक्य	हावसल	गन्ष	यवुालाई	प्रतयक्यरुपमा	सडक	दघु्षटना	नयनूीकणमा	संगलगन	
गराउन	ुपछ्ष	।	यसैले	यवुालाई	सडक	दघु्षटनाबाट	बचाउन	वनमन	काय्षमा	धयानवदन	ुजरुरी	छ	:

१.		 सडक	दघु्षटनाको	अवसथा	र	यवुामा	एसको	जोवखम	को	बारेमा	बहृत	रुपमा	ज्ञान	वदनपुनने

२.		 सडक	सरुक्ाको	बयबहाररक	ज्ञानसवहत	यवुा	पररचालन	गनने	

३.		 यवुामा	तीब्रगवतका	कारणहुने	घटना	र	यसले	वनमतयाउने	समसयाको	बारेमा	ज्ञान	वदने	

४.		 मादक	पदाथ्षको	प्रयोग	गरी	सडक	प्रयोग	गदा्ष	हुनसकने	जोवखम	को	बारेमा	सचतेेना	काय्षक्रम	गनने

५.		 सडक	सरुक्ाको	वनयम	कडाईका	साथ	पालना	गनने	र	गराउने

६.		 नीवतवनमा्षण,	काय्षकम	वनमा्षण	र	काया्षनवयन	समम	यवुा	लाई	समावेश	गनने	

७.		 नेपालमा	सडक	सरुक्ा	वनयम	पालना	गराउन	जनशवक्को	कमी	छ	यसलेै	िरैे	यवुालाई	यो	काय्षमा	समावेश	गराउन	ुराम्ो	
हुने
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८.		 ववश्वमा	रहकेा	सडक	सरुक्ाका	लावग	काम	गनने	संसथा	संग	संसथागत	रुपमा	जोड्ने	र	तयहाँ	प्रमावणत	सडक	सरुक्ाका	
काय्षलाई	नेपालमा	यवुा	माफ्ष त	काया्षनवयन	गराउने

५.		 वनषकष्इ

सडक	दघु्षटनाको	वहसाबले	यवुाहरु	जोवखममा	रहकेा	समहू	हुन	्।	यवुाहरु	पररवार/राजयले	ठूलो	खच्ष	गरेर	तयार	परेको	जनशवक्	
हो	।	तयसैले	यवुाहरुको	अकाल	मतृयबुाट	जोगाउन	ुहाम्ो	प्रमखु	दावयतव	हो	।	नेपालमा	सडक	दघु्षटना	वदन	दगुनुा	रात	चौगनुाको	
दरले	बढ्दो	छ	।	सडक	दघु्षटना	बाट	यवुालाई	बचाउन	राजनीवतक	तवरले	प्रवतबदत्ा	र	कनजसुयाइ	ँनगररकन	आवथ्षक	लगानीको	
खाँचो	छ	।	साथ-साथै	प्रतयक्यरुपमा	यवुालाई	समावेश/पररचालन	गराई	सडक	दघु्षटना	 नयनूीकरणका	लावग	लागेमा	 नेपालको	
सवासथ,	आवथ्षक	र	समग्र	ववकाशमा	प्रगवत	हावसल	गन्ष	सवकनछ	।	

६.		 सन्दभ्इ	सामग्री
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agenda.	https://www.	un.	org/development/desa/youth/

•	 Youth	 for	Road	Safety	 (२०२१).	Estimated	deaths	by	 road	 traffic	 crashes	 among	youth.	 http://
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•	 World	Health	Organization,	(२०१७).	A	Guide	for	policy	makers:	On	reducing	road	fatalities.	
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* उपसष्िि, राष्ट्रि्य ्यिुा पररषद्

ज्युुँद ैमर ््याका भनी नाम कसको,उद्यम ष्बना ष्बतदछ काल जसको । - आष्दकष्ि भानभुक्त आिा्यका

जन्मद ैगररब हुन ुतपाइको दोष होइन, मदाका गररब भएर मनुका तपाइको दोष हो । -ष्बल गेट्स 

१.	 ्षृ्ठभूवम:

वत्षमानका	 साझदेार, पररवत्षनका	 समवाहक, रूपानतरणका िरोहर, भववष्यका	 कण्षिार,	 यवुाहरूको	 राजिानी	 तथा	 समग्र	
यवुाहरूको	आशा	र	भरोसाको	केनद्रववनद	ुरावट्िय	यवुा	परररद	्हाे	।	समधृि	नेपाल	वनमा्षणका	लावग	सवसथ,	कम्षठ	र	उद्यमी	यवुा	भनने	
मलू	नाराका	साथ	२०७२	साल	फागनु	१९	गते	यवुाका	लावग	सरकारद्ारा	सथावपत	वक्रयाशील,सवशावसत	र	सङ्	गवठत	संसथा	
हो।	यवुाको	हक	वहतको	संरक्ण	र	समबधि्षनका	लावग	गणुसतरीय	र	वयावसावयक	वशक्ा,	रोजगारी¸	उद्यमशीलता	र	वसप	ववकास,	
सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा,	यवुा	पररचालन,	सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	तथा	खलेकुद	र	मनोरञ	्जनसवहत	यवुा	ववकासका	
पाँच	आिार	सतमभहरूमा	केवनद्रत	रही	आफना	गवतववविहरू	अवघ	बढाई	रहकेो	छ	।	ववश्व	यवुा	ववकास	सचूकांकमा	नेपाल	१४५	
	औ	ँसथानमा	छ	।दवक्ण	एवसयाका	मलुकुसँग	तलुना	गदा्ष	नेपालको	यवुा	ववकास	सचूकाङ्क	सबैभनदा	कमजोर	दवेखनछ।	नेपाल	
श्रम	सवनेक्ण	२०१८	अनसुार	 नेपालमा	पणू्ष	 बेरोजगार	२.३	र	अि्ष	 बेरोजगार	दर	२८.३	प्रवतशत	छ	अथा्षत	् 	औपचाररक	तथा	
अनौपचाररक	क्ेत्मा	गरी	जममा	७१	लाख	जनशवक्	बेरोजगार	छ	।

नेपालको	कररव	३६	प्रवतशत	अथ्ष	बेरोजगार	यवुा	शवक्	आवथ्षक	उतपादन	र	वसपसँग	जोवडन	सकेका	छैनन	्।	वैदवेशक	रोजगारीमा	
जाने	मधये	दक्	१.५प्रवतशत,अि्षदक्	२३	प्रवतशत	र	अदक्	७५.५	प्रवतशत	दवेखनछन	्।यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	तथा	रावष्ट्रय	यवुा	
नीवत,	२०७२	ले	१६	दवेख	४०	वर्षलाई	यवुा	उमरे	समहू	वनिा्षरण	गरेको	छ	।	यथु	वभजन	–	२०२५	मा	१६	दवेख	२४	वर्ष	र	२५	दवेख	
४०	वर्षको	उमरे	समहूमा	ववभाजन	गरी	समहूगत	प्राथवमकता	वनिा्षरण	गररएको	छ	।	पवहलो	समहूका	यवुालाई	वशक्ा,	वयवक्तव	
र	वसप	ववकासको	चरण	मावनएको	छ	भने	दोश्रो	समहूलाई	वयवसाय,	सवरोजगार	र	आयआज्षन	गनने	समयको	रुपमा	पररभावरत	
गररएको	छ। यो	जनसंखयाको	सवा्षविक	सवक्रय,	उःजा्षवान	र	गवतशील	समहू	हो	।यवुा	शवक्लाई	राजनीवतक,	आवथ्षक	र	सामावजक	
पररवत्षनको	संवाहक	मावननछ	।	वव.सं.	२०६८	को	जनगणना	अनसुार	यवुाको	जनसङ्खया	कूल	जनसङ्खयाको	४०.३५	प्रवतशत	
रहकेो	छ	।	यो	नेपालको	लावग	जनसाङ्वखक	लाभ	(	Population	Dividend)को	अवसर	हो	।	यवुा	जनसाङ्वखयक	लाभबाट	
समवृधि	र	ववकासको	सनुौलो	यगुमा	प्रवेश	गन्ष	सकने	अवसर	रहकेो	छ	।	

कमला	ज्ञवालरी	*

रावषरिय	युवा	्ररषद्	र	युवा	उद्मशरीलता	ववकास
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यवुाको	हकवहतको	संरक्ण	र	समबधि्षन	गरी	समनुनत	नेपाल	वनमा्षणका	लावग	सक्म	नावगरक	तैयार	गन्ष	वव.स.२०७२	साल	फागनु	
१९	गते	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	सथापना	भएको	र	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	ले	परररदल्ाई	एउटा	सवायति	संसथाको	रुपमा	
सथावपत	गरेको	छ	 ।	 परररदक्ो	सवयोचच	अङ्गको	 रुपमा	३६	सदसयीय	 रावष्ट्रय	यवुा	 परररद	् रहकेो	छ	 ।	 परररदक्ा	काय्षकारी	
उपाधयक्को	अधयक्तामा	सात	जना	रहकेो	एक	काय्षकारी	सवमवत	रहकेो	छ	।	प्रशासवनक	काय्षका	लावग	परररद	्मा	सहसवचवको	
नेततृवमा	३०	जना	वनजामती	सेवाका	कम्षचारीहरु	रहकेा	छन	्।

नेपाली	यवुालाई	सबल¸	प्रवतसपिशी	र	आतमवनभ्षर	बनाउद	ैराजयका	हरेक	अङ्गमा	साथ्षक	सहभावगता	सवुनवश्त	गरी	नेपाललाई	
आिवुनक¸	नयायपणू्ष	र	समधृि	राष्ट्र	बनाउने	रावट्रिय युिा परररद्करो दूरदृवटि	रहकेो	छ	भने	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ा	काय्षक्ेत्का	
रुपमा	यथु	वभजन	२०२५	मा	उललेख	गररएका	यवुा	ववकासका	पाँच	आिारभतू	सतमभहरु	रहकेा	छनः्

(१)	 गणुसतरीय	र	वयवसावयक	वशक्ा

(२)		 रोजगारी,	उद्यमशीलता	र	वसप	ववकास

(३)		सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा

(४)		यवुा	पररचालन,सहभावगता	र	नेततृव	ववकास

(५)		खलेकुद	र	मनोर्जन

२. ्ेनपालकरो सवंिधा्नमा युिा:

नेपालको	संवविान	२०७२	को	भाग	४,	राजयका	 वनदनेशक	वसधिानत,	नीवत	तथा	दावयतव	अनतग्षत	िारा	५१	(ञ)	७मा	भएको	
वयवसथा	अनसुार:

“रावष्ट्रय	ववकासमा	यवुा	सहभावगता	अवभववृधि	गददै	राजनीवतक,	आवथ्षक,	सामावजक	र	सांसकृवतक	अविकारहरूको	पणू्ष	उपयोगको	
वातावरण	वसज्षना	गनने,	यवुाको	सशक्तीकरण	र	ववकासका	लावग	वशक्ा,	सवास्थय,	रोजगारी	लगायतका	क्ेत्मा	ववशरे	अवसर	
प्रदान	गददै	वयवक्तव	ववकास	गनने	तथा	राजयको	सवा्षङगीण	ववकासमा	योगदानका	लावग	उपयकु्	अवसर	प्रदान	गनने	।“

३.	 ्न्ध्ौं	यरोजनामा	युवा	समबन््री	रणनरीवतहरुः	

१.	 प्राववविक	तथा	वयावसावयक	वशक्ा	र	वसप	ववकासका	अवसर	ववसतार	गनने

२.		 यवुालाई	उद्यम	र	वयवसाय	स्चालनमा	प्रोतसाहन	गनने	।	

३.		 यवुाद्ारा	स्चावलत	उद्यम¸	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रवधि्षन	गनने	।

४.		 ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचँ	ववसतार	गनने	।

५.		 तीन	तहको	नीवत	वनमा्षणदवेख	काया्षनवयनसमम	यवुाको	समावेशी	र	साथ्षक	सहभावगता	सवुनवश्त	गररने	छ	।

६.		 यवुामा	सवयंसेवी	संसकृवतको	ववकास	गनने	।

४.	 युवा	नरीवत	
नेपाल	सरकारले	नेपाली	यवुाको	सव्षतोमखुी	ववकास	गनने	हतेलेु	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,२०७२	सवीकृत	गरी	जारी	गरेको	छ	।	यसमा	
पररवत्षनका	सतु्िार	नेपाली	यवुाहरुलाई	ववकासको	मलू	प्रवाहमा	लयाउनका	लावग	दहेायका	२४	वटा	मलू	नीवतहरु	बनाएको	छ	।

५		 रावषरिय	युवा	्ररषद्करो	काम,	कत्इवय	र	अव्कार

रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	अनसुार	यसका	काम,	कत्षवय	र	अविकार	वनमनानसुार	रहकेा	छनः्
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	यवुा	समबनिी	दीघ्षकावलन	नीवत	तजु्षमा	गरी	नेपाल	सरकार	समक्	वसफाररस	गनने,	नेपाल	सरकारबाट	सवीकृत	नीवतको	अविनमा	
रही	यवुा	समबनिी	योजना	तथा	काय्षक्रम	बनाई	लाग	ूगनने,परररदस्ँग	आबधिता	प्राप्त	गनने	संघ,	संसथाहरुले	पालना	गनु्षपनने	सत्षहरु	
वनिा्षरण	गनने,ववकास	वनमा्षण	तथा	समाज	सेवाको	क्ेत्मा	यवुालाई	सवयंसेवकको	रुपमा	पररचालन	गनने	समबनिमा	आवशयक	नीवत	
वनिा्षरण	गनने,यवुालाई	राष्ट्र	वनमा्षणमा	सहभागी	हुन	तथा	मलुकु	वनमा्षणमा	केवनद्रत	भई	अवघ	बढ्न	उतपे्रररत	गनने,परररदक्ो	वावर्षक	
योजना,	काय्षक्रम	तथा	बजेट	सवीकृत	गनने,यवुा	ववकास,	सशवक्करण	एवम	्मलूप्रवाहीकरण	समबनिी	ववरयमा	नेपाल	सरकारलाई	
सझुाव	वदने,परररदक्ा	लावग	आवशयक	कम्षचारीको	दरबनदी	सङ्खया	वनिा्षरण	गनने,

६.	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्बाट	यवुा	ववकास	तथा	उद्यमवशलता	प्रवि्षनका	लावग	स्चावलत	काय्षक्रमहरु	सङ्घीय	सतरमा	यवुा	अनभुव	
आदानप्रदानको	भ्रमण	 (आनतररक),यवुा	 वदवस	तथा	महोतसवहरु(	अनतरा्षवष्ट्रय	यवुा	 वदवस¸	 सवयंसेवक	 वदवस¸	यवुा	 परररद	
सथापना	वदवस),यवुाका	लावग	ववज्ञान	तथा	प्रवववि	प्रवधि्षन	काय्षक्रम,यवुा	प्रवतभाहरुको	खोजी	तथा	प्रोतसाहन	काय्षक्रम	(	youth	
Innovative	Idea	Hunt	Programme	),संघसंसथाहरू	तथा	अनय	वनकायहरुसँगको	साझदेारीमा	यवुा	लवक्त	काय्षक्रम,वावर्षक	
काय्षक्रम	अवभमखुीकरण	तथा	सवमक्ा,	यवुा	स्जाल	गठन	तथा	पररचालन,	यवुा	नीवत	तथा	यवुाका	मदु्ाहरुमा	वहस	पैरवी	गोष्ठी,	
घमुतीकोरमा	आिाररत	यवुा	उद्यम	काय्षक्रम,	यवुा	समबनिी	आवविक	वलेुवटन	तथा	वावर्षक	प्रकाशनहरु,वेबसाइट	अद्यावविक	
तथा	सामावजक	स्जालको	प्रयोग,सभ्षर	जडान	तथा	यवुा	एप	वनमा्षण,	यवुा	ववकासका	लावग	स्चार	माधयमसँगको	समनवय	र	
सहकाय्ष,यवुा	नवप्रवत्षन	तथा	इनकयवुेसन	सेनटर	स्चालन	तथा	नमनुा	ववकास,यवुाकलव	गठन	तथा	नमनुा	यवुा	संसद	अभयास	
प्रवशक्क	प्रवशक्ण,यवुाकलव	गठन	तथा	नमनुा	यवुा	संसद	अभयास	सहजीकरण,यवुा	सवयमसेवक	ववकास	तथा	पररचालन,संघीय	
नमनुा	 यवुा	 संसद	अभयास	 (Mock	Youth	 Parliament),अपाङ्गता	 भएका	 यवुाहरुका	 लावग	 सहयोग,यवुा	 परामश्ष	 तथ	
माग्षदश्षन	जसता	काय्षक्रमहरु	काया्षनवयनमा	रहकेा	छन	्।

७.		 प्रदेश	तहवार	सञचालन	हुने	युवा	ववकासका	काय्इक्रमहरुः

१.		 प्रदशे	नमनुा	यवुा	संसद	अभयास

२.		 अनतरावष्ट्रय	यवुा	वदवस	समारोह

३.	 यवुा	मतै्ी	सथानीय	तह	ववकास	तथा	प्रोतसाहन	काय्षक्रम

४.		 यवुा	प्रवतभा	पवहचान	र	प्रोतसाहन

५.		 यवुाका	लावग	ववज्ञान	तथा	प्रवववि	अवभववृधि	काय्षक्रम	(प्रदशे	२	मा	मात्)

६.		 यवुा	सवमवतहरुसँगको	सहकाय्षमा	यवुा	पररचालन

८.		 सथानरीय	तहवार	सञचालन	हुने	युवा	ववकासका	काय्इक्रमहरु

१.		 यवुा	कलव	गठन	तथा	गाउँ/नगर	नमनूा	यवुा	संसद	अभयास

२.	 अनतरावष्ट्रय	यवुा	वदवस	समारोह

३.		 यवुा	उद्यमशीलता	प्रवधि्षन	काय्षक्रम

४.	 यवुा	प्रवतभा	पवहचान	तथा	प्रोतसाहन

५.		 एक	शवैक्क	संसथा	एक	उद्यम	काय्षक्रम	(मा.वव.)

९	युवा	उद्मवशलता	ववकास	र	यसकरो	प्रभावकाररता	

रार	्वट्रय	यवुा	 नीवत,	२०७२	तथा	यथु	 वभजन,	२०२५ले	 पररकलपना	गरेको	यवुा	 ववकासको	 वववभनन	पाँच	आिार	 सतमभहरू	
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मधये	दोश्रो	सतमभको	रुपमा	ररोजगाररी,	उद्मशरीलता	र	वस्	ववकास	रहकेो	छ	।	जस	अनतग्षत	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	आफनो	
सथापनाकाल	दखेी	नै	उद्यमशीलता	प्रवधि्षनका	माधयमबाट	यवुाहरूमा	सवरोजगारको	अवसर	वसज्षना	गरी	रोजगारीको	खोजीमा	
ववदशे	जानपुनने	बाधयातमक	अवसथालाई	कम	गन्ष	र	आफनै	दशेमा	उद्यम	गरी	यवुालाई	आवथ्षक	रूपले	सक्म	बनाउने	उद्शेयले	
यवुा	लवक्त	वववभनन	काय्षक्रमहरू	सञ	्चालन	गददै	आएको	छ	।	जस	अनतग्षत	परररद	्बाट	सञ	्चालन	भएको	यवुा	उद्यम	काय्षक्रम	
एक	महतवपणु्ष	काय्षक्रमको	रुपमा	 रहकेो	छ	 ।	काय्षक्रमलाई	 वयववसथत	रूपमा	स्चालन	गन्षका	लावग	 वनमा्षण	गररएको	 युवा	
उद्म	काय्इक्रम	सञ	्चालन	वनदनेवशका,	२०७३	बमोवजम	कवमतमा	५	दखेी	१०	जना	यवुाहरूको	समहूलाई	सामवुहक	रुपमा	
उतपादनमलुक	काय्षमा	लगाउद	ैरोजगारी	सजृना	गनने	काय्षमा	सरुुवाती	पूँजी	(Startup	Fund)	सवरुप	ववना	वितो	ववना	वयाज	रु	५	
लाख	ऋण	सहयोग	प्रदान	गनने	र	यवुा	समहूहरूले	परररद	्बाट	पाएको	ऋणमा	आफनो	समते	पुँजी	वमलाई	उद्यम	स्चालन	गरी	दोश्रो	
वर्षदवेख	परररद	्बाट	पाएको	कुल	ऋण	रकमको	१०%	तेश्रो	वर्ष	२०%	चौथो	वर्ष	३०%	र	पाँचौ	वर्ष	४०%	का	दरले	वकसताबनदी	
रुपमा	युवा	उद्म	ववकास	घुमतरी	करोषमा	वफता्ष	गनु्षपनने	प्राविान	रहकेो	छ	।	यसरी	यवुा	उद्यम	समहूहरूमा	रकम	लगानी	तथा	
वफता्ष	प्रकृयामा	सहयोग	गन्षका	लावग	छनौट	भएको	वबतिीय	सेवा	प्रदायक	संसथा	नेफसकुनबाट	वनयमानसुार	समहूबाट	वफता्ष	भएको	
ऋण	रकम	परररदक्ो	युवा	उद्म	ववकास	घुमतरी	करोषमा	जममा	गनने	र	यसरी	वफता्ष	भएको	रकम	पनुः	अनय	यवुा	समहूरूमा	लगानी	
गददै	थप	यवुाहरूलाई	ऋण	उपलबि	गराई	सवरोजगारको	अवसर	प्रदान	गनने	यस	काय्षक्रमको	लक्य	रहकेो	।	

आ.व.	२०७३/०७४	को	सवीकृत	वावर्षक	काय्षक्रम	अनसुार	ततकालीन	कायम	रहकेा	२४०	ओटा	वनवा्षचन	क्ेत्मा	एक	वनवा्षचन	
क्ेत्	दश	युवा	एक	उद्म	काय्इक्रमकरो	रुपमा	तथा	आ.व.	२०७४/०७५	मा	ततकालीन	१६५	वनवा्षचन	क्ेत्का	आिारमा	प्रवत	
वनवा्षचन	क्ेत्मा	एक	उद्यमका	वहसाबले	१६५	उद्यम	समहूहरूका	लावग	बजेट	 वववनयोजन	भ	ैआएको	वथयो	 ।	यसरी	 वनवा्षचन	
क्ेत्गत	रुपमा	उद्यम	समहूहरू	छनौट	गरी	लगानी	गनने	क्रममा	आ.व.	२०७३/०७४	मा	२१६	वटा	र	आ.व.	२०७४/०७५	मा	१५४	
वटा	यवुा	उद्यम	समहूमा	लगानी	भएकाछन	्भने	ववववि	कारणवश	लगानी	हुन	नसकेको	रकम	परररदक्ो	युवा	उद्म	ववकास	
घुमतरी	करोषमा	वफता्ष	भएको	छ	।	आ.व.२०७५/०७६	मा	यवुा	उद्यम	काय्षक्रम	अनतग्षत	थप	यवुा	समहूमा	लगानी	गनने	गरी	बजेट	
वववनयोजन	नभएतापवन	आ.व.	२०७३/०७४	मा	लगानी	भएका	समहूहरूबाट	युवा	उद्म	काय्इक्रम	सञ	्चालन	वनदनेवशका,	
२०७३	बमोवजम	परररद	्मा	वफता्ष	हुन	आएको	रकमबाट	३२	वटा	समहूमा	लगानी	भएको	अवसथा	छ	।

१०	युवा	उद्म	काय्इक्रमकरो	प्रभावकाररता

१		 आ	व	२०७३।०७४	मा	नेपाल	सरकारबाट	अनदुान	शीर्षकमा	प्राप्त	रु.	१२०,०००,०००।	(अक्ेरुपी	बाह्	करोड)बजेटलाई	
रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	Revolving	fund	बनाई	उद्यमवशलता	ववकासको	लावग	सहवलयतपणू्ष	कजा्ष	ववना	बयाज	वबना	वितो	
को	रुपमा	यवुा	उद्यम	समहूलाई	रु	५	लाखका	दरले	पररचालन	गररएको	।

२		 आ	व	२०७३।०७४	आ	व	२०७४।०७५	र	आ	व	२०७५।०७६	मा	गरी	जममा	३९७	यवुा	उद्यम	समहूमा	लगानी	भएको	सबै	
यवुा	उद्यम	समहूले	लघ	ुउद्यम	शरुुवात	गरेका	र	यवुा	उद्यम	वनदनेवशका,	२०७३	(संशोिनसवहत)	को	प्राविान	अनसुार	दोस्ो	
वर्ष	(आ	व	२०७४।	०७५)दवेख	वनयवमत	रुपमा	वकसतावनदी	रुपमा	ऋण	चकु्ा	गददै	आइरहकेो	।

३		 हालसमम	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्बाट	आवथ्षक	बर्ष	२०७३।०७४	मा	२१६	वटा	उद्यम	समहूमा	ऋण	लगानी	भएको	रकम	रु	
१०,८०,००,०००।(अक्ेरुपी	दश	करोड	असी	लाख)	 वकसता	 वफता्ष	 रु	५,५५,००,०००।-(अक्ेरुपी	पाँच	करोड	पचपनन	
लाख)	आवथ्षक	बर्ष	२०७४।०७५	मा	१५४वटा	उद्यम	समहूमा	ऋण	लगानी	भएको	रकम	रु	७,७०,००,०००।	(अक्ेरुपी	
सात	करोड	 सतिरी	 लाख)	 वकसता	 वफता्ष	 रु	 १,९५,७५,०००	 ।	 (अक्ेरुपी	 एक	करोड	 पनचानबबे	 लाख	 पचहतिर	 हजार)
आवथ्षक	बर्ष	२०७५।०७६	मा	२७	वटा	उद्यम	समहूमा	ऋण	लगानी	भएको	रकम	रु	१,३५,००,०००।	(अक्ेरुपी	एक	करोड	
पैवतस	लाख)	वकसता	वफता्ष	रु	९,७५,०००	।	(अक्ेरुपी	नौ	लाख	पचहतिर	हजार)	गरी	३९७	वटा	यवुा	उद्यम	समहूमा	ऋण	
लगानी	भएको	रकम	रु	१९,८५,००,०००।	(अक्ेरुपी	उननाईस	करोड	पचासी	लाख)	र	यवुा	उद्यम	समहूबाट	ऋण	चकु्ा	रु	
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७,६०,५०,०००।(अक्ेरुपी	सात	करोड	साठी	लाख	पचास	हजार	)	ऋण	वफता्ष	भइसकेको	।

४		 उद्यमवशलता	ववकासका	लावग	अनदुान	भनदा	सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	(	ववना	बयाज	ववना	वितो)	लघ	ुउद्यमी	यवुाहरुले	मन	
पराइरहकेो	र	५	वर्षमा	वकसताबनदीमा	वतन्ष	पाउने	प्राबिान	भएकोले	यवुा	उद्यमी	समहूका	यवुाहरु	उतपे्रररत	भएका	।

५		 रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	शरुुवात	गरेको	यवुा	उद्यम	काय्षक्रम	राष्ट्रपवत	यवुा	मवहला	उद्यम	काय्षक्रम	र	शवैक्क	प्रमाणपत्का	
आिारमा	 कजा्ष	 काय्षक्रम	 प्रभावकाररताका	आिारमा	 नेपाल	 सरकारले	 सहुवलयत	 पणू्ष	 कजा्षका	 लावग	 बयाज	अनदुान	
समबनिी	एकतीकृत	काय्षवववि,	२०७७	(सशोिन	सवहत)	ले	९	प्रकारका	सहुवलयतपणू्ष	कजा्षको	प्राविान	लयाएको	अवसथा	।

मावथ	उललेवखत	यवुा	ववकासका	आिारसतमभहरुमा	आिाररत	रहरे	सथापनाकाल	दवेख	हालसमम	गरेका	केही	मलूभतू	उपलवबिहरु	
यसप्रकार	रहकेा	छन	्:

११	हालसममका	उ्ल््रीहरु	

-	 सोच	भएका	स्ोत	नभएका	एक	वडा	वभत्का	५	जनाको	समहूलाइरु	५	लाखका	दरले	३९७	वटा	यवुा	उद्यम	समहूलाई	
उद्यमका	लावग	वबना	व्तरो	वबना	्याज	ऋण	प्रवाह	गररएको	।

-	 यवुाहरुमा	सकारातमक	सोचको	 ववकास	गराउन,	 सववयवथापन	 र	 उतपे्ररणा	जगाउन	हालसमम	२०	हजार	यवुालाई	
मागमा	आिाररत	वन:शलुक	परामश्ष	सेवा	तथा	माग्षदश्षन	प्रदान	गररएको	

-	 हालसमम	१५,८५१	यवुालाई	सीपमलूक	तावलम¸९७यवुालाई	वसतगुत	सहायता	र	 वसप	परीक्ण	र	५५०	यवुालाई	
वयावसावयक	सीप	ववकासको	आिारभतू	तावलम	प्रदान	गररएको	।

-	 रावष्ट्रय	यवुा	नवप्रवत्षनतथा	इनकयवुेशन	केनद्र(National	Youth	 Innovation	and	 Incubation	Centre)	को	
ववसततृ	गरुुयोजना	तयार	गरी	काय्ष	थालनी	गररएको	।	रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	अगवुाइमा	दशेका	सातवटै	प्रदशेमा	यवुा	
नवप्रवत्षन	केनद्र	सथापनाको	प्रकृया	अवघ	बढाइएको	।	

-	 	ववद्यालयहरुमा	उद्यमवशलताववकास	गरी	वशक्ालाइ	काम	संग	जोड्नको	लावग	एक	ववद्यालय	एक	उद्यम	काय्षक्रम	
काया्षनवयनमा	लयाइएको	।	साव्षजवनक	वशक्ाको	सवलीकरण	काय्षक्रमलाई	वनरनतरता	वदई	सामदुावयक	ववद्यालयको	
गणुसतर	अवभववृधिका	लावग	सरोकारवालाहरुसंगको	समनवय	र	सहकाय्षमा	वनरनतर	प्रयास	र	सहजीकरण	गररएको	।

-	 यवुा	अनभुव	आदानप्रदान	काय्षक्रम	अनतग्षत	५५०	जना	यवुालाई	अवलोकन	भ्रमण	गराइएको	।

-	 प्रथम	 ववज्ञान¸	सचूना	तथा	प्रवववि	रावष्ट्रय	यवुा	सममलेन	समपनन	गरी	१२	वटा	क्ेत्मा	 राजयले	आगामी	वर्षहरुमा	
वलनपुनने	नीवत	सवहतको	प्रवतवेदन	तयार	गररएको	।

-		 यवुामतै्ी	सथानीय	तहघोरणा	काय्षक्रमको	थालनी	गरी	१४	वटा	यवुा	मतै्ी	सथानीय	तहहरु	परुसकृत	गररएको	।	

-		 वशक्ा	 ववज्ञान	तथा	प्रवववि	मनत्ालय,	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	् र	 नेपाल	 ववज्ञान	तथा	प्रवववि	प्रज्ञा	प्रवतष्ठान	 (NAST)	
सँगको	 सहकाय्षमा	 International	 Youth	 Conference	 on	 Science,	 Technology	 and	 Innovation	
समपनन	भएको	।	

-	 प्रतयेक	 वर्ष	 प्रदशेगत	रूपमा	 ववज्ञान	 तथा	 प्रवववि	 सममलेन	 (Science	 and	 Technology	Conference)	 गरी	
यसलाई	वनरनतरता	वदइएको	।	ववज्ञानका	क्ेत्मा	अनसुनिान	गनने	यवुा/ववद्याथशीहरूलाई	अनसुनिान	सहयोग	(Research	
Grant)	प्रदान	गरी	प्रोतसाहन	गररएको	।

-		 ४५	जना	यवुालाई	शवैक्क	प्रमाणपत्का	आिारमा	उद्यमका	लावग	जनही	२	लाखका	दरले	ऋण	प्रदान	गररएको	।	हाल	
यस	काय्षक्रमलाई	नेपाल	सरकारले	सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	योजनामा	समावेश	गरेको	

-	 वववभनन	वविामा	अनकुरणीय	काम	गनने	५५०यवुा	प्रवतभा	तथा	उद्यमीलाई	सममान	सवहत	परुसकृत	गररएको	।	यवुामतै्ी	
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नमनूा	गाउँ	काय्षक्रमको	थालवन	गररएको	।	यसका	लावग	यवुामतै्ी	सथावनय	तहको	मापदणड	तथा	काय्षवववि	समते	
वनमा्षण	भई	काया्षनवयनमा	आएको	।	

रावष्ट्रय	सतरमा	परुसकृत	यवुा	प्रवतभा	तथा	उद्यमीहरुलाई	संगवठत	गरी	उनीहरूको	ज्ञान¸	वसप	र	अनभुव	आदानप्रदान	गनने	उद्शेयले	
यवुा	प्रवतभा	तथा	उद्यमीहरुको	रावष्ट्रय	स्जाल	गठन	गररएको	।

-		 सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	सहजीकरणका	लावग	उद्यमशीलता	तथा	 ववतिीय	साक्रता	 (GYB/SYB)	समबनिी	सात	 वदने	
तावलम	पयाकेज	वनमा्षण	गरी	१९७५	यवुालाई	तावलम	प्रदान	गररएको	।

-		 मानव	ववकास	सचूकाङ्कमा	पछावड	परेका	तराई/मिशेका	११	वजललाका	१८	वटा	समहूमा	ववपनन	र	वपछवडएको	
समदुायका	 मवहलाहरूलाई	 राष्ट्रपवत	 यवुा	 मवहला	 उद्यम	 काय्षक्रम	 अनतग्षत१८०	 जना	 मवहलाहरूलाई	 उद्यम	 र	
सवरोजगारका	लावग	प्रवत	समहू	रु	५	लाखका	दरले	ऋण	सहयोग	प्रदान	गररएको	।	

-		 लोपोनमखु	परमपरागत	 वसप	यवुा	 पसुतामा	हसतानतरण¸	प्रवधि्षन	 र	प्रमाणीकरण	गन्ष	 हालसमम	१३८	जना	यवुालाई	
तावलम	प्रदान	गरर	१२	वटा	वसपको	प्रोफाइल	तयार	गररएको	।	

-		 सहुवलयतपणू्ष	कजा्षको	जननी	परररद	्भएकोले	यसको	प्रभावकारी	काया्षनवयनका	लावग	बैंक	तथा	ववतिीय	संसथाहरू	र	
सथावनय	तहहरुसँग	वत्पक्ीय	समझदारी	गरी	सहजीकरण	गरररहकेो	।

नेपालमा	यवुा	उद्यमशीलताको	अवसथा¸	चनुौती¸	संभावना	र	अवसरहरू,	यवुा	कलव	गठन	तथा	नमनुा	यवुा	संसदको	प्रभावकाररता	
बारेमा	अनसुनिान	गरी	प्रवतवेदन	साव्षजवनक	गररएको	।

-	 हालसमम	१६-४०	वर्ष	उमरे	समहूका	१०१४	जना	शारररीक	अपाङ्गता	भएका	यवुालाई	मागको	आिारमा	रावष्ट्रय	
अपंाग	कोरमाफ्ष त	्सहयोग	सामग्री	वन:शलुक	ववतरण	गररएको	।

-	 ८५०	जना	जोवखमयकु्	यवुालाई	पनुःसथापना	गररएको	(मानव	सेवा	आश्रमसँगको	सहकाय्षमा	४००	जना	र	केनद्रीय	
बालकलयाण	सवमवतसँगको	सहकाय्षमा	४५०	जना	)

-	 हालसमम	१६८	वटा	सथानीय	तहमा	वडासतरीय	यवुाकलब	गठन	गररएको	र	आ.व.	२०७७/७८	को	अनतसमममा	१६८	
सथानीय¸	७	प्रदशे	र	१	संघीय	तहमा	नमनुा	यवुा	संसदको	अभयास	गररएको	।	

-	 वववभनन	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	वदवस	तथा	पव्षहरूमा	रचनातमक	काय्षमा	यवुा	पररचालन	गददै	आएको	।यवुा	समबधि	
४६१सङ्	घसंसथाहरू	यवुा	परररद	्मा	आवधि	भई	यवुालवक्त	काय्षक्रमहरूमा	समनवय	र	सहकाय्ष	भएको	।

-	 वववभनन	क्ेत्मा	वक्रयाशील	यवुाहरूको	अलग-अलग	स्जाल	बनाई	वतनीहरूलाई	रावष्ट्रय	यवुा	स्जालमा	आवधि	
गरी	वयापक	यवुा	पररचालनको	ढाँचा	वनमा्षण	गररएको	।

-	 यवुा	 सचूना	 र	 जागरणका	 लावग	 रेवडयो	 नेपालबाट	 यवुा	 स्चार	 रेवडयो	 काय्षक्रम	 हरेक	 हफता	आइतवार	 ववहान	
७:२५	दवेख	७:४५	समम	२०	वमनेट	प्रशारण	गररएको	।	यसलाई	नेपालका	सातवटै	प्रदशेका	२१	वटा	सामदुावयक	
रेवडयोहरुबाट	समते	पनु:	प्रशारण	र	यवुा	जागरणयकु्	सनदशेमलुक	वजङ्गल	समते	वनरनतर	प्रशारण	गरी	यवुा	सचतेना	
तथा	उद्यमवशलता	र	सवरोजगार	प्रवधि्षनमा	टेवा	परु	्याएको	।

१२.	रावषरिय	तथाअन्तरा्इवषरिय	मञचमा	युवाकरो	उ्वसथवत

रावष्ट्रय	 यवुा	 परररदले्	 समपादन	 गरेका	 काय्षक्रमहरुको	 फलसवरूप	 समसत	 नेपाली	 यवुाको	 एक	अवभभावकतीय	 वनकाय	 तथा	
महतवपणू्ष	 समपक्ष 	 ववनदकुो	 रूपमा	 सथावपत	 हुन	 सफल	 भएको	 छ	 ।Common	Wealth	 को	 प्रवतवेदन	 अनसुार	 २०१६	 मा	
नेपालको	 Youth	 Development	 Index	 (YDI)	 ०.६४७	 रहकेोमा	 २०२०	 मा	आइपगुदा	 उक्	 सचूकाङ्	कमा	 सिुार	 भइ	
०.६८९	पगुेको	दवेखनछ	 ।International	Youth	Committee	द्ारा	परररदक्ा	उपाधयक्	World	Youth	Prize,	२०१८	
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बाट	सममावनत	।World	Future	Council	बाट	नेपालका	यवुामतै्ी	काननुको	मलूयाङ्कन	गददै	सन	्२०१९	को	Future	Policy	
Award(Silver)बाट	 सममावनत।	 परररदक्ा	 उपाधयक्द्ारा	 संयकु्	 राष्ट्रसङ्	घको	 International	Human	Rights	Youth	
forum	-२०१७	मा	Guest	Speaker	को	रूपमा	समबोिन।	

१३	रावषरिय	युवा	्ररषद्ले	्वहचान	गरेका	युवा	ववकासका	मूखय	समसया

यवुाले	सवजलो	तररकाले	काम	गन्ष	खोजने	तर	पररवत्षनका	लावग	जोवखम	उठाउन	नचाहाने	प्रववृत	रहकेो	छ	।	काम	भनेको	भगवान	
हो	भनने	भावनाको	ववकास	र	श्रमको	सममान	गनने	बानीको	ववकास	नहुन	ु।	नेपालम	ैसवकनछ	र	संभव	छ	भनने	अवसर	तथा	संभावना	
दखेाउन	नसकन	ु।दशेबाट	पाउनपुनने	नयनुतिम	सेवासवुविा	आकाशको	फल	जसतै	बनन	ु।	उद्यवशलता	र	सवरोजगारको	सोच	नहुन	ु
अथा्षत	्जावगरे	मानवसकता	हुन	ु।यवुाले	राजयले	प्रदान	गरेका	अवसरमावथ	पहुचँ	परु	्याउन	नसकन	ु।	कवमतमा	८	घणटा	अवनवाय्ष	श्रम	
गनु्षपनने	वनती	नहुन	ु।	कवमतमा	वदनको	२	घणटा	अवनवाय्ष	सवयमसेवा	गनने	र	तयसको	सही	मलूयाकन	नहुन।ुनेपालमा	हाल	कररव	२०	
लाख	बाझो	जवमनमा	उतपादन	गन्ष	यवुा	पररचालन	हुन	नसकन	ु।	माटोलाइ	मटुुजसतै	माया	नगरी	बेवासता	गनु्ष	।	ववकासको	ढाँचा	
जैववक	प्रणालीमा	आिाररत	बनन	नसकन	ु।

१४	युवा	ववकासका	लावग	आगामरी	गन्त्य	

अवका	वदनमा	नकारातमक	सोच	शलैी	संसकार	संसकृवत	पररवत्षन	गन्ष	set	mind	लाइ	mind	set	गनने	अवभयान	चलाउनपुछ्ष	।	
यवुासमबनिी	काननुी	नीवतगत	बयवसथा	पररमाज्षन	र	संशोिन	गरी	यवुाको	उमरे	१८	दखेी	३५	बनाउनपुछ्ष।यवुाको	साथ्षक	सहभावगता	
ववना	समवृधि	हावसल	नहुने	हुदाँ	आगामी	बर्षलाइ	उद्यमवशलता	बर्ष	घोरणा	गरी	यवुामा	बयापक	लगानी	गनु्षपछ्ष	।	वशक्ा	लाइ	सीप,	
सीपलाइ	श्रम,	श्रमलाइ	उतपादन,	उतपादनलाइ	बजार,	 र	बजारलाइ	रोजगारी,	 रोजगारीलाइ	समवृधिसंग	जोड्नका	लावग	प्रतयेक	
वशक्ण	संसथामा	नवप्रवत्षन	तथा	उद्यम	स्चालन	गनु्षपछ्ष	।यवुा	समबनिी	ववसततृ	अधययन	गरी	बासतववक	र	खवणडकृत	त्थयाक	
संकलन	तथा	प्रकाशन	गनु्षपछ्ष	।आगामी	वदनमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदल्ाई	यवुा	र	अवसरको	बाटो	दखेाउने	केनद्र,यवुा सवयम	्सेवा	
पररचालन	केनद्र,यवुा	माग्षदश्षन	र	परामश्ष	केनद्र,यवुा	नवप्रवत्षन	तथा समप्रावप्त केनद्र,यवुा	सचूना	केनद्र,	यवुा	नेततृव	क्मता	ववकास	
तथा	सहजीकरण	केनद्र,उद्यमशीलता	ववकास	तथा	सहजीकण	केनद्र, असल	अभयास	तथा	वसकाइ	केनद्र	रयवुा	सहायता	केनद्रको	
रूपमा	ववकास	गररनपुछ्ष	।

वनषकष्इ	

नेपाल	सरकारले	यवुालाई	सवदशेमा	नै	उद्यमशील,	सवरोजगार	र	आतमवनभ्षर	बनाई	यवुा	पलायनलाई	रोकने	र	समधृि	नेपाल	र	सखुी	
नेपालीको	रावष्ट्रय	आकाङ्क्ालाई	परुा	गन्षका	लावग	वववभनन	प्रयासहरू	गरेको	छ	।	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ले	नेपाली	यवुामा	Think	
positive,	be	positive	do	positive	को	भावना	 ववकास	गराई	उनीहरूलाई	 सवदशेमा	 नै	 रोजगारीको	संभावना	 र	अवसर	
दखेाउँद	ैनेपाल	सरकारले	जारी	गरेका	वववभनन	काय्षक्रमहरूमा	जोडाउद	ैसोको	प्रभावकारी	काया्षनवयनका	लावग	बहस	पैरवी	र	
सहजीकरणमा	आफनो	धयान	केवनद्रत	गरेको	छ	।	यवुा	आफँैमा	एउटा	अनतर	ववरयक	क्ेत्	तथा	मदु्ा	(Cross	cutting	issue)	
भएकोले	 यवुाका	काय्षक्रमहरू	जताततै	छररएर	 रहकेो	 पररपे्रक्मा	 यसको	संयोजन	 र	 सहजीकरण	 (Catalyst)	को	 भवुमकामा	
आफूलाई	उभयाएको	छ	।	नेपाली	यवुाहरूमा	सकारातमक	सोचको	ववकास	गराउने,	आफनो	दशे	वभत्को	समभावना	दखेाउने,	आफनै	
दशेको	समभावयताको	क्ेत्	वभत्	रहरे	यवुाको	आवथ्षक	समवृधि	र	ववकासको	लक्य	राखी	दशेवयापी	रूपमा	यवुालाई	उद्यमशीलताको	
माग्षदश्षन	गराउन	परामश्ष	तथा	उद्यमशीलता	ववकास	र	ववतिीय	साक्रताको	आिारभतू	तावलम	वदलाई	यवुालाई	उद्यमका	लावग	
सक्म	बनाउन	रार	्वट्रय	यवुा	परररदले्	सरोकारवाला	वनकायहरूवबच	आवशयक	समनवय,	सहकाय्ष	र	समझौता	गददै	आएको	छ	।	
समधृि	रार	्ट्र	 वनमा्षणका	लावग	सवसथ,	कम्षठ	र	उद्यमी	यवुा	भनने	मलू	नारालाई	सफल	बनाउन	वशक्ालाई	 वसप,	 वसपलाई	श्रम,	
श्रमलाई	उतपादन,	उतपादनलाई	बजार	 र	बजारलाई	समवृधिसँग	जोड्	नपुछ्ष	 ।उद्यम	पररयोजनाका	आिारमा	सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	
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तथा	 सरुुवाती	 पुँजी	 प्रवाह	 गन्ष	 गराउन	 नेपाल	 वभत्ै	 यवुाहरूले	 उद्यम	 प्रवधि्षनको	क्ेत्मा	लगनशीलता	 र	 ियै्षताका	 साथ	काम	
गनु्षपछ्ष	।	राजयरूपानतरण	र	दशेमा	पररवत्षन	लयाउन	पररवत्षनका	सतू्िार	यवुाहरूले	चाहमेा	गन्ष	सकछन	्।	तयसका	लावग	यवुाहरूले	
मवसतष्कमा	समझदारी,काँिमा	वजममवेारी	र	मनमा	इमानदारीकासाथ	मन,	वचन	र	कम्षले	कत्षवयवनष्ठ	भई	काम	गनु्षपछ्ष	भने	राजय	
स्चालकहरूले	पवन	बढी	वजममवेार	र	उतिरदायी	भई	दशे	र	जनताप्रवत	समप्षण	भावले	काम	गरेमा	राजयले	वलएको	लक्य	परुा	हुने	
दवेखनछ।

सन्दभ्इ	सामाग्री	

•	 नेपालको	संवविान	२०७२

•	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्एन	२०७२	तथा	वनयमावली	२०७३नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,वसंहदरवार,	काठमाणडौ	।

•	 यथु	 वभजन२०२५	 तथा	 दशवरने	 रणनीवतक	 योजना	 र	 रावष्ट्रय	 यवुा	 नीवत, २०७२	 ।	 नेपाल	सरकार	 यवुा	 तथा	खलेकुद	
मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् वत्परेुश्वर, काठमाडौं	

•	 यवुामतै्ी	सथानीय	तह,	 वदगदश्षन	२०७५।	 नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् सानोवठमी, 
भक्परु

•	 नेपालको	जनगरण	२०६८, नेपाल	सरकार

•	 रावष्ट्रय	 जनगणना	 २०७८	 प्रारवमभक	 नवतजा	 ।	 नेपाल	 सरकार	 रावष्ट्रय	 योजना	आयोग, केवनद्रय	 त्थयाङ्कक	 ववभाग, 
थापाथली, काठमाडौं

•	 वावर्षक	प्रवतवेदन	आ.व.	२०७६/०७७	।	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् सानोवठमी, 
भक्परु

•	 काय्षक्रम	काया्षनवयन	सहजीकरण	पवुसतका	२०७८/०७९	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् 
सानोवठमी, भक्परु

•	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्तथा	वनदनेशक	दसतावेजहरु,नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् सानोवठमी, 
भक्परु

•	 यवुा	उद्यम	काय्षक्रम	स्चालन	वनदनेवशका,२०७३	(पवहलो	संशोिन	२०७४)नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, 
रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् वत्परेुश्वर, काठमाडौं
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* केन्द्री्य अध्यक्ष, राष्ट्रि्य ्यिुा गैर सरकारी संसथा महासंघका

रावष्ट्रय	यवुानीवत	२०६६,दशेका	लाखौं	यवुाहरूको	आवशयकता	र	चाहनालाई	प्रवतवबवमबत	गनने	एक	वैिावनक	सरकारी	दसतावेज	
हो	 ।	 राजनीवतक	दलका	यवुा	संगठनका	प्रवतवनविहरू,	यवुा	सभासद,	नागररक	समाजका	यवुा	प्रवतवनवि,	सरकारी	 वनकायका	
प्रवतवनविहरू	लगायतको	सहभावगतामा	२३	सदसय	काय्षदलले	यवुाहरूको	समते	सझुाव	वलई	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	तयार	गररएको	
वथयो	।	पवहलो	पटक	२०६६	मा	जारी	भएको	यवुानीवतमा	केही	संशोिन	एवं	पनुरावलोकन	गरी	२०७२	मा	यवुा	नीवत	आएको	
छ	।	रावष्ट्रय	तथाअनतरावष्ट्रय	पररवेश	अनसुार	यवुाका	मदु्ाहरु	समबोिन	गन्ष	नीवतहरु	समय	सापेक्	रुपमा	पररमाज्षन	गन्ष	आवशयक	
हुनछ	।	अवहलेको	बदव्लदो	पररवेशलाई	मधयनजर	गरी	यवुानीवत	२०७२	केही	पररमाज्षन	तथा	संशोिन	गन्ष	जरुरी	छ	।	मलुकुमा	
तीन	 तहको	सरकार	छ	 ।	 तीनै	 तहका	सरकारका	आफनै	 प्राथावमकताहरु	छन	् ।	 यवुाको	आवशयकता	 एवं	चाहानालाई	कसरी	
समबोिन	गनने	तयसमा	वयापक	बहस	गनु्षपनने	छ	।	यवुानीवतको	बेशमा	केनद्रमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	र	प्रदशेमा	प्रदशे	यवुा	परररद	
गठन	भएका	छन	्।	यद्यपी	संघ	र	प्रदशे	बीच	अझ	ैतालमले	हुन	सकेको	छैन	।	वजलला	यवुा	परररद	गठन	त	भएको	छ	तर	तयसको	
प्रभावकारीता	कम	छ	 ।	 राजय	पनुः	संरचना	संगै	मलुकुमा७प्रदशे	 र	७५३	सथानीयतह	छन	् ।	अववजलला	सवमवतहोइनपावलका	
सवमवतको	आवशयकता	छ	।	सथानीय	तहलाई	यवुा	मतै्ी	बनाउन	सकेपवछ	अविकंाश	समसयाको	सहजै	हलहुने	दवेखनछ	।	नीवत	
काया्षनवयनमा	हामी	सबैको	रचनातमक	भवूमकाको	खाँचो	छ	।	यवुाको	वशक्ा,	सवास्थय	र	रोजगारीका	समसयालाई	मखुय	रूपमा	
उठाएको	छ	।	नीवतले	यवुा	गणुातमक	र	सङ्खयातमक	दवुै	दृवटिकोणले	राष्ट्रको	मरेूदणड	भएकाले	यवुाको	सवा्षङ्गीण	ववकास	जोड	
वदएको	छ	।	यवुाको	क्मतालाई	रावष्ट्रय	ववकासको	मलूिारमा	लयाउन	ुवववभनन	काय्षक्रम	तय	गरेको	छ	।	नेपालमा	१६	दखेी	४०	
वर्ष	उमरे	समहूको	जनसङ्खया	कुल	जनसङ्खयाको	४०.३५	प्रवतशत	रहकेो	छ	।	

नरीवतगत	वयवसथाः

उपरोक्	पषृ्ठभवूममा	हालका	वर्षहरुमा	यवुा	ववकास	समबनिी	नीवतगत	वयवसथामा	सकारातमक	सिुार	भएका	छन	्।	नेपाल	सरकारले	
यवुा	समबनिी	ववकास	काय्षक्रमहरु	तजु्षमा	गनने,	आवशयक	नीवत	तजु्षमा	गनने,	काया्षनवयन	गनने,	यवुाहरुको	संखया	एवकन	गनने,	समसया	
पवहचान	गरी	उपयकु्	काय्षक्रम	स्चालन	गनने	गराउने	समबनिी	नीवतगत	 वजममवेारी	यवुा	तथा	खलेकूद	मनत्ालयलाई	 वदएको	
छ	।	मनत्ालयको	पहल	र	समग्र	यवुाहरुकै	सवक्रयतामा	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०७२	जारी	भएको	छ	।	भने	यथु	वभजन	२०२५,	रावष्ट्रय	
यवुा	परररद	ऐन,	२०७२	र	वनयमावली	२०७२	जारी	गररएको	छ	।	

कमल	सवेुदरी*

युवा	नरीवत	काया्इन्वयनकरो	सवाल
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•	 यस	नीवतले	१६	दवेख	४०	वर्ष	सममका	नागररकलाई	यवुाको	रुपमा	पररभावरत	गरेको	छ,	

•	 यवुा	नीवतको	आवशयकताको	पवहचान	गरेको	छ,	

•	 वत्षमान	अवसथाको	वचत्ण	गरेको	छ,	

•	 समसया	र	चनुौतीहरुलाई	औलयाएको	छ,

•	 यवुा	नीवतको	दीघ्षकालीन	सोच	र	लक्	सपटि	गरेको	छ,	

•	 लक्य	प्रावप्तका	लावग	७	वटा	उद्शेयहरु	वकटान	गरेको	छ,

•	 यी	उद्शेय	हावसल	गन्ष	२४	वटा	नीवत	अवखतयार	गरेको	छ	भने	रणनीवत	र	काय्षनीवतको	सपटि	वयाखया	गरेको	छ	।	वशक्ा,	
रोजगारी,	 सवास्थय	तथा	सामावजक	सरुक्ा,	यवुा	सशवक्करण	तथा	 नेततृव	 ववकास,	सहभावगता	तथा	पररचालन,	कला,	
सावहतय,	 संसकृवत,	खलेकुद	 र	 मनोर्जन,	लाग	ु पदाथ्षको	 दवु्यसन	 वनयनत्ण,	 मानव	 तसकरी	 तथा	 बेचववखन	 वनयनत्ण,	
अपराि	तथा	वहसंामा	संलगन	यवुालाई	मकु्	गनने,	वातावरण	संरक्ण	र	वदगो	ववकासमा	यवुा	सहभावगता,	ववज्ञान	तथा	सचूना	
प्रववविमा	यवुाको	पहुचँ,	 वदगो	शावनत	र	धिनधि	समािानमा	यवुा	सहभावगता,	समववकास,	 ववशरे	समहूगत	प्राथावमकता,	
साझदेारी	लगायतका	माग्ष	वचत्	प्रसततु	गरेको	छ	।	

नेपाल	सरकारले	अवका	आवविक	योजना	र	वावर्षक	काय्षक्रमहरु	यवुा	नीवतले	वनवद्षटि	गरेका	ववरय	क्ेत्हरुमा	केनद्रीत	रही	तजु्षमा	
गनु्षपनने	नीवतगत	वनदनेशन	जारी	गरेको	छ,	सोही	अनरुुप	काय्षक्रमहरु	तजु्षमा	र	संचालन	भरैहकेो	अवसथालाई	यवुा	ववकासका	लावग	
भएको	सकारातमक	कदम	मानन	ुपछ्ष	।	

युवानरीवतकरो	मुखय्क्ः

यवुाहरूको	आिारभतू	अविकारहरूको	प्रतयाभवूत	गददै	यवुा	सशवक्करणको	माधयमबाट	सामथ्यवान,	उद्यमशील,	वस्षजनशवल	
तथा	वैज्ञावनक	एवम	्सकारातमक	सोचयकु्	समधृि	यवुा	तयार	गरी	राष्ट्रको	आवथ्षक,	सामावजक,	राजनीवतक	र	सांसकृवतक	जीवनमा	
अथ्षपणू्ष	योगदान	वदन	सकने	गरी	राष्ट्रका	यवुाहरूलाई	नेततृवदायी	भवूमकामा	सथावपत	गराउन	ुयस	रावष्ट्रय	यवुा	नीवतको	दीघ्षकालीन	
सोच	रहकेो	छ	।

रावष्ट्रय	यवुा	नीवतले	जोवखममा	परेका,	अलपसङ्खयक,	दवलत,	अपाङ्ग	भएका	यवुाहरू	लगायतलाई	प्राथवमकताको	समहूमा	
राखद	ैयवुाको	अविकार	र	कत्षवयको	पक्लाई	समते	औलंयाएको	छ	।	यवुामा	श्रमप्रवतको	भावना	जगाउन	ुपनने	आवशयकतामा	जोड	
वदद	ैदशेकायवुालाई	साम्थयरवान,	उद्यमशील,	वैज्ञावनक,	वसज्षनशील	तथा	सकारातमक	सोच	यकु्	बनाई	समधृि	यवुा	तयार	गरी	
नेततृवदायी	भवूमकामा	सथावपत	गराउन	ुपनने	पक्लाई	सशक्	रूपमा	उठाएको	छ	।	आवथ्षक	सहभावगता,	क्मता	र	नेततृव	ववकासको	
माधयमबाट	आिवुनक	र	नयायपणू्ष	नेपाल	वनमाण्ष	गन्ष	यवुाको	भवूमका	र	उनीहरूमा	रहकेो	अनतवन्षवहत	क्मतालाई	गणुातमक	बनाउन	
अवसर	प्रदान	गनु्ष	नीवतको	लक्य	रहकेो	छ	।	

मलूतःयवुानीवतको	 उद्शेयमा	 राष्ट्र	 वनमा्षण	 र	 रावष्ट्रयता	 ववकासमा	 यवुाको	 भवूमका	 र	 समभावयताको	 ववकास	 र	 ववसतार	
गनने	।	यवुाहरूलाई	जनता	र	सङ्घीय	लोकतावनत्क	गणतनत्	प्रवत	समवप्षत	र	प्रवतबधि	बनाउँद	ैउतिरदायी	र	जवाफदहेीको	भावना	
ववकास	गनने	 ।	यवुा	वग्षमा	 वसज्षनशीलता,	उद्यमशीलता	र	अनवेरणातमक	क्मताको	 ववकास	गरी	 राष्ट्रको	आिारभतू	शवक्का	
रुपमा	सथावपत	गददै	उनीहरुमा	रहकेा	क्मता	उजागर	गनने	।	प्राथावमकता	तथा	ववशरे	प्राथावमकताको	समहूका	यवुालाई	सकारातमक	
ववभदेका	माधयमबाट	सशक्	गरी	ववकासको	मलु	प्रभावहमा	लयाउने	लगायत	रहकेा	छन	्।	महतव	पणु्ष	पक्	त	नीवत	वनमाण्षमा	
पछावड	पाररएका	यवुावग्षको	नीवत	वनमाण्षमा	र	काया्षनवयन	प्रवक्रयामा	समते	सहभावगतालाई	उठाएको	छ	।	नीवतले	तजु्षमा	गरेका	
उद्शेय	हावसल	गन्ष	आवशयक	काय्षक्रम	स्चालनमा	जोड	वदइएको	छ	।	समाजमा	रहकेो	गरीबी,	अनिववश्वास,	अवशक्ा,	छुवाछुत	
तथा	ववकृवत	ववसङ्गवतको	अनतयकालावग	यवुालाई	पररचालन	गनु्षपनने	ववरयको	वकालत	गरेको	छ	।	सबै	जात-जावत,	िम्ष,	वण्ष,	
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वलङग	र	क्ेत्का	यवुालाई	वबना	भदेभाव	समानअवसर	प्रदान	गनु्ष	रावष्ट्रय	यवुा	नीवतको	सकारातमक	पक्	रहकेो	छ	।	

मलुकुमा	बसनेवन	लगभग	पाँच	लाख	यवुाहरू	श्रम	बजारमा	आइरहकेो	अवसथामा	यवुानीवतले	दशे	ववकासकालावग	यवुाहरूलाई	
सवयम	्सेवकको	रूपमा	समते	पररचालन	गनु्ष	पनने	आवशयकता	औलंयाएको	छ	।	नेपालमा	रोजगारीको	अवसर	नपाएर	ववदवेसन	ुपनने	
यवुाको	अवसथालाई	मधयनजर	गरी	सवदशेम	ैरोजगारीको	वातावरण	वस्षजना	गनु्ष	पननेतफ्ष 	पवन	समबवनित	वनकायको	धयानाकर्षण	
गरेको	छ	 ।	नीवतले	वैज्ञानीक	 वशक्ा	एवं	 वयवसावयक	 वशक्ा,	नव	प्रबिद्षन	एवं	 कृवरको	आिवुनकतीकरणले	मात्	दशेमा	 रहकेो	
बेरोजगारीको	समसयालाई	दीघ्षकालीन	रूपमा	समािान	गन्ष	सकने	उललेख	गरेको	छ	।	यवुा	रोजगारी	ववकासकालावगउद्यमशीलता	
ववकास	गन्ष	ववतिीय	संसथाहरूको	वयवसथा	गरी	प्रमाण	पत्को	आिारमा	ऋण	र	वबउपूँजी	एवं	वीमा	राजयको	तफ्ष बाट	उपलबि	
गराउने	काय्षक्रम	स्चालन	गनने	प्रवतबधिता	पवन	गरेको	छ	।	यवुा	उद्यमशीलता	ववकास	गनने,	गयुासतरीय	वशक्ातावलम,	अधययन	र	
अनसुनिानका	अवसर	वसज्षना	गनने,	वववभनन	क्ेत्का	प्रवत	भावान	यवुालाई	दशे	वभत्ै	ववृतिववकासको	अवसर	प्रदान	गनने	कुरा	नीतमा	
सवूनवश्त	गरेको	छ	।	

यवुा	 नीवत	 काया्षनवयनका	 लावग	 वववभनन	 रणनीवत	 एवं	 काय्षनीवत	 अबलमबन	 गररएको	 छ	 ।	 तयसमधये	 मखुय	 रणनीवत	 तथा	
काय्षनीवतको	चचा्ष	गनु्ष	सानदवभ्षक	हुनछ	।	

वशक्ाः

उचच	माधयावमक	तहसममको	वशक्ालाई	वनः	शलुक	तथा	अवनवाय्ष	बनाई	यवुाको	वशक्ामावथको	पहुचँ	सवुनवश्त	गनने	।	वशक्ालाई	बैज्ञावनक,	
वयवहाररक	र	वसपमलुकबनाउददै	श्रमसँग	जोड्द	ैमाधयावमक	तहको	वशक्ा	पश्ात	वजववकोपाज्षन	गन्ष	सक्म	बनाउने	।	उचचवशक्ाको	
अधययनलाई	सहज	र	सलुभ	बनाउन	यवुाकालावग	शवैक्क	ऋण	प्रदान	गनने	।	उचच	वशक्ा	अधययन	पश्ात	ग्रावमण	ववकासका	लावग	
सवयंसेवक	पठाउने,	औपचाररक	वशक्ाबाट	बव्चत	यवुालाई	वसपमलुक	तावलम	तथा	साक्रता	काय्षक्रम	स्चालन	गनने	।	रावष्ट्रय	तथा	
अन्तरावष्ट्रय	श्रम	बजारमा	आवशयक	पनने	दक्	जनशवक्	ववकास	गनने	लगायतका	ववरय	समावेश	गररएको	छ	।	

ररोजगाररीः

यवुाकालावग	रोजगारी	अवभबवृधि	गन्ष	उद्यमशीलता	तथा	अनय	वसपमलूक	एवं	वयवसावयक	तावलम	प्रदान	गनने	।	सवदशेम	ैरोजगारीका	
अवसर	सजृना	गन्ष	कृवर,	कृवरजनय	उद्योग,	पय्षटन,	उजा्ष,	पवूा्षिार	ववकासमा	जोड	वदने	।	

रोजगारी	 एवं	 सवरोजगारका	अवसर	 वसज्षना	 गन्ष	 गाँउशहरमा	 सहकारी	 सथापना	 गन्ष	 प्रोतसाहन	 गनने	 ।	 यवुामा	 वयवसावयकता,	
उद्यमशीलताको	ववकास	र	रोजगारी	वसज्षना	गन्ष	वववतिय	ससथा	सथापना	र	ववकास	गनने	।	प्राववविक	ज्ञान	र	वसप	भएका	यवुामा	
उद्यमशीलता	ववकास	गन्ष	प्रमाणपत्को	आिारमा	ऋण	र	बीउपूँजी	उपलबि	गराउने	।	कृवर	क्ेत्को	आिवुनकतीकरण,	बजारसमम	
सहजपहुचँको	वयवसथा	गनने	।	वैदवेशक	रोजगारबाट	फकेका	यवुाकालावग	सवरोजगार	एवं	उद्यम	ववकासको	काय्षक्रम	स्चालन	
गनने	।	बैदवेशक	रोजगार	प्रव्षधिन	वोड्षमा	जममा	भएको	रकम	बैदवेशक	रोजगारीबाट	फकने का	सवदशेम	ैउद्यम	गन्ष	चाहाने	यवुाहरुमा	
लगानी	गनने	।	समानकामको	लावग	समान	जयाला	प्रणाली	लाग	ुगनने	मखुय	रणनीवत	एव	काय्ष	नीवत	अवगंकार	गरेको	छ	।	

सवास्थय	तथा	सामावजक	सरुक्ा

सवास्थय	वशक्ालाई	प्रारवमभक	तहको	पाठ्यक्रम	दखेी	नै	समाबेश	गरी	सवचछ	खानेपानी,	सवसथ	जीवन	शलैी,	पोरण,	सवास्थय	
वातावरण,	जोवखममकु्	कामको	बारेमा	प्रवशवक्त	गनने	।	यवुालाई	यौन	सवास्थय	सरुक्ा	समबनिी	वशक्ा	प्रदान	गददै	सबै	प्रकारका	
यौवनक	वहसंाबाट	मकु्	गराउने	।	एच.आए.भी./एड्सको	समभाववत	जोवखमबारे	आम	नेपाली	यवुालाई	जानकारी	गराउने	।	घातक	
प्रकृवतका	रोगबाट	यवुालाई	जोवखममकू्	गराउन	सवास्थय	समबवनि	परामश्ष	केनद्रहरु	सथापनागररने	छ	।	यवुाको	खाद्य	अविकार	
सवुनवश्त	 गददै	 भोकमरी,	 कुपोरणबाट	 बचाउन	 ववशरे	काय्षक्रम	 गनने	 ।	 सवास्थय	 ववमाको	 वयवसथा,	 यवुा	 सचूना	 परामश्ष	 केनद्र	
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स्चालन,	मानवसक	सवास्थय	सचतेना,	दवु्यसनमा	परेका	यवुालाई	पनुसथापना	काकाय्षक्रम	स्चालन	गनने	।	लैवगंक	तथा	यौवनक	
अलपसंखयकहरुको	लावग	सामावजक	सरुक्ाको	काय्षक्रम	स्चालन	गनने	लगायतका	महतवपणू्ष	ववरय	समाबेश	गरेको	छ	।	

युवा	सशवतिकरण	तथा	नेतृतव	ववकास	

यवुाको	 आवथ्षक	 सामावजक	 एवं	 सांसकृवतक	 सशवक्करणकालावग	 यवुा	 सचतेना	 एवं	 अवभमवुखकरण	 काय्षक्रम	 स्चालन	
गनने	 ।	यवुालाई	 सवदशे	तथा	 ववदशेको	अनभुव	 वदलाउन	यवुा	आदान	—प्रदान,	अधययन	भ्रमण,	दशेदश्षन	तथा	यवुा	 वशववर	
स्चालन	गनने	।	रावष्ट्रय	तथा	अन्तरावष्ट्रय	सतरमा	खयावत	कमाएका	यवुालाई	परुुसकृत	गनने	।	यवुा	एवं	यवुा	संघ	संसथाको	क्मता	
अवभबवृधि	गनने	कुराहरु	नीवतमा	समाबेश	गररएको	छ	।	

सहभावगता	तथा	्ररचालन

राष्ट्र	 वनमा्षण,	 सामावजक	 सेवाका	 ववववि	 पक्,	 राजयमा	 आइपनने	 ववपद	् दघु्षटना	 तथा	 आपतकावलन	 अवसथामा	 उधिार	
काय्षमा	 यवुा	 सयंयसेवक	 पररचालन	 गनने	 ।	 शवैक्क	 बेरोजगार	 यवुाहरुलाई	 नयनूतम	 जीवनवनवा्षह	 भतिा	 वदई	 दक्	 सवंसेवकका	
रुपमा	 पररचालन	 गनने	 ।	 अन्तरावष्ट्रय	 म्चहरुमा	 यवुाको	 सहभावगता	 सवूनवश्त	 गन्ष	 प्रवद््रिनातमक	 काय्षक्रमहरु	 स्चालन	
गनने	 ।	 सबै	 तहक	 नीवत	 तथा	 योजना	 वनमा्षण	 र	 काया्षनवयनका	 प्रवक्रयाहरुमा	 यवुाहरुलाई	 अथ्षपणू्ष	 रुपमा	 सहभावग		
गराउने	 ।	यवुालाई	समाजप्रवत	उतिरदायी	बनाई	सामावजक	रुपानतरणका	वाहकका	रुपमा	पररचालन	गनने	 ।	सामावजक	 कुरीवत,	
अनिववश्वास	र	कु	संसकार	ववरुधि	आम	यवुालाई	पररचालन	गनने	।	

नेपालमा	 रहकेा	 वववभनन	 कला	 र	 सांसकृवतक	 िरोहरहरुको	 संरक्ण	 र	 संवद््रिन	 गन्ष	 कला	 सवहतयका	 काय्षक्रम	 स्चालन	
गनने	 ।	खलेकुद,	कला	र	सावहतयको	ववकासकालावग	ववद्यालय	र	कलेज	दखेी	ववश्व	ववद्यालयसमम	योजनाबधि	ढंगले	काय्षक्रम	
स्चालन	गनने	।	यवुामा	लाग	ुपदाथ्ष	दवु्यसन	ववरुधि	सचतेना	एवं	परामश्ष	प्रदान	गनने	।	नेपाली	यवुाहरुको	मानव	तसकरी	रोकन	कडा	
काननुी	वयवसथा	गनु्षका	साथै	सामदुावयक	सतरमा	सचतेना	जगाउने	।	जैववकवववविता,	वहमाल,	वहमताल,	वसमसार	क्ेत्	र	जलािार	
संरक्ण	गन्ष	यवुा	पररचालन	गनने	।	ववज्ञान	तथा	प्रववविमा	यवुाको	पहुचँ	बढाउने	।	वदगो	शावनत	सथापना	र	द्बनद्ब	वयवसथापनमा	यवुा	
सहभावगता	बवृधि	गनने	लगायतका	महतवपणू्ष	रणनीवत	तथा	काय्षनीवत	अबलमबन	गरेको	छ	।	

युवा	नरीवत	काया्इन्वयनकरो	वत्इमानअवसथाः

यवुा	 तथा	 खलेकूद	 मनत्ालयबाट	 यवुा	 नीवत	 काया्षनवयन	 काय्षयोजना	 वनमा्षण	 काय्ष	 थालनी	 भसैकेको	 छ	 ।	 यवुा	 नीवत	
काया्षनवयनकालावग	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	योजना,	बजेट	तथाकाय्षक्रम	तय	गरेको	छ	।	दशेका	७७	बटै	वजललामा	यवुा	
परररद	सथापना	र	संचालन	भसैकेको	छ	।	यवुा	नीवतले	वनवद्षटि	गरेका	ववरयगत	क्ेत्हरुमा	केनद्रमा	मनत्ालयबाट,	प्रदशेमा	प्रदशे	
सरकार,	यवुा	परररद	र	वजललामा	वजलला	यवुा	परररद	माफ्ष त	काय्षक्रम	काया्षनवयन	भइरहकेा	छन	्।	यवुा	उतिरदायी	बजेटको	खाका	
तयार	गनने	काय्ष	आरमभ	भएको	छ	।	सातै	प्रदशेमा	प्रदशे	यवुा	परररद	गठनको	प्रवक्रयाका	लावग	काननूी	आिार	वनमा्षणको	प्रयास	
भरैहकेो	छ	।	यद्यपी	शरुुवातमा	केही	राम्ा	कदमहरु	दवेखए	पवन	दररलो	ससथागत	संरचना	एवं	बजेटको	अभाबले	काया्षनवयनमा	
कवठनाई	दवेखएको	छ	।	

नरीवत	काय्इन्वयनमा	सरकाररी	वनकायकरो	भूवमकाः

यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	आवथ्षक	स्ोत,	भौवतक	पवुा्षिार	र	सक्म	नेततृव	पवन	उवतिकै	
महतवपणु्ष	पक्	हो	।	हालसममको	इवतहास	हदेा्ष	यो	मनत्ालय	उललेवखत	तीन	ओटै	पक्मा	सवल	भएको	दवेखदँनै	।	यसकालावग	
वस्षजनशील	नेततृव	तथा	यसको	भौवतक	पवुा्षिार	सँगसँगै	सांगठवनक	संरचनादररलो	हुन	ुआवशयक	छ	।	जसले	गदा्ष	यवुा	नीवत	
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केनद्रमा	मात्	हनै	प्रदशे,वजलला	र	सथानीय	तहसममका	यवुाको	पहुचँमा	पगुन	सकछ	।	पनध्ौं	योजना	र	यवुानीवतको	मम्ष	अनरुूप	नेपाल	
सरकारका	सथानीयतहले	पवन	यवुा	नीवतले	पररकलपना	गरे	अनरुूपका	काय्षक्रमलाई	बजेट	वववनयोजन	गरी	सथानीय	वनकायमा	
काय्षरत	यवुा	संघसंसथालाई	पररचालन	गनु्षपद्षछ	।	

यवुा	नीवत	जारी	भएको	पवन	१३	वर्ष	पवुगसकेको	छ	।	यद्यवप	अविकांश	यवुालाई	नीवत	आएको	पतिो	छैन	।	यवुानीवतको	बारेमा	
सथानीय	तहसमम	वयापक	छलफल	तथा	परामश्ष	भएको	छैन	्।	तसथ्ष	यवुानीवतको	ववरयमा	दशेभररका	यवुालाई	जानकारी	गराउन	
यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयले	दशेवयापी	रूपमा	यसको	प्रचारप्रसार	गनु्षपद्षछ	 ।	यवुा	 नीवत	काया्षनवयनका	लावग	ततकावलन,	
मधयकालीन	र	दीघ्षकालीन	रणनीवतक	योजना	बनाई	पाँच,	दशेमा	बीस	वर्ष	वभत्	नेपालीयवुाका	समसया	कवत	प्रवतशतले	नयवूनकरण	
गनने?यवुाको	 रोजगारी	 दर	कवत	 प्रवतशत	प¥ुयाउने,	 यवुालाई	कवत	 प्रवतशतसमम	 नेततृवमा	 लयाउने?	 वैदवेशक	 रोजगारीमा	जाने	
यवुाको	संखयामा	कवत	प्रवतशतले	कमी	लयाउने?राजयको	मलूप्रवाहमा	कसरी	समावहत	गनने	?	वडपे्रशन,	कुलत	तथा	एचआईभीबाट	
यवुालाई	कसरी	मकु्	राखने?जसता	ववरय	वसतहुरूलाई	योजनाका	उपलवबिका	रूपमा	तय	गरी	वयववसथत	अनगुमन	तथा	मलुयांकन	
पधिवत,	यवुा	संगठनहरूको	वयापक	पररचालन	र	सशक्	सांगठवनक	संरचनाले	मात्	यवुा	नीवत	काय्षनवयन	हुन	सकछ	।	

युवा	सघं–सगंठनहरूकरो	भूवमकाः

यवुा	नीवत	जारी	हुनलुाई	अवसरका	रूपमा	वलँद	ैसबै	यवुाहरूले	अब	नीवतको	जगमा	रहरे	आफना	हक	अविकार	सथावपत	गन्ष	अग्रसर	
हुनपुछ्ष	।	हरेक	राजनीवतक	दलहरूमा	यसको	सकारातमक	प्रभावकालावग	यवुाहरूले	सशक्	दबाब	वदन	ुअपररहाय्ष	छ	।	राजनीवतक	
संगठन	र	समावजक	संघ	संगठनले	नेततृवदायी	भवूमका	वनवा्षह	गनने	हो	भने	यवुा	नीवत	काया्षनवयनमा	सहयोग	पगुछ	।	

नेपालको	सनदभ्षमा	नीवत	वनयमहरू	प्रशसत	र	गणुसतरका	बनने	गरेका	छन	्।	तर	काया्षनवयन	पक्	कमजोर	छ	।	हामी	कहाँ	नीवत	
नभएका	होइनन	्भएका	नीवत	काया्षनवयन	नहुदँा	जनतामा	वयापक	मात्ामा	असनतटुिी	पैदा	भएको	छ	।	।	तयसैले	यवुाहरू	जागेमा	
यवुानीवतले	काया्षनवयनको	अवसर	पाउँछ	नत्	भनने	यसको	केही	अथ्ष	हुने	छैन	।	तसथ्ष	यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	सबैको	
सामहुीक	प्रयासको	खाँचो	छ	।	

यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	सनदभ्षमा	सबै	प्रकृवतका	यवुाहरूका	बीच	साझा	बझुाइ	ववकास	हुन	ुजरूरी	छ	।	नीवतको	लक्यहावसल	
गन्ष	वववभनन	राजनीवतक	आसथा,	वभनन	काम	गनने	शलैी	जो	जहाँ	भएपवन	सबै	यवुाबाट	यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	एउटै	र	सँगै	
आवाज	उठाउन	ुआवशयक	छ	।	सबै	प्रकृवतका	यवुाहरू	लामबधि	भएर	यवुा	नीवत	काया्षनवयनको	पक्मा	लागेका	छोटो	समयमा	
लक्य	प्राप्ती	गन्ष	सवकनछ	।	यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	सरकारी	गैर	सरकारी,	अन्तरावष्ट्रय	ववकास	साझदेार	सबैको	सामवूहक	
सहकाय्ष	जरुरी	छ	।	पवबलक,	प्राइभटे	पाट्षनरवसपको	मोडेलमा	यवुा	नीवत	काया्षनवयन	गन्ष	सवकनछ	।	

आवथ्इक	्क्करो	भूवमकाः

यवुा	नीवत	काया्षनवयनको	अकयो	महतवपणु्ष	पाटो	भनेको	आवथ्षक	पाटो	हो	।	हालसममको	मनत्ालयको	अवसथा	हदेा्ष	यवुा	नीवत	
काया्षनवयन	हुन	सकछ	वा	सकदनै	?	गमभीर	प्रश्न	उबजाएको	छ	।	यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	आवथ्षक	पक्को	सशक्	भवूमका	हुने	
भएकाले	सरकारले	सथानीय	स्ोतको	कवत	प्रवतशत	यवुाका	लावग	छुट्याउन	सकछ	।	यो	एउटा	दीघ्षकालीन	स्ोत	हुनसकछ	।	नेपाल	
सरकारले	 योजना,	काय्षक्रम	 र	 बजेट	 वबवनयोजन	 गदा्ष	 यवुाहरुको	जनसङ्खयालाई	आिार	 बनाउन	ु पद्षछ	 ।	 नेपालमा	काय्षरत	
दात	ृ वनकायहरूबाट	 वनवश्त	 रकम	 ‘बासकेट	 फणड’को	रूपमा	 वलएर	 पवन	 यवुा	 नीवत	काया्षनवयनको	 योजना	काया्षनवयन	 गन्ष		
सवकनछ	।	साथै	नेपाल	सरकारको	वावर्षक	बजेटमा	पवन	यवुाकालावग	छुट्याइने	बजेटको	मात्ा	बढ्न	ुआवशयक	छ	।	यी	आवथ्षक	
प्रयासहरू	यवुा	नीवत	काया्षनवयनका	लावग	कोसेढुङ्गा	हुन	सकछन	।	यद्यपी	नेपालको	बजेटको	तलुनातमक	अधययन	गदा्ष	यवुा	
ववकासमा	क्ेत्मा	नयनू	बजेट	छ	।	भएको	बजेट	र	काय्षक्रम	पवन	काया्षनवयन	हुन	सकेको	दवेखदनै	।	जसले	गदा्ष	नीवतले	जवत	नै	राम्ो	
कुरा	लेवखए	पवन	काया्षनवयनमा	वनकै	चनुौवत	छ	।	
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वनषकष्इः

दशेको	कूल	जनसङ्खयाको	आिा	जवत	भाग	ओगटेको	यवुा	वग्षको	समचुीत	ववकास,	पररचालन	र	सहभवगतामा	नै	मलुकुको	
आवथ्षक	सामावजक	समनुनवत	वनभ्षर	रहनछ	।	पूंजी	र	प्रववविको	साथसाथै	यवुा	शवक्लाई	समयको	गवतसंगै	पररचालन	गन्ष	सकेमा	
दशे	ववकासले	गवत	वलन	सकदछ	।	मलुकुमा	लगानी	मतै्ी	वातावरण	नहुनाले	रोजगारीका	अवसरहरु	नयनू	हुदं	ैगएका	छन	्यसले	
यवुा	वेरोजगारी	बढेको	छ	।	श्रम,	रोजगार	तथा	सामावजक	सरुक्ा	मनत्ालयको	त्थयांक	अनसुार	हाल	प्रवतवर्ष	४	लाख	५०	हजार	
यवुा	शवक्	श्रम	बजार	प्रवेश	गद्षछन	्तर	यसको	दईु	वतहाई	रोजगारीको	खोवजमा	ववदवेशने	गद्षछन	्।	वशवक्त	यवुा	बेरोजगारी	बढ्न,ु	
मलुकुमा	पया्षप्त	रोजगारीका	अवसरहरु	सजृना	हुन	नसकन,ु	वसप	ववकास	र	सवरोजगार	बीच	सामनजसयता	नहुन	ुर	दशे	ववकासमा	
आवशयक	पनने	श्रमशवक्	बावहररन	ुटड्कारो	समसयाको	रुपमा	रहकेो	छ	।	

नेपालमा	यवुाका	सवालमा	वकालत	हुन	थालेको	लामो	इवतहास	छैन	।	ववगत	केहीवर्ष	अवघसमम	पवन	यवुा	कोहुन	भनने	बझुाइमा	
सरकार	वा	समबवनित	वनकाय	असपटि	रहकेो	दवेखनछ	।	तथावप	पवछललो	समयमा	सरकारका	योजनामा	पवन	यवुाका	सवालहरू	
समवेटन	थालेका	छन	्।	यवत	प्रयासहरूले	मात्	यो	दशेका	यवुाका	ववकराल	समसयाहरू	समािान	हुन	समभव	दवेखदँनै	।	सवयम	्
यवुाहरू	पवन	वस्षजनशील,	कत्षवयवनष्ठ	भई	नीवतले	वदएका	अविकारहरूको	उपभोग	गरी	सथानीय	तहदवेख	केनद्रसमम	जो	जहाँ	छन	्
तयहीआफनो	प्रवतवितव	र	पवहचान	खोजी	पहुचँ	बढाउन	अग्रसर	हुन	ुअपररहाय्ष	छ	।	केनद्र	दवेख	प्रदशे,वजलला	एवं	पावलकाका	
योजना	तथा	नीवत	वनमाण्ष	र	वनण्षय	पव्रक्रयामा	आजैबाट	यवुाले	आफनो	सहभावगताको	आवाज	उठाउनपुछ्ष	।	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	
हातमा	बोकेर	नीवतको	कुन	दफा	वा	उपदफाले	आफनो	समदुाय,	वग्ष	क्ेत्	वावलंङ्गको	अविकारको	बारेमा	बोलेको	छ	तयसलाई	नै	
समातेर	यवुाले	अगावड	बढ्न	वढला	गनु्ष	हँुदनै	।	नेततृव	गन्ष	पाउन,ु	रोजगारी	पाउन,ु	वशक्ा	र	सवास्थयको	अविकार	हुन	ुवा	क्मताको	
आिारमा	राजयबाट	केही	गन्ष	आवथ्षक	सहयोग	पाउन	ुनीवतले	वनवद्षटि	गरेको	यवुाको	हक	अविकार	हो	।	

अतःयवुानीवत	२०७२	 ले	 वदएको	अविकारलाई	उपभोग	गददै	आफना	अविकारहरू	 सथावपत	गरी	आफू	 र	आफनो	समाजलाई	
उननवतको	बाटोवतर	लैजान	वशक्ा,	सवास्थय	र	रोजगारीमा	सबै	यवुाको	पहुचँ	बढाउन	अग्रसर	हुनपुद्षछ	।	तयसकालावग	राजयले	
आगामी	केहीवर्षहरूमा	यवुामतै्ी	लगानीको	वातावरण	वस्षजना	गनु्षपछ्ष	।	दशेका	यवुालाई	सबै	प्रकारले	सक्म	बनाउने	वदशातफ्ष 	
सरकारको	धयान	केवनदत	हुन	आवशयक	छ	।	यवुामा	लागानी	गनने	दशेहरूले	नै	आज	ववश्वलाई	नेततृव	गरररहकेा	छन	्।	यवुालाई	
सबल	बनाई	दशे	ववकासमा	लगाउन	सके	मात्	यो	दशेको	महुार	फेररन	सकछ	।	यवुालाई	उठाउन	सके	मात्	समाज	उठ्छ,	यवुालाई	
जगाउन	सके	मात्	समाज	पररवत्षन	र	समधृि	हुनछ	।	

सन्दभ्इ	सामाग्रीः

१.	 नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०७२,	वसहदंरवार,	काठमाडौ	

२.		 नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	यथुवभजन	२०२५,	वसहदंरवार,	काठमाडौ

३.	 नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,रावष्ट्रय	यवुा	परररद	ऐन,	२०७२	वसहदंरवार,	काठमाडौ

४.		 नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	वनयमावली	२०७३,	वसहदंरवार,	काठमाडौ

५.	 नेपाल	सरकार	पनध्ौं	योजना,०७६÷७७	(	२०८०र८१,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	वसहदंरवार,	काठमाडौ

६.		 नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय,	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७७÷७८,	वसहदंरवार,	काठमाडौ

७.	 गलोबल	यथु	इनडेकस	ररपोट्ष	२०२२
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रवव	सेन्चुररी*

रावषरिय	युवा	्ररषद्:	युवाकरो	आसा	र	भररोसाकरो	केन्द्र	बन्दै

* सदस्य, राष्ट्रि्य ्यिुा पररषद्

वववभनन	क्ेत्का	यवुाहरुको	आनदोलन	र	सघर्षको	प्रवतफल	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्हो	।	यवुाहरुको	सवा्षङ्गीण	ववकासका	वनवमत	
रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	सथापना	वव.स	२०७२	साल	फागनु	१९	गते	भएको	वथयो	।	यस	परररदले्	यवुा	लवक्त	नीवत	र	योजना, ऐन	
वनयम, वनदनेवशका	तथा	काय्षवववि	वनमाण्ष	गरी	सङ्घीय, प्रदशे	र	सथानीय	सरकारलाई	सरसललाह	लगायत	वववभनन	संघससथासंग	
सहकाय्ष	गरी	यवुा	केवनद्रत	काय्षक्रमहरु	गरेको	छ	।	

यथु	वभजन	–२०२५	तथा	दश	वरने	रणनीवत	योजना	र	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२	वनमाण्ष	गरी	वनमन	अनसुारका	क्ेत्मा	वक्रयाशील	
रहकेो	छ ।	

१.	 गणुसतरीय	र	 वयवसावयक	वशक्ा, २.रोजगारी, उद्यमशीलता	र	सीप	 ववकास, ३.	सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा, ४.	यवुा	
पररचालन, सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	र	५.	खलेकुद	र	मनोर्जन	जसता	पाँच	सतमभहरु	सपटि	रुपमा	वनिा्षरण	गरी	तयही	
अनरुुप	काय्षहरु	गद	ैआएको	छ	।	नमनुा	संसद, वबना	वितो	वबना	वयाज सहुवलयतपणू्ष	ऋण	काय्षक्रम, एक	ववद्यालय	एक	
उद्यम, नवप्रवधि्षन, ररट्षनशी	माइग्रेसन	यवुा	स्जाल, संघससथा	यवुा	स्जाल	सड्घीय	यवुा	स्जाल,	यवुा	पररचालन	जसता	
राष्ट्रवयापी	उदारणीय	काम	रहकेो	छ	।	

रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२	ले	२४	वटा	नीवत	वनिा्षरण	गरी	यवुाका	समसया, समािानका	उपाय, उद्यमशीलता	र	राजयको	दावयतवबारे	
सम्ग	यवुाहरुको	प्रवतवनवितव	गरी	यवुाहरुको	आवाजलाई	राजयको	नीवत	वनमाण्ष	र	काया्षनवयन	गनने	ठाउँमा	k'¥ofpg]	गछ्ष	।	समग्र	
यवुाको	नेततृव	ववकास	र	आतमवनभ्षरतामा	ववशरे	भवूमका	खलेद	ैआइरहकेो	छ	।	

युवा

रावष्ट्रय	यवुा	परररदको	ऐन, २०७२	र	यवुा	नीवत	२०७२	ले	१६	वर्ष	दवेख	४०	वर्ष	सममको	उमरे	समहूलाई	यवुा	समहू	भनेर	
पररभावरत	गरेको	छ	।	यवुा	परररदले्	१६	दवेख	२४	र	२५	दवेख	४०	वर्ष	उमरे	समहूमा	ववभाजन	गरेको	छ	।	१६	दवेख	२४	वर्षको	
उमरे	समहूलाई	वशक्ा, ज्ञान	वसप	आज्षन	गनने	तयसतै	२५	दवेख	४०	वर्षको	उमरे	समहूलाई	प्राप्त	गरेको	वशक्ा, ज्ञानलाई	उद्यमशीलता	
र	आय	आज्षनवतर	केवनद्रत	समहू	भनी	पररभावरत	गरेको	छ	।	

रावष्ट्रय	जनगणना	२०६८	लाई	आिार	बनाउदा	नेपालको	जनसङ्खयाको	४०.३५	प्रवतशत	यवुावग्ष	रहकेो	वथयो	।	जनु	नेपालको	
लावग	जनसांवखक	लाभांशको	दृवटिकोणबाट	वनकै	महतवपणू्ष	अवसर	वथयो	।	तर	रावष्ट्रय	जनगणना	२०७८	को	प्रारवमभक	नवतजा	
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अनसुार	यवुाहरुको	 केही	मात्मा	जनसंखया	घटेको	दवेखनछ	 ।	जनसंखया	घट्नकुा	कारणहरु	बारे	समयमा	 नै	खोज	अनसुनिान	
गरी	भएका	यवुाहरुबाट	राष्ट्रले	अविकतम	लाभ	वलन	जरुरी	छ	।	यवुाहरु	भववष्यको	कण्षिार	मात्	नभएर	वत्षमानको	सहयात्ी	
हुन	्।	यवुाहरुलाई	समाज, राजय	र	समबवनित	वनकायले	ववशरे	धयान	वदन	जरुरी	छ	।	तयसका	लावग	तीन	तहका	सरकारले	आफनो	
नीवत	तथा	काय्षक्रममा	यवुा	लवक्त	काय्षक्रम	तथा	बजेट	लयाउन	जरुरी	छ	।	साथै	ती	काय्षक्रम	र	बजेटको	कवतिको	काया्षनवयन	
भएको	छ	भनेर	बेलाबखत	अनगुमन	तथा	सवमक्ा	गन्ष	जरुरी	छ	।	समबवित	वनकायसंग	बहस	र	छलफल	वनरनतरहुन	ुजरुरी	छ	।	

यवुा	राजनैवतक, आवथ्षक	र	समावजक	रुपानतरको	संवाहक	पवन	हो	।	यवुाको	सक्रतीय	सहभावगतामा	नेपालमा	ठुलठुला	पररवत्षन	
भएका	छन	्।	शासन	वयवसथा	फेररएका	छन	्।	यवुा	समहूले	असमभवलाई	पवन	समभव	बनाएका	कैयौ	उदाहरणहरु	हाम्ो	समाजमा	
रहकेा	छन	्।	इवतहासको	कठीन	काल	खणडहरुमा	यवुाले	महतवपणू्ष	नेततृवदायी	भवुमका	खलेेका	छन,् खलेद	ैआएका	छन	्।	अबको	
रुपानतरण	यवुाको	नेततृव, क्मताको	ववकास, अवसर	वनमाण्ष	र	सहच	पहुचँका	माधयमबाट	आतमवनभ्षर	बनाउन	ुहो	।	

वहजो	समम	राजय	संरचना	बदलने	राजनैवतक	आनदोल	केवनद्रत	राजनैवतक	दल, नेताकाय्षकता्षहरु	अब	वववभनन	आनदोलनबाट	प्राप्त	
उपलवबिहरुलाई	संसथागत	गद	ैसमधृि	नेपालको	अवभयानमा	अवघ	बढ्न	जरुरी	छ	।	तयसका	लावग	प्रचरु	मात्मा	यवुाका	ज्ञान, वसप, 
क्ामताको	उपयोग	गन्ष	जरुरी	छ	।	सबल	र	सक्म	बनाउन	राजयले	अबसरहरु	सजृना	गन्ष	जरुरी	छ	।	राजयलाई	यवुा	प्रवत	जवाफदहेी	
र	वजममवेार	बनाउन	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	वनरनतर	संघर्ष	गददै	साथै	यवुा	लवक्त	काय्षक्रमहरु	लयाइरहकेो	छ	।	ती	काय्षक्रमले	राजय	
र	यवुाहरु	बीचको	दरुीलाई	घटाउद	ैराष्ट्र	वनमाण्षमा	सगँसगै	वहडन	्सहयोग	पगुेको	छ	।	

युवाका	चुनौतरीहरु

हाम्ो	समाजका	हरेक	यवुाहरुको	आ–आफनो	संघर्ष	रहकेा	छन	्।	वत	संघर्षसँग	उनीहरुको	आफनै	भववष्यसगै	ँपररवार, आफनत, 
समाज	र	राष्ट्रको	भववष्य	पवन	प्रतयक्	अप्रतयक्	जोवडएको	हुनछ	।	नेपालमा	१२५	जावत	र	१२३	भाराभावरका	रहकेा	छन	्।	सबै	
समदुाय, भाराभावरको	आ–आफनै	वववशटि	प्रकारको	पवहचान	रहकेो	छ	।	राजनैवतक, आवथ्षक, समावजक	र	ससकृवतक	संरचनाका	
कारणले	पवन	यवुाहरुबीच	वभननता	रहकेा	छन	्।	 नेपालको	जनगणना	२०६८	र	आइएलओ	२०१४	का	अनसुार	नेपालमा	पणू्ष	
बेरोजगार	यवुा	१९.२	प्रवतशत, अि्ष	बेरोजगार	२८.३	प्रवतशत	र	प्रवतवर्ष	श्रमबजारमा	प्रवेश	गनने	यवुा	सङ्खया	(अनमुावनत)	४	
लाख	५०	हजारले	बवढ	रहकेा	पाइनछ	।	तयसतै	२६.१	प्रवतशत	यवुा	सनातक	भएर	पवन	बेरोजगार	रहकेा	छन	्।	जनु	यवुा	तथा	राष्ट्रका	
लावग	तयवत	सकारातमक	संकेत	होइन	।	

आज	यवुाका	अगावड	 बेरोजगारी, अि्ष	 बेरोजगारी, यवुामतै्ी	लगानी	तथा	उद्यमको	वातावरणको	अभाव, लैङ्वगक, क्ेत्ीय, 
जातीय	 ववभदे	 र	 बवहष्करण, ववश्ववयापीकरण	तथा	 उदाररकरणले	 लयाएका	चनुौती, वयावसावयक	 वसप	 र	 प्रववविको	अभाव, 
सचुनाको	अभाव, प्रकृया	बारे	कम	जानकारी	तयसतै	वयवसावयक	वशक्ाको	अभाव	जसता	कैयौं	जटील	समसयाहरु	रहकेा	छन	्।	ती	
तमाम	समसयाहरुले	यवुाहरुको	मनोबललाई	वनरुतसावहत	गराएको	छ	।	आवथ्षक	अभाव, अवसरको	कवम, नयनु	आयश्रोत	जसता	
समसयाले	यवुाहरु	पलायन	भएका	छन,्	ववश्व	बजारमा	ससतो	मलूयमा	श्रम	बेचन	बाधय	छन	्।	

नेपाल	 कृवर	प्रिान	 दशे	भएपवन	 कृवरमा	आिवुनकतीकरणको	अभाव	 रहकेो	छ	 ।	अझ	ैपवन	५१	प्रवतशत	यवुाहरु	 कृवर	क्ेत्मा	
संलगन	रहकेो	त्थयाङ्क	ववभागका	ररपयोटहरुमा	उललेख	छ	।	जसले	गदा्ष	कृवर	क्ेत्मा	संगलन	यवुाहरुको	जीववकोपाज्ष	भरैहकेो	
छ	।	कोवभड–१९	को	महामारी	अवघ	५	लाख	३८	हजार	नेपालीहरु	प्रवतवर्ष	रोजगारीका	लावग	ववदवेशने	गरेको	पाइनछ	।	आज	
ववश्ववयापीकरण	र	उदारीकरणले	यवुाहरुलाई	दलनमा	परररहकेो	छ	।	तयसको	सबैभनदा	ठुलोमार	अि्षदक्	र	अदक्	यवुाहरुमा	परेको	
छ	।	वत्षमान	समयमा	शवैक्क	बेरोजगारी	पवन	प्रिान	समसया	रुपमा	दवेखएका	छन	्।	

बनेका	ऐन	काननु, नीवत	वनयम	र	काय्षववविको	उचीत	काय्षनवयन	नहुदां	लाखौ	ँयवुाहरुको	उजा्षशील	समय	खरे	गइरहकेो	छ	।	फरक	
पषृ्ठभवमका	यवुाहरुका	आवशयकताहरु	आ–आफनै	रहकेा	छन	्।	नेपालका	फरक	भौगोवलक,	वलङ्ग,	जावत	समदुाय,	भारा	भारी,	
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वग्ष	र	वशवक्त	यवुाहरुको	आ-आफनै	समसया	र	चनुौती	रहकेा	छन	्।	यी	सबै	समसया	र	चनुौतीलाई	यथु	वभजन	–	२०२५	तथा	
दशवरने	रणनीवत	योजनाले	वनमन	अनसुार	उललेख	गरेको	छ	।	

१.		 यणुसतरीय, समय	सापेक्	र	रोजगारमलुक	वशक्ाको	अभाव, वयावसायीक	वसप	र	प्रववविको	पहुचँबाट	टाढा, गनतवय	
ववहीनता,

२.	 बेरोजगारी	र	अि्ष	बेरोजगारी

३.		 यवुा	पलायन, राजनीवतक	अवसथरता,

४.		 यवुाको	कमजोर	सवास्थय, पोरण	र	मनोबल

५.		 यवुामतै्ी	लगानी	तथा	उद्यमको	वातावरणको	अभाव

६.		 लैङ्वगक, क्ेत्ीय, जातीय	ववभदे	र	बवहष्करण

७.		 ववश्ववया्वकरण	तथा	उदाररीकरणकरो	प्रभावले	लयाएका	चुनौतरीहरु

रावषरिय	युवा	्ररषद्

नेपाली	यवुाहरुको	लामो	बहस, छलफल, आनदोलन	र	सघर्षको	प्रवतफल	नै	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्नेपाल	हो	।	यो	सथापना	हुनका	
वनवमत	वववभनन	क्ेत्का	यवुाहरुको	महतवपणु्ष	भवुमका	रहकेो	छ	।	नेपाल	सरकारले	यवुा	ववकास	र	पररचालनका	वनवमत	२०५२	
सालमा	सथापना	गरेको	यवुा	तथा	खलेकुद	तथा	संसकृत	मनत्ालयलाई	२०६५	सालमा	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्लयका	रुपमा	
पनुग्षगठन	गरेको	वथयो	।	पवछ	नेपाल	सरकारले	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	मातहतमा	रहने	गरी	२०७२	साल	फागनु	१९	गते	
रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	सथापना	गरी	वनरनतर	यवुाको	वनवमत	परररदले्	काम	गददैआइरहकेो	छ	।	

यवुा	परररदले	यवुामा	उद्यमशीलता	र	क्मता	अवभववृधि, सवारोजगार	तथा	आय	आज्षन, नेततृव	ववकास	सशक्तीकरणका	वनवमत	
प्रिानमनत्ी	तथा	मवनत्परररदको	काय्षलय, वशक्ा	ववज्ञान	तथा	प्रववविक, कृवर	तथा	पशपुंवक्, पय्षटन, सवास्थय	तथा	जनसंखया, 
श्रम	तथा	रोजगार, उिोग, यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	र	रावष्ट्रय	योजना	आयोगको	सवचवालय	र	रावष्ट्रय	सचुना	प्रवववि	केनद्र	
यसका	समबधि	वनकायहरु	रहकेा	छन	्।	

आफनो	सथापनाको	छोटो	अवविमा	छुटै्ट	पवहचान	गराउद	ैशनुयताबाट	शरुुवात	गददै	िरैे	आरोह,अबरोह	पार	गददै	यस	अवसथा	समम	
आइपगुेको	छ	।	यो	 वबचमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	काय्षलय	सथापना	र	वयवसथापन, कम्षचारी	वयवसथापन, वववभनन	अधययन	
अनसुनिानसँगै	वववभनन	यवुा	लवक्त	नीवत	तथा	योजना	बनाएर	यवुा	वग्षलाई	राजयले	प्रदान	गनने	सेवासवुविा, अवसरसँग	प्रतयक्	
जोड्ने	काय्ष	गरररहकेो	छ	।	राजयलाई	यवुाप्रवत	उतिरदायी, वजममवेार	बनाउन, नीवतवनयम	र	योजनालाई	काय्षनवयन	गन्षका	वनवमत	
नीरनतर	नेपाल	सरकारलाई	खबरदारी	गददै	आइरहकेो	छ	।	

नरीवत	वनमाण्इमा	युवा	्ररषद्

कुनै	 पवन	 राष्ट्रको	 ववकासका	 वनवमत	यवुा	सहभावगताले	महतवपणू्ष	भवूमका	खलेने	गद्षछ	 ।	यवद	हामीले	यवुालाई	अवसर	 वदन	
सकेको	खणडमा	हामी	सहज	तररकाले	समवृधिको	यात्ामा	अवघ	बढ्न	सकछौ	।	तर	राजयका	नीवत	वनमाण्षकता्षहरुले	ववगतदवेख	
यवुाहरुको	मदु्ालाई	तयती	गवमभरतापवू्षक	वलएको	पाइदँनै	।	जसले	गदा्ष	यवुाहरुको	उजा्षशील	उमरे	खरे	गैरह्यो	।	जब	रावष्ट्रय	यवुा	
परररदक्ो	सथापना	भयो	।	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले	वववभनन	वयवक्तवहरुसँग	छलफल	गरी	नीवत	र	योजना, ऐन	वनयम	र	वनदनेवशका	
तथा	काय्षववविहरु	वनमाण्ष	गरी	काय्षनवयनमा	ववशरे	जोड	वदएको	पाइनछ	।	जसतै	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२, यथु	वभजन	२०२५, 
रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन, २०७२, रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्वनयमावली	२०७३, प्रदशे	यवुा	परररद	ऐन,	२०७६	बागमती	प्रदशे, तयसतै	
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गरी	एक	 वशक्ण	संसथा	एक	उद्यम	काय्षक्रम	काय्षनवयन	काय्षढाँचा, सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	काय्षवववि, २०७५	(	 तेस्ो	संशोिन	
सवहत), यवुा	स्जाल	गठन	तथा	पररचालन	समबवनि	आनतररक	काय्षवववि	२०७६, यवुा	वसप	तथा	नेततृव	ववकास	काय्षक्रम	
वनदनेवशका, २०७३, यवुामतै्ी	सथानीय	तह	ववकासका	लावग	प्रोतसाहन	काय्षक्रम	स्चालन	समबवनि	काय्षवववि, २०७६, यवुा	
पवचालन	काय्षवववि, २०७२, समाजका	लावग	यवुाको	एक	वदने	काय्षक्रम	स्चालन	वनदनेवशका	र	यवुा	सचूना	केनद्र	वनदनेवशका	
२०७३	साथै	यवुा	उद्यमशील	काय्षक्रम	स्चालन	वनदनेवशका,	२०७३	जसता	दज्षनौ	नीवत, ऐन	वनयम	र	काय्षववविहरु	वनमाण्ष	भएका	
छन	्।	जसले	तीन	तहका	सरकार, समबवनित	सरकार	र	यवुाहरुका	वनवमत	माग्षदश्षन	गन्ष	मद्त	गछ्ष	।	

युवा	्ररषदका	कामहरु

यवुाको	दक्ता	र	क्मताको	ववकास	गरी	उद्यमशीलता,	रोजगारमलुक	र	सवरोजगारीका	माधयमबाट	राजयको	वववभनन	तह	तपकामा	
सहभागी	बनाउने	साथै	आतमवनभ्षर,	सवावलामबी	र	चररत्वान	बनाउन	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	वववभनन	काय्षहरु	गददै	आएको	छ	।	

आजको	समय	समम	आइपगुदा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले	शनुयबाट	वसकद,ै अनभुव	बटुलद,ै	सँरचना	गददै	नीवत	वनयम	र	काय्षक्रमका	
माधयमबाट	यवुाहरुसँग	हातेमालो	गददै	अवघ	बवढरहकेो	छ	।	जनु	यवुा	तथा	ववद्याथशी	वग्षका	वनवमत	एउटा	माग्ष	दश्षन	हुदछै	।	वत्षमान	
समयमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले	महामवहम	राष्ट्रपवतको	समपुवसथवतमा	अनतरावष्ट्रय	यवुा	वदवसको	आयोजना, वजलला	सवमवतहरुको	
गठन	तथा	काय्षलयको	सथापना	सगै	यथु	वभजन–२०२५	तथा	दशवरने	रणनीक	योजना	र	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२	वनमाण्ष	गरेको	
छ	।	वबना	वितो	वबना	वयाज	सहुवलयतपणू्ष	ऋण	काय्षक्रमलाई	यसको	एउटा	महतवपणू्ष	उपलवबिको	रुपमा	वलन	सवकनछ	।	यवुा	
उद्यम	काय्षक्रम	स्चालन, २०७७	र	यथु	ईनकववुेशन	सथापना	र	स्चालन	गनने	काय्षक्रम	काया्षनवयन	प्रवक्रया, २०७७	ले	गवत	
पाएको	छ	।	

आज	यसले	यवुाहरुको	वववभनन	संघसंसथा	लाई	एकै	ठाउँमा	गोलबधि	हुदँछैन	्भने	वववभनन	समहू	वनमा्षण	गरेर	काय्षक्रमहरु	अवघ	
बढाएको	छ	।	जसमा	ररटनशी	माइग्रेशनले	ववदशेबाट	फवक्ष एर	नेपालमा	केही	गन्ष	खोजने	यवुाहरुको	साझा	समहू	हो, जसले	सहकारीको	
माधयमबाट	उद्यमशीलता, सवरोजगारका	माधयमबाट	लाखौ	ँयवुाहरुलाई	नेपालम	ैरोजगारीका	समभावना	दखेाइवदएको	छ	।	

नमनुा	संसदका	माधयमबाट	यवुाहरुलाई	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	नमनुा	यवुा	गाँउ	नगर	सभा, प्रदशे	र	संघको	संसदीय	अभयास	
वसकाइ	रहकेो	छ	।	जसबाट	यवुाहरुले	तीन	तहको	सरकार	स्चालन	बारे	बझुन	पाएका	छन	्।	यवुा	वैज्ञावनक	सममलेन, वकृ्तवकला	
प्रवतयोवगता, सहुवलतपणू्ष	ऋणका	लावग	समयोजनकारी	भवूमका, उद्यमशीलता	तावलमहरु	स्चालन	गद	ैआइरहकेो	छ	।	

कोवभड–१९	ववरुधिको	लडाईमा	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	“कोरोना	महामारी	सचूना	तथा	सहजीकरण	केनद्र”	रावष्ट्रय	यवुा	परररदले्	
काय्षकारी	उपाधयक्	मािव	ढुङ्गेलको	संयोजकतवमा	१७	सदसय	कोरोना	महामारी	सचूना	तथा	सहजीकरण	केनद्रीय	सतरमा	सथापना	
गरी	सवास्थय	तथा	जनसङ्खया	मनत्ालय, यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रिनटलाइनमा	सेवारत	सवास्थयकमशी, जनप्रवतवनविहरु, 
वजलला	 यवुा	 सवमवतका	अधयक्हरु, रावष्ट्रय	 यवुा	 परररदक्ा	 बोड्ष	 सदसयहरु, तयसतै	 नेफसकुन, मवेडकल	काउवनसल, ररटनशी	
माइग्रेनटस,् आइ.एल.ओ	तथा	ववकास	साझदेार	संसथाका	प्रवतवनवि, एन.वज.ओ	फेडेरेसनका	प्रवतवनवि, उद्यमी	स्जाल, रावष्ट्रय	
यवुा	कलब	स्जालका	प्रवतवनवि	गरी	उदाहरणीय	काय्ष	गरेको	वथयो	।	कृवर	काय्षमा	यवुा	तथा	आम	नागररकलाई	प्रोतसावहत	गनने, 
सहुवलयतपणू्ष	कजा्ष	सहजीकरणको	भवूमका	वनवा्षह	गनने	जसता	वजममवेारी	रहकेा	छन	्।	गणुसतरीय	र	वयवसावयक	वशक्ा, रोजगारी, 
उद्यमशीलता	र	वसप	ववकास, सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा, यवुा	पररचालन, सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	र	खलेकुद	र	मनोर्जन	
वय	पाँच	आिारसतमभहरुमा	केवनद्रत	रही	आफनो	नीवत	अनरुुप	सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी	र	वनजी	सघ	ंसंसथाहरुसँग	सहकाय्ष	
गददै	वववभनन	काय्षक्रमको	माधयमबाट	समबवनित	यवुा	वग्ष	माझ	पगुद	ैछ	।	
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अबका	वदनमा	तरीन	तहकरो	सरकारसगँ	सहकाय्इ	गन्इ	आवशयक

नेपालमा	संघ, प्रदशे	र	सथानीय	तह	गरी	वतन	तहको	सरकार	रहकेो	छ	।	ती	सरकारहरुले	यवुा	लवक्त	नीवत, वनयम, योजना	वनमा्षण	
साथै	यवुालाई	सबल, प्रवतसपवि्ष	आतमावनभ्षर	बनाउने	योजना	तथा	काय्षक्रममा	समावेश	गरर	काया्षनवयन	गन्ष	सकछ	।	प्रिानमनत्ी	
रोजगार	काय्षक्रम, तयसतै	 मखुयमनत्ी	 सवारोजगार	काय्षक्रमका	 माधयमलाई	 पावलकाले	 सवह	 सदपुयोग	 गददै	 संघीय	 तथा	 प्रदशे	
सरकारबाट	हसतानतररत	शस्षत, समपरुक	र	ववशरे	अनदुानका	माधयमबाट	तयसतै	गैर	सरकारी	संघससथासंगको	सहकाय्षमा	पावलका	
र	वडा	सतर	यवुा	लवक्त	वववभनन	काय्षक्रमहरु	लयाई	काया्षनवयन	गन्ष	सकछ	।	

सथानीय	सरकारले	आफनो	वभलेज	प्रोफाइल	अनसुार	कुन	वडामा	कवत	यवुा	छन	्।	उनीहरुको	अवसथा	के	कसतो	छ	भनेर	त्थयाङ्क	
लयाउन	सकछ	।	तयसैको	आिारमा	टोल	सतर, वडा	प्रसतावना	र	वववभनन	ववरयगत	सवमवतहरुमा	छलफल	र	वववभनन	शाखाहरुको	
मद्तमा	यवुा	लवक्त	योजना	तथा	काय्षक्रम	वनमा्षण	गन्ष	सकछ	।	काय्षक्रम	बनाउँदा	सबैलाई	एकै	प्रकारको	भनदा	पवन	उनीहरुको	
क्मता, योगयता	अनसुार	वलङ्ग, जावत	समदुाय, भौगोवलक	क्ेत्, अपाङ्गतालाई	केनद्रमा	रावख	प्रथावमवककरण	गनने	गरी	बजेट	
लयाउन	जरुरी	छ	।	

सथानीय	सरकारले	आफनो	योजना	तथा	काय्षक्रममा	यवुा	परामश्ष	वा	माग्षदश्षन, यवुा	उद्यम, नमनुा	संसद, एक	शवैक्क	संसथा	एक	
उद्यम, यवुा	पवहचान	र	प्रहोतसान, वववभनन	नीवत	समवाद, वसपमलुक	प्रवशक्ण, सलुभ	ऋण, यवुा	अनभुव	आदनप्रदान, प्रोसाहन	
काय्षक्रम, तयसतै	कृवर, वसप	मलुक	जसता	काय्षक्रम	तयसतै	नेततृव	ववकास, पय्षटन, सवारोजगार	जसता	काय्षक्रम	लयाई	यवुालाई	
उद्यमशीलतावतर	अग्रसर	गन्ष	सवकनछ	।	

रावषरिय	युवा	्ररषद्ले	आफनरो	कामकरो	्ुनरावलरोकन	गन्इ	जरुररी

रावष्ट्रय	यवुा	परररदक्ो	कामलाई	वववभनन	खणडमा	ववभाजन	गन्ष	जरुरी	छ	।	२०५२	सालमा	सथापना	गरेको	यवुा	तथा	खलेकुद	
तथा	संसकृत	मनत्ालयलाई	राजयको	तहमा	यवुाको	पवहलो	सरुुवाती	चरण, २०६५	सालमा	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्लयका	रुपमा	
पनुग्षगठनलाई	दोस्ो	चरण	र	नेपाल	सरकारले	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयको	मातहतमा	रहने	गरी	२०७२	साल	फागनु	१९	गते	
रावष्ट्रय	यवुाको	गठनलाई	तेस्ो	चरण	गरेर	हने्ष	जरुरी	छ	।	पवहलो	र	दोस्ो	चरणमा	परररदल्ाई	आकार	वदने	जसता	काम	भयो	भने	
तेस्ो	चरणमा	काया्षलय	वयवसथापन, कम्षचारी	वनयवुक्, नीवत	योजनाहरु, ऐन	वनयमहरु	र	वनदनेशन	तथा	काय्षववविहरु	र	वववभनन	
यवुा	स्जाल	गरी	काय्षनवयनको	चरण	मानन	सवकनछ	।	

हाल	केनद्र, प्रदशे, वजलला	र	पावलका	सतरमा	यवुा	परररद	्गठनको	प्रकृयामा	छन	्।	केनद्र, प्रदशे	र	पावलकाले	आ–आफनो	वावर्षक	
बजेटमा	यवुा	लवक्त	काय्षक्रमहर	लयाएका	छन	्।	यवुा	परररदक्ो	नेततृवमा	यवुा	उद्यमशीलता, नेततृव	ववकास	लवक्त	काय्षक्रमहरु	
स्चालन	गददै	आइरहकेो	छ	।	तर	हामीले	अब	यसको	समीक्ा	गन्ष	जरुरी	छ	।	हामी	सबै	तह	तपकाको	यवुामा	पगुेका	छौं	वक	
छैनौ	।	तीन	तहको	सरकारले	यवुा	लवक्त	काय्षक्रम	लयाए	पवन	कवतको	काय्षनवयन	भएका	छन	्।	वबना	वितो, वबना	वयाज, ९	
प्रकारका	सहुवलयत	ऋणबाट	कवत	जनाको	जीवनमा	रुपानतरण	भयो, लगायत	हाम्ा	गवतवबविलाई	समीक्ा	गरी	कमी	कमजोरीको	
पवहचान	गरी	अझ	सशक्	तररकाले	अवघ	बढ्न	जरुरी	छ	।	

अन्तयमा

यवुालाई	भववष्यको	मात्	कण्षिार	भनेर	वत्षमानको	सहयात्ी	बननबाट	कसैले	रोकन	हुदँनै	।	वकनकती	यवुा	राजनैवतक, आवथ्षक	र	
समावजक	पररवत्षनका	संवाहक	हुन	।	राष्ट्रले	यवुाको	जनसांवखयक	लाभ	वलन	जरुरी	छ	।	राजयलाई	यवुाप्रवत	उतिरदायी	बनाउनका	
लावग, यवुालाई	ववशरे	प्रथावमकतामा	राखनका	वनवमत	जरुरी	छ	।	यवुाको	वसप, क्ामता	र	उजा्षशील	समयको	उपयोग	गन्ष	जरुरी	
छ	।	तयसका	लावग	यवुाहरुलाई	अवसर	वदन	जरुरी	छ	।	
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रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्यवुाहरुको	साझा	संसथा	हो	।	यवुा	परररदले्	यवुा	लवक्त	वववभनन	नीवत	वनयम	बनाई	संघ, प्रदशे	र	सथानीय	
सरकारलाई	यवुा	प्रवत	जवाफदहेी	बनाउद	ैआएको	छ	।	वववभनन	काय्षक्रम	र	गवतववविकाका	माधयमबाट	यवुाहरुलाई	राजयसँग	
जोड्द	ैछ	।	अधययन, सवनेक्ण	र	अनसुनिानका	माधयमबाट	वववभनन	क्ेत्का	यवुाहरुको	त्थयाङ्कलाई	आिार	मानी	राजय	तहमा	
बहस	तथा	काय्षक्रम	वनमा्षण	गददै	आइरहकेो	छ	।	यवुा	सममलेन, तावलम, प्रवतयोवगता, वववभनन	सहुवलयत	कजा्ष, उद्यमशीलता	र	
नेततृव	जसता	काय्षक्रमका	माधयमबाट	आज	यवुा	परररद	्आफनो	छोटो	अवविमा	नै	लाखौं	यवुाहरुलाई	कुनै	न	कुनै	रुपमा	जोडी	
उनीहरुको	नेततृव	ववकास, उद्यमशीलता, रोजगार	र	सवरोजगार	बनन	महतवपणू्ष	भवूमका	खलेद	ैआइरहकेो	छ	।	६	वटा	स्जाल	
वनमा्षण	गरी	राष्ट्रवयावप	रुपमा	वववभनन	यवुाहरुलाई	जोडेको	छ	।	नीवत	वनयम, ऐन, काय्षवववि	र	वनदनेवशका	माधयमबाट	संघ, प्रदशे	
र	सथानीय	सरकारलाई	यवुाप्रवत	जवाफदहेी	बनन	मद्त	गरेको	छ	।	

वववभनन	आनदोलनले	प्राप्त	गरेका	उपलवबिहरुको	रक्ा	गददै	हरेक	ववभदे	ववरुधि	लड्द	ैयवुाहरुलाई	राजयको	स्ोतसािनसँग	जोड्न	
आवशयक	छ	।	आज	यवुाको	वसप	र	क्मताको	सही	सदपुयोग	हुने	गरी	उवचत	अवसर	र	वातावरण	प्रदान	गन्ष	सकेको	खणडमा	
राजयले	ववकासको	क्ेत्मा	फड्को	मान्ष	सकछ	।	

रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्आफनो	शरुुवाती	चरणबाटै	समबवनित	वनकायहरुसँग	सहकाय्ष	गददै	अवघ	बवढरहकेो	छ	।	वववभनन	काय्षक्रमका	
माधयमबाट	यवुाको	क्मता, वसप	र	नेततृवमा	ववकास	गरी	राष्ट्रवनमाण्ष	गन्ष	सकने	यवुा	वनमाण्ष	गरी	समधृि	नेपाल	सखुी	नेपालीको	
अवभयान	सफल	पान्ष	सवकनछ	भनने	ववश्वास	गन्ष	सवकनछ	।	

रावष्ट्रय	यवुा	परररद	राष्ट्रको	महतवपणु्ष	अङ्ग	भएकाले, यवुा	वग्षको	लावग	यसको	महतवपणू्ष	ववशरे	भवूमका	रहकेो	हुनछ	।	राजय	
र	सामानय	यवुा	बीचको	दरुी	घटाउद,ै उनीहरुलाई	राजयका	नीवत, सेवासवुविासँग	जोड्नका	वनवमत	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्एउटा	
सेतसुँगै	पथ	प्रदश्षक	बनन	सकछ	।	यो	सबै	वग्ष, समदुाय, वलङ्ग, क्ेत्को	यवुाहरुको	साझा	परररद	्भएकाले	हामी	सबैले	आ-आफनो	
ठाउँबाट	खोजीनीवत	र	सहकाय्ष	गन्ष	आवशयक	छ	।	

सन्दभ्इ	सामाग्रीः

•	 नेपाल	सरकार,	काननु	वकताव	वयवसथा	सवमवत, २०७२, नेपालको	संवविान, बबरमहल,	काठमाडौ	।	

•	 नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,	२०७२	यथु	वभजन–२०२५”	तथा	 “दशवरने	रणनीवतक	
योजना	र	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२”	वसहदंरवार	काठमाडौ	।	

•	 नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,् २०७७,	नमनुा	यवुा	गाउँ	नगर	सभा	अभयासका	लावग	
प्रवक्क्ण	सहजीकरण	पवुसतका”	सानोवठमी, भक्परु	।	

•	 नेपाल	सरकार,	केनद्रीय	त्थयाङ्क	ववभाग	“नेपालको	जनगणना”	२०६८, वसहदंरवार	काठमाडौ	।	

•	 नेपाल	सरकार, केनद्रीय	त्थयाङ्क	ववभाग, २०७८	रावष्ट्रय	जनगणना	२०७८	प्रारवमभक	नवतजा	काठमाडौ	।	

•	 नेपाल	सरकार	यवुा	 तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	 परररद,्	 २०७७	 “वावर्षक	प्रवतवेदन	आ.व.	२०७६	 ।	०७७”, 
वसहदंरवार	काठमाडौ	।	

•	 नेपाल	सरकार	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, रावष्ट्रय	यवुा	परररद,्	यवुाका	लावग	सवदशेम	ैअवसर	वयावसावयक	पररयोजना, 
वसहदंरवार	काठमाडौ	।	
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सलुरोचना	वसजखवा*

खेलकुदः	घरकरो	आगँनदेवख	अन्तरा्इवषरिय	जगतसमम

* खले ष्िज्ञ

१.	 आरमभ	कहाँबार	?

जसरी	वनरोगमय	शरीरका	लावग	पोरण	र	सवसथ	मानवसक	अवसथाको	महतव	हुनछ,	तयसरी	नै	हाम्ो	जीवनलाई	मनोवैज्ञावनक	तथा	
आमोदका	उननत	वसथवतमा	लगी	आनवनदत	जीवन	वजउन	खलेकुदले	ठूलो	महत्व	राखदछ	।	अझ	बढ्दो	उमरेका	बालबावलकाका	
लावग	खलेकुद	गवतवववि	शारीररक	र	मानवसक	ववकासको	प्रमखु	पक्	हो	।	 वतनीहरूले	सवास्थय,	मानवसक	बौवधिक	ववकास	र	
शारीररक	तनदरुुसतीको	ववकासमा	मद्त	गद्षछ	।	खलेकुद	गवतवववि	र	खलेहरूमा	सहभावगताका	माधयमबाट	ववद्याथशीले	वववभनन	
सीप,	अनभुव,	सहकाय्ष	र	आतमववश्वास	प्राप्त	गद्षछ	जसले	समग्रमा	उनीहरूरूको	वयवक्तव	ववकास	गन्ष	मद्त	गद्षछ	।	

चौवबस	घणटामा	कररब	आठ	घणटा	ववद्याथशीले	आफनो	दवैनक	समय	ववद्यालयम	ैवबताएका	हुनछन	्।	तसथ्ष	ववद्याथशीहरूका	लावग	
उवचत	तररकाले	दवैनक	रूपमा	खलेकुदमा	अवनवाय्ष	सहभागी	गराउने	वातावरण	र	प्रणाली	अपनाउन	ुआजको	अपररहाय्षता	हो	।	
वववभनन	शवैक्क	संघसंसथा,	ववद्यालय,	कलेजदवेख	ववश्वववद्यालय	र	वतनले	वदने	खलेकुदका	सैधिावनतक	र	वयावहाररक	ज्ञान	नै	कुनै	
पवन	राष्ट्रमा	प्रवतभावान	्खलेाडी	उतपादन	गनने	मखुय	आिारवशला	हो	।	वववभनन	दशेमा	गररएको	अनसुनिानले	के	बताएको	छ	भने	
ववद्यालयसतरमा	नै	खलेकुदमा	सहभावगता	एक	महतवपणू्ष	शवैक्क	उपलवबि	हो	।	तयवत	मात्	नभएर	खलेकुद	भनेको	सामवूहक	काय्ष	
गन्ष	सकने	क्मताको	एक	पररचायक	हो	।	साथै	ववजय	मात्	होइन	पराजयका	वसथवतमा	समते	सकारातमक	मनोवैज्ञावनक	अवसथाको	
र	सोही	अनरुूपको	सनतवुलत	वयवक्तवको	ववकास	गददै	आतमसममानलाई	कायम	राखरे	आफूले	प्रवतवनवितव	गनने	समहू,	क्ेत्,	प्रदशे	
वा	राष्ट्रको	खयावत	बढाउने	काय्ष	पवन	हो	।	

२.		 खेलकुद, सवसथ	शररीर	र	बौवद्क	ववकास	

ववद्यालयका	 खलेकुदमा	 सहभावगताले	 शारीररक	 तनदरुुसतीको	 मात्	 पररचय	 वददँनै,	 यसले	 कुनै	 एक	 वयवक्ले	 कवत	 जवटल	
अवसथाहरूमा	आफूलाई	सवक्रय	र	सबल	राखन	सकछ	तथा	आइपदा्ष	कवत	थोरै	समयमा	उवचत	वनण्षय	वलएर	आफूलाई	सफलताका	
चलुीमा	लैजान	सकछ	भनने	पवन	दशा्षउँछ	।	यसैले	यस	पररवसथवतलाई	खलेका	भौवतक	अवसथाबाट	वयवक्को	आनतररक	वसज्षनशील	
र	रचनातमक	शवैक्क	तथा	प्रावज्ञक	वयवक्तववसत	जोडेर	ववशे्रण	गररयो	भने	खलेाडीहरूले	हावसल	गनने	शवैक्क	उपलवबिमा	समते	
महतवपणू्ष	 मानकतीकृत	प्रभाव	दवेखएको	छ	 ।	यसैले	 ववद्यालय	तहको	अवतररक्	 वक्रयाकलाप	 ववद्याथशीको	शारीररक	 र	बौवधिक	
ववकासका	लावग	आवशयक	छ	।	
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तर	के	खावल	खलेकुद	मात्	अवतररक्	वक्रयाकलाप	हो	?	होइन	।	खलेकुद	बाहके	सावहवतयक,	सांसकृवतक	वा	अनय	वक्रयाकलाप	
पवन	हुनछन	्।	यसैले	ववद्यालयका	तहमा	हुने	यी	दईु	प्रकारका	अवतररक्	वक्रयाकलापका	ढाँचामा	छलफल	गनु्ष	जरुरी	छ	।	वयनमा,	
पवहलो	खलेकुदतफ्ष को	अवतररक्	वक्रयाकलाप	र	दोस्ो	गैरखलेकुद	क्ेत्का	अवतररक्	वक्रयाकलाप	हुन	्।	प्रायजसो	ववद्यालयमा	यी	
दवुैको	वमवश्रत	ढाँचामा	अवतररक्	वक्रयाकलाप	वयववसथत	हुने	गरेको	दवेखनछ	।	तर,	वतनमा	कुन	प्रकृवतको	अवतररक्	वक्रयाकलाप	
बढी	मात्ामा	हुनछ	भनने	अवसथा	महतवपणू्ष	हुनछ	।	यवद	खलेकुद	कमती	मात्ामा	भयो	भने	तयसले	शारीररक	र	तयसका	कारण	हुने	
बौवधिक	ववकासमा	सोचजेसतो	उपलवबि	हावसल	हुदँनै	।	

यसै	वसलवसलामा	महनेद्र	रतन	कयामपसमा	अधययन	गरेका	वबद्याथशीले	गररएको	एक	अधययनका	केही	नवतजाको	उललेख	महतवपणू्ष	
छ	।	काठमाडौ	उपतयकावभत्का	दश	ववद्यालयमा	गररएको	तयस	अनसुनिानबाट	खलेकुदमा	सहभागी	हुने	र	नहुने	ववद्याथशीहरूले	
परीक्ामा	प्राप्त	गरेको	प्राप्ताङ्कका	आिारमा	 ववशे्रण	गदा्ष	खलेकुदका	 वक्रयाकलापमा	सहभागी	 हुने	 ववद्याथशीहरूले	गवणत	र	
ववज्ञान	ववरयमा	खलेकुदमा	सहभागी	नहुने	ववद्याथशीले	भनदा	बढी	प्राप्ताङ्क	हावसल	गरेका	पाइएको	वथयो	।	साथै	ववद्यालयका	
अवतररक्	 वक्रयाकलापका	 ढाँचाका	 हकमा	भने	 ववद्यालयमा	 वमवश्रत	तर	खलेकुदको	 मात्ा	 बढी	भएको	 ढाँचालाई	अविकांश	
ववद्याथशी	तथा	वशक्कहरूले	िरैे	रुचाएका	वथए	।	यसरी	खलेकुद	केवनद्रत	शारीररक	गवतवववि	र	शवैक्क	उपलवबि	िनातमक	(एक	
बढ्दा	अकयो	पवन	बढ्ने)	तररकाले	एक	आपसमा	जोवडएका	यथेटि	प्रमाणहरू	हालैका	अधययनहरूको	श्रङ्ृखलाबाट	सपटि	दवेखनछ	।

३.		 खेल	र	सामावजक	मनरोववज्ञान	

नेपालको	ववद्यालयसतरीय	पाठ्यक्रममा	सामानयतया	माधयवमक	तहसमम	एक	वदनका	अनतरालमा	हुने	गरी	कमतीमा	एक	सातामा	
तीन	वपररयड	समबवनित	ववरयको	वशक्कहरूद्ारा	पठनपाठन	हुने	गरी	शारीररक	वशक्ा	ववरयलाई	प्रभावकारी	रूपमा	स्चालन	
गनने	आवशयकता	दवेखनछ	।	खलेकुद	ववज्ञान	ववरयलाई	पवन	समावेश	गददै	लैजान	ुअवत	आवशयक	छ	।	यसले	शारीररक,	मानवसक	
र	बौवधिक	ववकासमा	ववृधि	हुनकुा	साथै	रावष्ट्रय	तथा	अनतरा्षवष्ट्रय	सतरका	खलेाडी	वनमा्षणमा	महतवपणू्ष	काय्ष	हुनछ	।	तर	यहाँनेर	
बवुझवदनपुनने	ववरय	के	छ	भने	सवास्थय	र	शारीररक	वशक्ा	तथा	खलेकुद	ववज्ञान	भनने	ववरयहरू	ववद्यालयसतरका	सा-साना	कक्ामा	
वमसाएर	अधयापन	गराउन	सवकने	भए	तापवन	पवछ	महाववद्यालय	वा	ववश्वववद्यालयसतरमा	पगुदा	यी	दईु	एक	आपसमा	समबनि	चावह	ँ
राखने	तर	बेगलाबेगलै	ववरयमा	अधयापन	गररने	ववरयहरु	हुन	्।	

शारीररक	र	मानवसक	सवास्थयमा	हुने	सिुारले	ववद्याथशीहरूलाई	जीवन	कौशलका	साथ	सशक्	बनाउने,	रोगसँग	लडने	प्रवतरोिातमक	
क्मतामा	 ववृधि	 गराउने,	 समय	 वयवसथापन	 र	 अनशुासन	 वसकाउने,	 नेततृव	 र	 ोली	 वनमा्षण	 (Team	 Building)	 का	 गणु	 र	
आतमववश्वास	बढाउनेजसता	महतवपणू्ष	गणुको	ववकास	गछ्ष	।	हाल	ववश्वभररका	जनसङ्खयामा	एकावतर	औसत	आय	ुबढ्द	ैगएको	
छ	भने	अका्षवतर	प्रजनन	दरमा	कमी	आएको	छ	तयसैले	६५	वर्षभनदा	मावथका	मावनसहरूहको	सङ्खया	वछटै्ट	नै	पाँच	वर्षमवुनका	
बालबावलकाहरू	भनदा	बढी	हुने	अनमुान	गररएको	छ	।	

यसकारण,	 खलेजनय	 शारीररक	 गवतवववि	 तथा	 मनोर्जनातमक	 अवसथाबाट	 ववशरे	 गरी	 वधृि	 र	 वयसकहरूले	 पाउन	 सकने	
सवास्थयलाभका	 बारेमा	 हाल	 वयापकरूपमा	 अनसुनिान	 गररएको	 छ	 ।	 यसमा	 फुस्षवदला	 समयमा	 गररने	 शारीररक	 गवतवववि	
(Leisure	and	Recreational	physical	activity)	वा	खलेकुद	सहभावगतामा	वयवक्को	प्रगवतको	वैज्ञावनक	तररकाबाट	मापन	
गररने	ववविहरू	ववकास	हुद	ैआएका	छन	्।	खलेकुदको	सामावजक	प्रकृवतलाई	धयानमा	राखरे	खलेकुदमा	वधृि	तथा	वयसकहरूलाई	
वनयवमतरूपमा	संलगन	गराउनाले	उनीहरूको	जीवनशलैी	सवक्रय	हुनकुा	साथै	शारीररक,	मानवसक	र	सामावजक	सवास्थयमा	समते	
सकारातमक	योगदान	पगुन	सकछ	।	पररणामसवरूप	यसले	खलेकुद	वक्रयाकलापमा	सहभावगता	बढी	वयवक्ले	मनोर्जन	र	सवास्थय	
लाभ	प्राप्त	गद्षछ	।	तर,	खले	वक्रयाकलापमा	सानै	उमरेदवेख	संलगन	हुने	बानीको	ववकास	हुन	ुआवशयक	छ	।	खलेकुद	वक्रयाकलाप	
एक	परमपराको	रुपमा	 वबकास	 हुदँ	ैजानछ	 ।	पररणामसवरूप	प्रतयेक	अवभभावकले	आफना	बालबावलकालाई	पवन	खलेकुदका	
गवतववविमा	सहभागी	हुन	प्रोतसाहन	वदन	ुपद्षछ	।	फलसवरूप	पररवारको	पणू्ष	समथ्षनका	साथ	मनोवैज्ञावनकरूपले	दृढ	र	उचचसतरका	
खलेाडीको	सङ्खया	ववृधि	गन्ष	सवकनछ	।	
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४.		 ररोग	प्रवतररो्ातमक	क्मताका	लावग	खेलकुद	

ववश्वको	त्थयाङ्क	हनेने	हो	भने	मिमुहे,	उचच	रक्चाप,	मटुुरोगका	वबरामीको	सङ्खया	वयापकरूपमा	बढ्द	ैगइरहकेो	अनसुनिानले	
दखेाएको	छ	।	रोगका	जवटलताले	वयवक्	र	वतनका	पररवारदवेख	राष्ट्रको	आवथ्षक	अवसथामा	कडा	नकारातमक	प्रभाव	पाद्षछन	्।	
ववश्व	सवास्थय	सङ्गठनले	गरेको	एक	अधययन	अनसुार	ववश्वभररका	कररब	४२	करोडभनदा	बढी	मावनसहरूमा	मिमुहे	छ	र	तीमधये	
अविकांश	वनमन	र	मधयम	आय	भएका	दशेमा	बसोबास	गछ्षन	।	ववगतका	दशकहरूमा	मिमुहेको	फैलावट	वनरनतर	बढ्द	ैगइरहकेो	
छ	 ।	 प्रतयेक	वर्ष	 १५	लाखभनदा	 बढीले	 मिमुहेका	कारण	मतृय	ु वरण	 गछ्षन	् ।	 यसका	 मखुय	कारणमधये	 मावनसको	शारीररक	
वक्रयाकलाप	नभएको	भौवतकरूपमा	वनवसक्रय	जीवनशलैी	एक	हो	।	

यसतो	 अवसथा	 रोकथामका	 लावग	 प्रभावकारी	 नीवतहरू	 तजु्षमा	 गरी	 ततकाल	 काया्षनवयन	 गन्ष	 आवशयक	 छ	 ।	 रोग	
लावगसकेपवछ	सवाँसवाँ	फवाँफवाँ	गरेर	ढवलकसकेको	उमेरलाई	नसुहाउने	शारीररक	वयायाम	तथा	खेलकुदमा	सररक	हुनुभनदा	
समयमै	 सवसथ	 जीवनशैली	 अपनाउनका	 लावग	 सहयोगी	 वातावरण,	 गुणसतरीय	 सवास्थय	 सेवा	 र	 खेलकुद	 गवतववविमा	
सहभावगता	आवद	नै	मिुमेह	र	अनय	कवतपय	नसनने	प्रकृवतका	िेरै	रोगका	रोकथाम	र	उपचार	हुन्	।	ववपवति	आइसकेपवछको	
वाधयातमक	र	अवयववसथत	खच्षभनदा	शारीररक	वक्रयाकलापमा	पवहले	नै	गररने	योजनाबधि	लगानी	वयवक्,	पररवार	र	राष्ट्रकै	
लावग	लाभदायक	हुनछ	।	

मावनसहरूको	उमरे	बढ्द	ैजाँदा	 वतनीहरू	दीघ्षकालीन	 रोगसवहतका	असवसथ	अवसथाबाट	पीवडत	 हुने	समभावना	बढी	 हुनछ	 ।	
शारीररक	वनवसक्रयता	जीण्ष	रोग	(Chronic	disease)	को	ववकासमा	एक	महतवपणू्ष	योगदानकता्ष	हो	।	तसथ्ष	वनयवमत	शारीररक	
वक्रयाकलाप	वधृि,	वयसकको	सवास्थय	र	जीवनको	गणुसतर	(Quality	of	life)	को	लावग	महतवपणू्ष	छ	।	यसैबाट	नेपालीलाई	
सवसथ	र	समपणू्ष	नेपाललाई	समधृि	बनाउन	सवकनछ	।	

५.		 सथानरीय	वनकायः	भूवमका	र	उ्लव््

सथानीय	तहको	वनवा्षचन	र	सङ्घीय	सरकारको	बजेट	प्रसतवुतपवछ	आगामी	आवथ्षक	वर्षका	वनवमति	सबै	पावलका	र	प्रदशेका	तहमा	
सािनस्ोतको	बाँडफाँडको	आनतररक	गहृकाय्ष	यवतबेला	भइरहकेो	छ	।	आ-आफना	पावलकालाई	सवसथ	राखने	र	आउँदो	पसुताले	
वाधय	हुदँ	ैसवकनसकती	सवास्थयमा	खच्ष	गनु्षपनने	पररवसथवतको	नयनूीकरण	गनने	हो	भने	प्रतयेक	घर	आगँनदवेख	प्रतयेक	टोलबसतीमा,	
वडामा,	पावलकामा,	 वजललामा,	प्रदशेमा	आगामी	आवथ्षक	वर्षका	लावग	गररने	नीवत	 वनमा्षणमा	खलेकुद	सहभावगता	बढाउने	
प्रभावकारी	तररकाहरू	समावेश	गनु्ष	आजको	अपररहाय्षता	हो	।	बालबावलका,	वकशोरवकशोरी,	यवुा,	वयसक,	अपाङ्गता	भएका	
तथा	वधृिाअवसथाका	वयवक्का	लावग	जीवनभरर	शारीररक	सवक्रयता	तथा	खलेकुद	सहभावगता	वनवश्त	गनने	खले	तथा	शारीररक	
वयायाम	नीवतको	अवलमबन	हुन	ुजरुरी	दवेखनछ	।

यस	अनतग्षत	 रावष्ट्रय	प्रवतयोवगतामा	आ-आफनो	पावलका,	 वजलला	वा	प्रदशेलाई	पदक	लयाउन	सकने	क्मता	भएका	खलेाडी	
लगायत	खले	संगठनहरूको	 वनमा्षण	गरी	आ-आफना	पावलका,	समदुाय	तथा	छरवछमकेलाई	खलेमतै्ी	बनाउन	ुपद्षछ	 ।	यहाँनेर	
दइुटा	पक्मा	धयान	जान	ुआवशयक	छ	।	पवहलो	सबैलाई	सवसथ	राखन	खले	तथा	शारीररक	वक्रयाकलाप	स्चालन	हुने	पवूा्षिारको	
ववकास	हो	।	दोस्ो	वतनै	पवूा्षिारलाई	क्रमवैसत	सिुार	गददै	छावनएका	खले	र	खलेाडीको	उचचसतरीय	खले	प्रदश्षनका	क्मतामा	ववृधि	
गददै	वैज्ञावनक	तररकाबाट	खलेकुदका	काय्षक्रम	स्चालन	गन्ष	आवशयक	छ	।	

खलेकुद	पवूा्षिार	वनमा्षणदवेख	अनय	काय्षक्रम	स्चालन	गदा्ष	लगानी	हुने	सािन	स्ोतको	पररचालन	अकयो	महतवपणू्ष	पक्	हो	।	कुनै	
पावलकाले	एक	राम्ो	वक्रकेट	वा	अनय	सटेवडयम	वा	खलेमदैान	बनाउन	सकछ	भने	तयसले	अभयास	गन्ष	चाहने	सयौं	खलेाडीलाई	
आकवर्षत	पवन	गन्ष	सकछ	।	तयसरी	हदेा्ष	एक	सटेवडयम	भनेको	तयसका	समीपमा	हुनसकने	एक	पाँचतारे	होटल	वा	तयहाँसमम	पगुने	
मोटरबाटो	जसता	अनय	पवूा्षिार	पवन	हुन	्।	अनतरा्षवष्ट्रय	खले	पवन	हुनसकदा	तयसको	प्रभाव	वैदवेशक	समबनि	र	सहायतासमम	पगुन	
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सकछ	।	यसैले	प्रतयेक	पावलकाले	कुनै	पवन	वर्षका	काय्षक्रम	तजु्षमा	गदा्ष	शवैक्क,	सामावजक	र	आवथ्षक	प्रभाव	पानने	खलेकुद	क्ेत्का	
काय्षक्रम	राखन	अतयनत	आवशयक	छ	।	

६.		 वनषकष्इ

यसथ्ष	 तयस	 तहसमम	 पगुी	खलेकुदको	 ववकासका	लावग	आवथ्षक	कारोबार	 हुने	 क्ेत्मा	खलेाडीलगायत	समपणू्ष	 जनमानसको	
सवास्थय,	वयायाम	तथा	वववभनन	प्रववविमा	आिाररत	रही	वतनबाट	खलेकुदमा	हुने	पररणाम,	तथा	सामावजक	आवथ्षक	र	राजनीवतक	
पररणामहरूमा	केवनद्रत	रहरे	खलेकुद	अनसुनिानमा	जोड	वदन	ुआवशयक	छ	।	नेपालमा	भएको	१३	औ	ंसाग	प्रवतयोगतामा	अरबौ	
रकमको	लगानी	भएको	वथयो	।	ववगतका	साग	प्रवतयोवगतामा	भनदा	अविकतम	सवण्ष	पदक	नेपालको	तफ्ष बाट	प्राप्त	गन्ष	सफल	
भए	तापवन	लगानी	अनसुारको	उपलवबिको	अवसथा	तलुनातमक	रूपमा	कसतो	 रह्यो	भनने	 ववशे्रणातमक	अनसुनिानको	भने	
कमी	रहकेो	छ	।	उक्	सफलतालाई	वनरनतरता	वदने	योजनाको	आवशयक्ा	छ	।	प्रवशक्ण	प्रवक्रयामा	वैज्ञावनक	ढंगबाट	प्रवशक्ण	
गराउनकुा	साथै	प्रववविहरुको	प्रयोगबाट	अनसुनिानको	आवशयक्ा	छ	।	खलेाडी	र	प्रवशक्कहरुका	लावग	आवशयक	सवुविाको	
वयवसथाका	साथै	शवैक्क	र	वयवहाररक	क्मता	अवभबवृधि	लगायत	दीघ्षकावलन	खलेकुद	नीवत	र	योजना	सवहतको	काया्षनवयनले	
मात्	अनतरा्षवष्ट्रय	जगतमा	उचचसतरको	खले	प्रदश्षनी	गन्ष	सफल	भई	नेपाल	र	नेपालीलाई	उचचसतरमा	वचनाउन	टेवा	प¥ुofउँछ	।

अनसुनिनातमक	काय्षबाट	 सामानय	 जनमानसका	 लावग	 लाभदायक	शारीररक	 वक्रयाकलापको	 पवहचानदवेख	 दक्	खलेाडीको	
उचचसतरीय	खले	प्रदश्षनमा	प्रभाव	पानने	सबल	र	दबु्षल	पक्हरू	पतिा	लगाई	भववष्यका	लावग	प्रभावकारी	नीवत	वनमा्षण	योजना	
र	काय्षक्रम	तजु्षमा	 गन्ष	सवकनछ	 ।	 वतनै	काय्षक्रमबाट	बालदवेख	वधृिावसथासममका	लावग	आमोद	 वदने	सामानय	शारीररकदवेख	
उचचसतरीय	खलेकुद	वक्रयाकलाप	स्चालन	गरी	समाजमा	सवक्रय,	सवसथ,	सबल	र	आपसमा	सहकाय्ष	गनने	जनशवक्को	उतपादन	
गरी	समधृि	नेपालको	वनमा्षणमा	महतवपणू्ष	योगदान	वदन	सवकनछ	।

सन्दभ्इ	सामाग्रीः

•	 नेपालको	संवविान

•	 रावष्ट्रय	खलेकुद	ववकास	ऐन,	२०७७

•	 रावष्ट्रय	यवुा	परररद	ऐन,	२०७२

•	 खलेकुद	ववकास	ऐन,	२०४८
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गमभरीर	बहादुर	हा्डा*

ने्ालमा	युवा	जनशवतिकरो	अवसथा	तथा	्ररचालनकरो	
आवशयतिा,	समसया	र	सझुावहरु

* सह-प्रध्यापक, अथकाशास्त्र, भक्तपरु बहुमखुी क्यामपस

्ररचय

यवुा	 यवुती	 वकशोर	 वकशोरीले	 कूल	जनसंखयाको	झणडै	 २४	 प्रवतशत	भाग	ओगटेको	छ	 ।	आगामी	 ३०	वर्षसमम	अवहलेको	
वकशोरीहरू	प्रजननशील	उमरेमा	रहनेछन	्।	तयसतै	प्रकारले	झणडै	२०	प्रवतशत	जनसंखयाको	भार	यवुायवुतीले	ओगटेका	छन	्।	
तयसैगरी	धयान	वदनपुनने	कुरा	के	छ	भने	अवहले	नै	प्रजननशील	उमरेमा	र	जनसंखया	बवृधिको	कारकको	रूपमा	छन	्।	यवद	जनसंखया	
ववृधिदरलाई	कम	गनने	हो	भने	हाम्ो	काय्षक्रम	यी	सबै	समहूहरुमावथ	केवनद्रत	हुन	ुआवशयक	छ	।	नेपालमा	१५	दवेख	२९	वर्ष	उमरे	
समहूका	यवुाहरुको	कुल	जनसंखया	६१	लाख	३१	हजार	२	सय	४८	रहकेो	छ	।	जनु	कूल	जनसंखयाको	२६.५	प्रवतशत	हुन	आउछ	।	
यसमा	परुुर	४८.२	र	मवहला	५१.८	प्रवतशत	रहकेा	छन	्।	कूल	यवुा	जनसंखया	मधये	०.४	प्रवतशतमा	शारीररक	तथा	मानवसक	
अपाङ्गता	रहकेो	छ	।	कुल	जनसंखयाको	८३	प्रवतशत	यवुा	ग्रामीण	क्ेत्मा	र	१७	प्रवतशत	सहरमा	बसोबास	गद्षछन	्।	नेपालको	
कूल	शहरी	जनसंखयाको	४०	प्रवतशत	यवुाहरु	छन	्।	यवुाहरु	शहरतफ्ष 	आकवर्षत	हुने	क्रम	बढ्दो	छ	।	सन	्२००१	को	जनगणना	
अनसुार	यवुाहरुको	साक्रता	दर	७०.१	प्रवतशत	छ	भने	१५	दवेख	२९	वर्ष	उमरे	समहूका	यवुाहरुको	साक्रता	दर	७०.१	प्रवतशत	छ	
भने	१५	दवेख	२९	वर्ष	उमरे	समहूका	यवुाहरूको	बेरोजगारी	दर	११.४	प्रवतशत	रहकेो	छ	।	सन	्२०११	समममा	यवुाहरुको	संखया	
कूल	जनसंखयाको	लगभग	२९	प्रवतशतभनदा	बढी	हुने	अनमुान	छ	।

अनतरा्षवष्ट्रय	मानयताअनसुार	यवुा	भनेको	सामानयतया	१५	दवेख	२९	वर्षसममका	उमरेसमहूका	मावनसहरुको	समहू	हो	 ।	 ववश्व	
सवासथय	सङ्गठनले	शारीररक	 सवास्थयको	 दृवटिकोणबाट	 १५	 दवेख	२९	 वर्षको	 उमरेसममका	 मावनसको	समहूलाई	 यवुा	 भनी	
वयाखया	गरेको	छ	।	नेपालमा	यो	कूल	जनसंखयाको	कररब	२७	प्रवतशत	जवत	पन्ष	आउँछ	।	नेपाली	राष्ट्र	सागर, २०५७	ले	यवुालाई	
तरुण, यवुक, जवान, नवजवान	भनी	पररभावरत	गरेको	छ	।	यसैगरी	Oxford	Dictionary	ले	यवुालाई	"Youth	the	time	
when	a	person	is	young	especially	the	time	before	a	child	becomes	an	adult."	भनेको	छ	।	

रावष्ट्रय	 यवुा	 नीवत	 २०६६	 मा	 उललेख	 गररएअनसुार	 यवुा	 भननाले	 १६–४०	 वर्षको	 उमरे	 समहूका	 मवहला, परुुर	 तथा	 तेस्ो	
वलङ्गीहरुलाई	जनाउनेछ	।	मलुकुमा	जनसाङ्वखक	लाभ	वसज्षना	गनने	जनशवक्को	उमरे	समहू	१५	दवेख	५९	वर्ष	हो	।	यो	उमरे	
समहूमधये	पवन	१६	दवेख	४०	वर्षको	समहूलाई	हाम्ो	काननुले	यवुाका	रूपमा	पररभावरत	गरेको	छ	।	यो	उमरे	समहूको	जनसंखया	
हाल	 ४०	 प्रवतशतको	 हाराहारीमा	 रहकेो	 छ	 ।	 यही	 यवुाशवक्	 नै	 श्रम	 र	 वसज्षनाका	 माधयमबाट	 मलुकुको	 रुपानतरण	 गनने	 मलू	
संवाहकका	रुपमा	रहकेो	छ	।	तर	यही	यवुाशवक्	ववगतदवेख	नै	समवृधिको	नेततृव	गन्षबाट	बव्चत	भएको	अवसथा	छ	।	मलुकुमा	
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रोजगारीका	अवसरहरुको	अभाव	 तथा	 उद्यमशील	काय्षसंसकृवत	 र	 प्रोतसाहनको	अभावका	कारण	अविकांश	 यवुा	 जनशवक्	
रोजगारी	तथा	अधययनका	लावग	ववदशेमा	रहकेो	छ	।	औपचाररक	रुपमा	४५	लाखको	हाराहारीमा	तर	अनौपचाररक	रुपमा	८०	
लाखसमम	यसतो	जनशवक्	ववश्वका	वववभनन	१७२	दशेहरूमा	अवसरका	लावग	ववदवेशएको	पाइनछ	।	यवुाको	श्रम, वनया्षत	गरेर	वसत	ु
आयात	गनने	पररवेश	नै	नेपाली	अथ्षतनत्	र	ववकासतफ्ष को	यात्ाका	लावग	वनकै	वबडमबनापणू्ष	अवसथा	रहकेो	छ	।	(स्ोतः	रामबनि	ु
सवुेदी, नेपालमा	यवुा, जनसांवखयक	लाभ	र	मानवपुँजी	वनमा्षण, यवुा, अकं	२०, २०७८, नेपाल	सरकार, यवुा	तथा	खलेकुद	
मनत्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौं, पेज	नं.	१७)	।	केनद्रीय	त्थयांक	ववभागका	अनसुार, मलुकुमा	यवतबेला	उचचतम	्श्रममा	योगदान	
गन्ष	सकने	उमरे	(१५—५९	वर्ष)	समहूको	जनसंखया	५७	प्रवतशत	छ	।	अबको	केही	वर्षमा	यो	संखया	अझ	बढ्ने	दवेखनछ	।	

नेपालको	 रावष्ट्रय	 यवुा	 नीवत, २०७२	 र	 रावष्ट्रय	 यवुा	 परररद	् ऐन, २०७२	को	 पररभारामा	 १६	 दवेख	४०	वर्ष	 उमरे	 समहूको	
वयवक्लाई	यवुा	मावननछ	।	नेपालमा	वव.सं.	२०६८	को	जनगणना	अनसुार	१६	दवेख	४०	वर्षको	उमरे	समहूका	मावनसको	जनसंखया	
४०.३५	प्रवतशत	(१	करोड	सात	लाख	जना)	रहकेो	छ	।	वशक्ा	मनत्ालयको	खलेकुद	तथा	यवुा	शाखामा	वसवमत	रहकेो	नेपालले	
भने	मवुसकलले	सन	्२००४	दवेख	यवुा	 वदवस	मनाउन	थालेको	 वथयो	 ।	हाल	यवुावग्षको	 नेततृवदायी	भवूमकामा	 नेपाल	सरकार	
यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	रहकेो	छ	।	यस	मनत्ालय	अनतग्षत	यवुा	ववकास	महाशाखा	र	अनतग्षत	यवुा	पररचालन	तथा	परामश्ष	
शाखा	सवक्रय	भवूमकामा	रहकेा	छन	्।	मनत्ालय	अनतग्षत	रावष्ट्रयसतरका	संगठनहरु	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्र	नेपाल	सकाउट	जसता	
संसथाहरु	 वक्रयाशील	छन	् ।	 रावष्ट्रय	 यवुा	 नीवत	काया्षनवयनका	लावग	 यथु	 वभजन—२०२५	 वनमा्षण	 हुन,ु रावष्ट्रय	 यवुा	 परररद	्
गठन	 हुन	ुयवुाको	लावग	 वनश्य	 नै	सखुदको	 ववरय	हो	 ।	 सथानीय	तहमा	कररव	३९.६४	प्रवतशत	नगरमा	नगर	प्रमखु	१७.७४	
प्रवतशत, उपप्रमखु	३७.८८	प्रवतशत	गाउँपावलकाका	अधयक्	२४.३४	प्रवतशत	उपाधयक्	५१.५२	प्रवतशत), प्रदशे	तहमा	२३.६३	
र	रावष्ट्रय	सभा	६.७७	प्रवतशत	र	प्रवतवनवि	सभामा	१३.०९	प्रवतशत	यवुाको	प्रवतवनवितव	भएको	हुदँा	रावष्ट्रय	सभा	बाहके	अनयमा	
उतसाहजनक	सहभावगता	दवेखनछ	।	वव.सं.	२०६८	को	रावष्ट्रय	जनगणना	अनसुार	दशेमा	१९.२	प्रवतशत	यवुा	पणू्षबेरोजगार	छन	्।	
३६	प्रवतशतभनदा	बढी	यवुा	अि्षबेरोजगार	छन	्भने	प्रतयेक	वर्ष	४	लाख	५०	हजार	यवुा	श्रम	गन्ष	सक्म	हुदँ	ैश्रम	बजारमा	प्रवेश	
गछ्षन	्।	(स्ोतः	बसनतराज	अविकारी, राष्ट्रवनमा्षणमा	यवुाको	भवूमका, यवुा, अकं	२०, २०७८, नेपाल	सरकार, यवुा	तथा	खलेकुद	
मनत्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौं, पेज	नं.	४५—४६)	।

सङ्खयातमक	 	 र	 	 गणुातमक	 	 दवुै	 	 दृवटिकोणले	 	 यवुा	 वग्षलाई	 	 मलुकुको	 	 सबैभनदा	 	 महतवपणू्ष	 	 वग्षका	 	 रुपमा	
वलइनछ	 ।	 यवुावग्षलाई	 राष्ट्रवनमा्षणको	 कम्षठ	 र	 सवक्रय	 जनशवक्को	 रुपमा	 वलने	 गररनछ	 ।	 यवुावग्ष	 राष्ट्रको	 मरेुदणड	
हो	 ।	 मलुकुलाई	 ववकासको	 अग्रपंवक्मा	 लैजानका	 लावग	 यवुावग्षको	 महतवपणू्ष	 र	 अग्रगामी	 भवूमका	 तथा	 योगदान	 रहने	
कुरालाई	कसैले	 नकान्ष	 सकदनै	 ।	 तसथ्ष	 दशेववकासमा	 यस	वग्षलाई	 सतमभ	 (Pillar)	को	 रुपमा	 सवीकार	 गररनछ	 ।	 यवुाहरुको	
जोस, जाँगर, हौसला, वसज्षनशीलता	 र	 काय्षकुशलतालाई	 अनय	 कुरासँग	 तलुना	 गन्ष	 सवकँदनै	 ।	 तर	 राष्ट्रवनमा्षणमा	
यवुावग्षको	 यत्ो	 महतवपणू्ष	 भवूमक	 ार	 दावयतव	 रहदँा	 रहदँ	ै पवन	 यवुावग्षमा	 वववभनन	 वकवसमका	 चनुौतीहरु	 रहकेा		
छन	्।	अविकांश	यवुावग्ष	आतमववश्वासको	कमीबाट	ग्रवसत	छ	।	वववभनन	कारणहरुले	गदा्ष	उनीहरुलाई	मलुकुको	आवथ्षक	तथा	
सामावजक	ववकासमा	अपेवक्त	रुपले	पररचालन	गन्ष	सवकएको	छैन	।	यवुाशवक्लाई	ठोस	रुपमा	पररचालन	गनने	उद्शेय	वलई	२०५२	
असोज	६	गते	यवुा, खलेकुद	तथा	संसकृवत	नामक	छुटै्ट	मनत्ालय	गठन	भयो	।	तर	२०५८	मा	यवुा	र	खलेकुद	वशक्ा	तथा	खलेकुद	
मनत्ालय	अनतग्षत	एउटा	शाखाका	रुपमा	काय्षरत	रहकेो	छ	।	मनत्ालयको	खलेकुद	तथा	यवुा	काय्षक्रम	शाखाले	यवुासमबनिमा	
ववगतदवेख	वववभनन	वक्रयाकलापहरु	जसतैः	यवुापररचालन, यवुावनबनि	प्रवतयोवगता	स्चालन, अनतरा्षवष्ट्रय	यवुा	वदवस	मनाउने	
काय्ष, यवुा	नीवतको	मसयौदा	 वनमा्षण, खलेकुद	प्रवतयोवगता	स्चालन, यवुा	बलेुवटन	प्रकाशन, यवुा	आदानप्रदान	काय्षक्रम, 
गैरसरकारी	संघसंसथासँग	सहकाय्ष	आवद	स्चालन	गददै	आएको	छ	।	

यवुामा	उमरेगत	पररपकवता	हावसल	गरी	मानवसक, संवेगातमक, यौवनक, बौवधिक	तथा	सामावजक	रुपले	बेगलै	ववशरेताहरु	हुनछन	्
जसका	कारण	ववदशे	पलायन	हुनमा	प्रतयक्	वा	परोक्	रुपमा	ववशरेताको	भवूमका	रहनछ	।	यहाँ	यवुाका	तयसता	केही	ववशरेताहरु	
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तल	उललेख	गररएको	छः

•	 यवुा	अवसथा	उमरेका	दृवटिले	एक	महतवपणू्ष	अवसथा	हो	।	

•	 यवुा	अवसथामा	नकारातमक	प्रववृति	हाबी	हुनछ, ।

•	 यवुा	अवसथामा	पररवत्षनको	चाहना	तीव्र	हुनछ	।

•	 यवुा	अवसथा	आफनो	पररचय	खोजने	उमरे	हो	।

•	 यवुा	अवसथा	नयाँ	नयाँ	सवपन	दखेने	उमरे	हो	।

•	 यवुा	अवसथा	वनिो	गनने	हो	भने	यो	प्रजनन,् संवेगातमक	तनावको	उमरे	पवन	हो	र	यसै	उमरेमा	मलूय	पररवत्षन	तथा	
सजृनातमक	क्मता	पवन	ववकवसत	हुनछ	।

तयसतै	कवत्य	युवाहरुमा	तलका	केहरी	ववशेषताहरु	्वन	हुन्छन	्जसतैः

•	 आफनो	वनण्षय	आफै	वलन	नसकने	तथा	आफना	नवजकका	साथीहरूबाट	बढी	वनदनेवशत	हुने।	

•	 साथी	संगातीहरुका	साम	ुआफू	ठूलो	हु	ँभनने	अवभमान	वा	अका्षको	दखेावसकती	गनु्ष	।

युवाहरुकरो	वत्इमान	अवसथा	र	वसथवत

यवुाहरुमा	 ववदशेवतरको	आकर्षण	 बढ्नाका	कारणहरु	 कुनै	 पवन	 वयवक्लाई	आफू	 बवसरहकेो	 दशे	 तयसै	 छोड्न	 मन	लागदनै	 ।	
तयसमावथ	आफू	जवनमएको	दशेलाई	हाम्ो	नीवतशास्त्रले	सवग्षसँग	तलुना	गरी	“जननी	जनमभवूमश्	सवगा्षदवप	गररयसी”	भनेको	छ	।	
तर	यवुाहरुमा	ववदशेवतरको	आकर्षण	बढ्नकुा	कारणहरुलाई	दईु	भागमा	ववभाजन	गररएको	छ	।	ती	यस	प्रकार	छन	्।	(१)	आकर्षण	
ततव	(Pulling	Factors)	(२)	ववकर्षण	ततव	(Pushing	Factors)	(स्ोतः	रामशरण	हुमागाई, नेपाली	यवुाको	ववदशे	पलायनः	
आजको	समसया, यवुा	बलेुवटन, वशक्ा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, खलेकुद	तथा	यवुा	काय्षक्रम	शाखा, केशरमहल, काठमाडौं, 
नेपाल, २०६४, पेज	नं.	३६)	।	

ववश्वपररवेशमा	पररवत्षनको	चाहना	यवुामा	िरैे	भएको	हामीले	 पाउँछौं	 ।	यवुाहरुको	दृवटिकोण	 र	 वयवहारमा	आउने	पसुताजनय	
पररवत्षन, मलूयमानयता	र	आकाङ्क्ा	तथा	असहमवतको	सवभाव, केही	हावसल	गनने	चाहनाले	गदा्ष	उनीहरुका	वयवहारलाई	ववद्रोही	
वयवहार	भनने	गररनछ	।	तर	उनीहरुको	ववद्रोहीपनलाई	सकारातमक	र	वसज्षनशील	बाटोमा	डो¥याउन	सके	शावनत	र	ववकासका	लावग	
सहयोगी	हुने	कुरामा	दईु	मत	हुदँनै	।	यसो	हुन	नसकदा	यवुाहरुमा	रहकेो	ववद्रोही	भावनाले	नकारातमक	रुप	वलई	उनीहरु	वहसंातफ्ष 	
उनमखु	हुने	गद्षछन	्।	(स्ोतः	यज्ञ	अया्षल, यवुा, द्नद्	र	शावनत	नेपाल, यवुा	बलेुवटन, वशक्ा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय, खलेकुद	
तथा	यवुा	काय्षक्रम	शाखा, केशरमहल, काठमाडौं, नेपाल, २०६२, पेज	नं.	५८)	।	नेपालमा	कररब	१७,०००	को	हाराहारीमा	
गैरसरकारी	संघ—संसथाहरु	समाज	कलयाण	परररदमा		दता्ष	भएका	छन	्।	यसमा	यवुा	संसथाहरुको	संखया	पवन	उललेखय	मात्ामा	
रहकेो	पाइनछ	।	वववभनन	समसया	एवं	ववतिीय	अभावका	कारणहरुले	आफनो	लक्य	प्रावप्तमा	असफल	रहकेा	संसथाहरु	बीच	समनवय	
कायम	गरी	ववकासमलूक	काय्षमा	अग्रसर	गराउन	ुयवुा	संसथाहरुका	लावग	प्रमखु	चनुौती	रहकेो	छ	।	उपयकु्	सरकारी	नीवत, वनयम	
र	काननुको	अभावले	गदा्ष	यी	संसथाहरुले	उललेखय	प्रगवत	गन्ष	सवकरहकेा	छैनन	्।	यस	वसथवतमा	सिुार	गन्ष	एक	सक्म	नेततृवको	
आवशयकता	दवेखनछ	।	ववद्यमान	नीवतको	ववशे्रण, प्रभावकारी	काय्षक्रम	एवं	सझुावले	हालको	पररवसथवतमा	अवशय	पररवत्षन	
लयाउनेछ	।	

चाल	ुआवथ्षक	बर्षवभत्	थप	५	हजार	वयवक्लाई	ववतिीय	वशक्ा	तथा	वयवसावयक	साक्रता	तावलम	प्रदान	गररएको	छ	।	आवथ्षक	
वर्ष	२०७७÷	२०७८	मा	आयोजनाबाट	हालसमम	यसतो	प्रवशक्णले	 वलने	 वयवक्को	सङ्खया	७	हजार	५	सय	रहकेो	 वथयो	 ।	
आयोजनाबाट	हालसमम	यसतो	प्रवतशत	वलने	वयवक्को	संङ्खया	३०	हजार	पगुेको	छ	।	चाल	ुआवथ्षक	वर्षको	फागनुसमम	सामवूहक	
लगानीको	माधयमबाट	आपवूत्ष	श्रङ्खला	आवधि	१६	वजललाका	२	हजार	४	सय	कृरक	घरिरुी	प्रतयक्	लाभावनभत	भएका	छन	्।	
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आवथ्षक	वर्ष	२०७७	÷२०७८	मा	आयोजनाबाट	लाभवनवत	जनसंङ्खया	४	हजार	४	सय	रहकेो	वथयो	।	आयोजनाबाट	२०७८	
फागनुसमम	कूल	११	हजार	कृरक	घरिरुी	लभावनवत	भएका	छन	्।

तावलका	नं.१
देशित िैदेवशक ररोजिारीकरो व््वत (सङ्खया)

देश ्ुरुष मवहला जममा

कतार ५५४१६ २६०९ ५८०२५

मलेवसया १५४ ७ १६१

साउदी	अरब १००१९५ ११८ १००३१३

यएूई २८४६२ ८४१० ३६८७२

कुवेत ६७९० १२२१ ८०११

बहराइन ४७२१ ३४१ ५०६२

ओमान २१५८ ३९८ २५५६

द.कोररया(अनय) ७८ १ ७९

द.कोररया	(ईवपएस) ३३८ ६४ ४०२

लेबनान २ १ ३

इजरायल १०२ १९७ २९९

अफगावनसतान १२५ ० १२५

जापान ८० १५ ९५

अनय १०३४० ४७५९ १५०९९

जममा २०८९६१ १८१४१ २२७१०२

स्ोत िैदषे्शक रोजगार ष्िभाग, २०७८, आष्थकाक सिदेक्षण २०७८ ७९, नेपाल सरकार, अथका मन्त्ाल्य, ष्संहदरबार, काठमाडौं, पेज नं. ९१) । 

आवथ्षक	वर्ष	२०७८	७९	को	फागनुसमम	वैदवेशक	रोजगारीको	वसलवसलामा	१,१३८	परुुर	र	३३	मवहला	गरी	१,१७१	नेपाली	
नागररकको	मतृय	ुभएको	छ	।	चाल	ुआवथ्षक	वर्षको	फागनुसमम	मतृक	पररवारलाई	क्वतपवूत्ष	वापत	रु.	५७	करोड	९६	लाख	प्रदान	
गररएको	छ	।	बैदवेशक	रोजगारीको	क्रममा	मतृय	ुहुने	कामदारको	नवजकको	हकदारलाई	बैदवेशक	रोजगार	बोड्षले	आवथ्षक	सहायता	
सवरुप	रु.	७	लाख	उपलबि	गराउँद	ैआएको	छ	।	ववदशेमा	अलपत्	परेका	४६	जना	श्रवमकलाई	कलयाणकारी	कोरको	रकमको	
उपयोग	गरी	उधिार	गररएको	छ	।	आवथ्षक	सवनेक्ण	२०७८/	७९	मा	यवुा	तथा	साना	बयवसायी	सवरोजगार	कोर	अनतग्षत	भएको	
कजा्ष	लगानीबाट	आवथ्षक	वर्ष	२०७७/	७८	मा	५	हजार	७	सय	६६	जना	सवरोजगार	भएकोमा	आवथ्षक	वर्ष	२०७८	/७९	को	
फागनुसमम	्थप	४	हजार	८	सय	३३	जना	सवरोजगार	भएका	छन	्।	उक्	काय्षक्रमबाट	हालसमम	८४	हजार	२	सय	३७	वयवक्	
सवरोजगार	भएका	छन	्।	यवुा	तथा	साना	बयवायी	सवरोजगार	कोर	माफ्ष त	कजा्ष	वलई	स्चावलत	बयवसाय	मधये	आवथ्षक	वर्ष	
२०७७	/७८	मा	२	हजार	३	सय	१४	बीवमत	भएकोमा	आवथ्षक	वर्ष	२०७८	/७९	को	फागनुसमम	बीवमतको	संखया	३	हजार	७	सय	
९०	पगुेको	छ	।	

नेपालमा	यवुा	ववकास	तथा	पररचालनका	लावग	२०६५	सालमा	नेपाल	सरकारले	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	सथापना	गरेको	
वथयो	।	मनत्ालय	गठनसंगै	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	तजु्षमा	गरी	यवुा	ववकास	र	पररचालनका	वववभनन	काय्षक्रमहरु	स्चालन	हुदँ	ैआएका	
छन	्।	नेपाल	सरकारको	तेह्ौ	योजनाको	आिारपत्	(२०७०/०७१-२०७२/०७३)	मा	यवुामा	उद्यमशीलता	र	क्मता	अवभववृधि	
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गनने, सवरोजार	र	आय	आज्षन	काय्षक्रममा	सवक्रय	बनाउने	र	रावष्ट्रय	ववकासको	नेततृव	गन्ष	सकने	गरी	सशक्तीकरण	गनने	रणनीवत	तय	
गररएको	छ	।	यसैअनसुार	यवुासँग	समबवनित	वशक्ा, सवास्थय, कृवर	पय्षटन, श्रम	तथा	रोजगार, खलेकुद	लगायतका	क्ेत्मा	नेपाल	
सरकारका	वववभनन	मनतिालयहरुले	क्ेत्गत	नीवत	तजु्षमा	गरी	काय्षक्रमहरू	काया्षनवयन	गददै	आएका	छन	्।	

‘यथु	वभजन	—२०२५	यवुाका	अविकार, चाहना	र	आवशयकतालाई	मतू्ष	रुप	वदन	एउटा	दरूगामी	दृवटिका	साथ	तय	गररएको	ठोस	र	
वववशटि	रणनीवत	काय्षयोजना	हो	।	यसले	चार	‘अ’	र	चार ‘स’	को	वनदनेशक	वसधिानतलाई	आतमसात	्गरेको	छ	।	यसले	नयाँ	पसुता	र	
दशे	ववकासका	लावग	आवशयक	रावष्ट्रय	भावना, एकता, समता, नयाय, सौहाद्षता, समावेशीता	जसता	साझा	मानयताहरुलाई	जोड	
वदएको	छ	।	यसले	यवुामा	वयापक	लगानी	गरी	आवथ्षक	समवृधि	हावसल	गन्ष	उतिरदायी	यवुा	तयार	पानने	कुरालाई	केनद्रमा	राखकेो	छ	।	

अनतरा्षवटिय	सतरम	ैयवुा	क्ेत्मा	भएका	प्रगवत	र	नेपालका	अवसथालाई	मधयनजर	गरी	‘यथु	वभजन	—२०२५’	ले	अवहलेको	यवुा	
ववकासका	मलू	समसयालाई	लवक्त	गरी	यवुा	ववकासका	पाँच	रणनीवतक	आिारसतमभ	तय	गरेको	छ	।	

नेपाललाई	सन	्२०२५	समम	दु्रत	ववकासशील	राष्ट्रमा	परु	्याउन	वशक्ालाई	गणुसतरीय, वयावसावयक	र	रोजगारीमलूक	बनाउँद	ै
समपणू्ष	यवुाको	पहुचँ	सवुनवश्त	गनु्षपद्षछ	।	यो	यवुा	 ववकासको	लावग	गररनपुनने	आिारभतू	काय्ष	हो	 ।	यवुा	उद्यमशीलता, सीप	
ववकास	र	रोजगारी	 वसज्षना	अकयो	प्रमखु	काय्ष	हो	 ।	कृवर, पय्षटन, उजा्ष, पवूा्षिार	र	जवडबटुी	 नेपालका	लगानी	र	रोजगारीका	
महतवपणू्ष	क्ेत्	हुन	्।	तयसैगरी	सबल	र	सवसथ	यवुा	वनमा्षणका	लावग	सन	्२०२५	समम	गनु्षपनने	अकयो	महतवपणू्ष	काम	यवुाका	लावग	
सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ाको	सवुनशव्चतता	हो	।	यवुालाई	कसतो	प्रणालीबाट	हामी	सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा	प्रदान	गन्ष	सकछौं	
भनने	कुरा	महतवपणू्ष	हुन	आउँछ	।	यवुा	पररचालन, सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	वबना	कुनै	पवन	दशेले	ृववकासको	अपेवक्त	लक्य	
हावसल	गन्ष	सकदनै	।	यवुा	रावष्ट्रय	अवभयानहरु	र	दशे	वनमा्षण	प्रवक्रयामा	उनीहरुको	सवक्रय	सहभावगता	र	सवयंसेवकतीय	भवूमका	
माफ्ष त	समाज	र	दशेलाय्ष	आवथ्षक, सामावजक	र	सांसकृवतक	रुपानतरण	गन्ष	सवकनछ	।	यवुा	सवावलमबन, सशवक्करण, सहकाय्ष, 
पहलकदमीमाफ्ष त	राष्ट्र	वनमा्षणका	वनवमति	यवुा	नेततृवलाई	ववकास	र	सथावपत	गददै	जानपुद्षछ	।	खलेकुद	र	मनोर्जनलाई	यवुाको	
मानवसक	र	शारीररक	सवास्थयका	साथै	वयवक्तव	ववकाससँग	समते	जोड्नपुद्षछ	।	खलेकुदको	ववकासले	यवुामा	रावष्ट्रय	भावना	र	
ऐकयबधिता	कायम	गन्ष	मद्त	गद्षछ	।	यसका	लावग	मनोर्जन	केनद्र, पाक्ष हरु, रङ्गशाला, कभड्षहल, खले	मदैानहरु, सांसकृवतक	
कलाकेनद्र	सथापना	गन्ष	राजयका	लगानी	आवशयक	हुनछ	।	खलेकुदलाई	वयापकता	वदन	ववद्यालय	सतरदवेख	नै	योजनाबधि	ववकास	
गरी	सबै	यवुाको	पहुचँ	सवुनवश्त	गररन	ुआवशयक	छ	।	

नेपाल	ववश्व	यवुा	 ववकास	सचूकांकमा	१४५	औ	ंसथानमा	रहकेो	छ	 ।	दवक्ण	एवसयाका	मलुकुसँग	तलुना	गदा्ष	पवन	 नेपालको	
यवुा	ववकास	सचूकाङ्क	सबैभनदा	कमजोर	दवेखनछ	।	सरकारी	त्थयांकमा	नेपालमा	पणू्ष	बेरोजगार	यवुाको	दर	२.३	प्रवतशतमात्	
दखेाइए	पवन	अि्ष	बेरोजगार	यवुाको	दर	कररब	३६	प्रवतशत	छ	।	अनतरा्षवटिय	श्रम	संगठन	(आईएलओ)	का	अनसुार	पणू्ष	बेरोजगारी	
दर	१९.२	प्रवतशत	र	अि्ष	बेराजगारी	दर	२८.३	प्रवतशत	छ	।	अि्ष	बेरोजगारीमा	रहकेो	नेपालको	कररब	३६	प्रवतशत	यवुा	शवक्	
आवथ्षक	उतपादन	र	सीपसँग	जोवडन	सकेको	छैन	।	सीमानतकृत, अलपसंखयक, आवदवासी, अपङ्गता	भएका	यवुामा	बेरोजगारी	
दर	उचच	रहकेो	छ	।	यवुा	श्रमशक्तीको	झणडै	आिा	भाग	अझ	ैगजुारामखुी	कृवरमा	आवश्रत	छ	।	बैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	वावर्षक	
पाँच	लाख	३८	हजार	यवुामधये	७४	प्रवतशत	अदक्	छन	्।	सेवा	क्ेत्मा	रोजगारीको	अनपुात	केही	बढेको	दवेखए	पवन	औद्योवगक	
क्ेत्मा	भने	 यो	अनपुात	घटेको	छ	 ।	 ववपे्ररण	गाह्षसथ	 उतपादनको	२९	प्रवतशत	 पगुेको	भए	 पवन	यसको	 वनकै	सानो	अशंमात्	
उतपादनको	क्ेत्मा	प्रवाह	भएको	छ	।	नेपाली	यवुाको	अवसथाका	केही	प्रमखु	सचूकहरु	यसप्रकार	छन्
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तावलका	नं.	२
युिाकरो ित्षमा्न अि््ा

केहरी	छावनएका	सचूकहरु सखंया	र	प्रवतशत केहरी	छावनएका	सचूकहरु सखंया	र	प्रवतशत

यवुा	साक्रता ७१% वववाहको	औरत	उमरे २०.६	वर्ष	(मवहला)	
२३.८	वर्ष	(परुुर)

साक्रताः	परुुर/मवहला ८२%	र	६३% वावर्षक	ववदशे	पढ्न	जाने	यवुा	संखया,	(२०७०÷०७१) २८,१२६

ववश्व	यवुा	ववकास	सचूकांकमा	नेपाल १४५	औ	ंसथान कृवरमा	संलगन	यवुा ५०.५%

पणू्ष	बेरोजगार	यवुा १९.२%	 सवरोजगार	यवुा	प्रवतशत	(१५	दवेख	२९	वर्ष	समहू) ५८.८%

अि्ष	बेरोजगार	यवुा २८.३	% सीमानतकृत,	अलपसंखयक,	अपांगता	भएका	यवुाको	
बेरोजगारी	दर

२३%

प्रवतवर्ष	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गनने	यवुा	
संखया	(अनमुावनत)

४	लाख	५०	
हजारभनदा	बढी

रोजगारीमा	मवहला	असमानता	अनपुात ०.५०

कुल	वावर्षक	रोजगारी	बवृधि	दर २.९% उचच	वशक्ामा	लैंवगक	ववभदे ०.७०

घरायसी	कामकाजमा	यवुा	मवहला ३६	प्रवतशत बैदवेशक	रोजगारी	क्रमशः	दक्,	अि्षदक्	र	अदक् २%,	२४%	र	७४%

प्रवतवर्ष	रोजगारीका	लावग	ववदवेशने	
नेपाली	यवुा

१.५२% सनातक	यवुा	बेरोजागरी	प्रवतशत २६.१%

नेपाली	यवुाको	वत्षमान	अवसथाको	ववशे्रणका	आिारमा	यवुा	ववकासका	ववद्यमान	समसया	तथा	चनुौती	सामना	गददै	उपलबि	
समभावना	र	अवसरहरुलाई	आतमसात	गरी	अगावड	बढ्न	ुआजको	आवशयकता	हो	।	तयही	आवशयकता	परूा	गन्षका	लावग	‘यथु	
वभजन	—२०२५’	र	दश	वरने	रणनीवतक	योजना	तथा	काय्षक्रम	तयार	पाररएको	छ	।	

उदे्शय

१.		 यवुा	ववकासको	दरूदृवटि	तथा	आगामी	१०	वर्षका	लक्य	सचूक	तय	गनने	।	

२.		 यवुा	ववकासका	मलू	आिारसतमभ	वनिा्षरण	गरी	आगामी	१०	वर्षका	लावग	मलू	रणनीवत	तय	गनने	।	

३.		 रावष्ट्रय	यवुा	नीवत, २०७२	ले	वनवद्षटि	गरेका	नीवत	र	काय्षनीवतहरुलाई	काया्षनवयनका	लावग	माग्षवनदनेश	गनने	।	

४.		 यवुा	क्ेत्को	ववकासका	मलू	समसया, चनुौती	र	समभावना	पवहचान	गरी	तदनरुूप	योजना	तथा	काय्षक्रम	तय	गनने	।	

५.		 रावष्ट्रय	र	अनतरा्षवटिय	ववकास	लक्यसँग	एकाकार	गददै	सबल, सक्म, प्रवतष्पिशी	र	आतमवनभ्षर	यवुा	तयार	गनने	।	

वदगरो	ववकास	लक्यमा	युवा	

वदगो	ववकासको	मखुय	समदुायमा	यवुालाई	प्राथवमकताका	साथ	रावखएको	छ	वकन	भने	यवुा	समदुायले	नै	वदगो	ववकासबाट	प्राप्त	
उपलवबिहरूको	उपभोग	गन्ष	सकछन	्।	असमानता, गररबी, वातावरणीय	असरहरुको	प्रभावलाई	नयनूीकरणको	लावग	यवुाले	नै	
नेततृव	गनु्षपद्षछ	भनने	यसको	मलूआशय	रहकेो	छ	।	साथै	वदगो	ववकासधिारा	खास	लवक्त	गररब, अलपसंखयक	पछाडी	पाररएको	
वग्षको	वहतको	लावग	यवुाले	सँगसँगै	लैजान	ुपद्षछ	वकनकती	ववश्वलाई	बझुकेो, सचूना	तथा	प्रववविमा	ससुवूचत, आवथ्षक	रुपमा	
योगदान	गनने	समहू, बल	तथा	बवुधिले	वनपणु, नयाँ	कुरालाई	सवजलै	अनसुरण	गनने, पररवत्षनलाई	चाहाने	र	आतमसाथ	गनने	भनेको	
समदुाय	नै	यवुा	भएकोले	उसले	अनय	पछावड	पाररएको	समदुायको	समते	नेततृव	गनु्ष	बा्छनीय	छ	।	यवुा	आफैं 	आफनो	भववष्यका	
बारेमा	असरुवक्त	हुन	ुअझ	ैचनुौतीका	रुपमा	रहकेो	छ	।	श्रम	बजारमा	रहकेो	सीवमत	अवसर, आवथ्षक	सरुक्ा	तयसमा	पवन	कम	
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आमदानी	भएका	ववकासशील	दशेका	यवुाहरुको	अनौपचाररक	क्ेत्सँग	जोवडएको	पेशाका	सनदभ्षमा	अझ	ैअवसथा	वचनताजनक	
छ	 ।	 वदगो	 ववकास	लक्यले	यवुालाई	मखुय	 ववकासका	साझदेारका	 रुपमा	 सथावपत	गरे	 पवन	उनीहरुका	लावग	सीप, अवसर	 र	
सहयोगको	वयवसथामा	जोड	वदन	ुजरुरी	छ	तब	मात्	उनीहरुको	क्मत	बाट	ववकास, शावनत	तथा	सरुक्ामा	सहयोग	पगुन	सकछ	।	

वदगो	 ववकासलाई	यवुाका	दृवटिकोणले	हदेा्ष	सातवटा	 ववरयहरु	यवुा	तथा	बालबावलकाको	प्रतयक्	रुपमा	आवथ्षक	उपाज्षनसँग	
जोवडनछ	।	जसतै	आवथ्षक	अवसथा	राम्ो	भयो, आवथ्षक	वशक्ामा	सिुार	भयो	भने	तयसले	गरीबी	घटाउनमा, सवास्थयमा	सिुार	
लयाउन, सीपमलूक	र	जीववकोपाज्षनमा	सहयोग	हुने	वशक्ामा	प्राथवमकता	वदन, मवहलाका	लावग	ववतिीय	वशक्ा	र	सीप	प्रदान	गन्ष	
आवथ्षक	रूपमा	समानता	लयाउन	सवकयो	भने	लैंवगक	समानता	समते	प्रवधिन	गनने, उनीहरुको	रोजगारी, उद्यमशीलतामा	ववकास	
गन्ष	सवकनछ	।	तयसतै	सरुवक्त	शहर	वनमा्षणका	लावग	र	शावनत	सथापनामा	पवन	तयसैले	यवुाकालावग	अथ्षसँग	जोवडएका	मखूय	
सवाल	सीप	र	आवशयक	आवथ्षक	सहायता	जसता	ववरयलाई	केनद्रमा	राखरे	अबका	योजनाहरु	वनमा्षण	गररन	ुजरुरी	छ	।	

यवुामा	राष्ट्र, रावष्ट्रयता	र	जनता	प्रवतको	बफादारी, यवुाका	आारभतू	आवशयताहरुको	पररपवूत्ष, समानता	एवं	समानतामलूक	
ववतरणको	वसधिानत, संवैिावनक	सवयोचचता,वैयवक्क	सवतनत्ता, ववश्ववयापी	मानवाविकारको	वसधिानत, लोकतावनत््क	कमलूय	
मानयता, ववश्वशावनत, सह	अवसततव, जावत, भारा, संसकृवत	र	वातावरणीय	समपदाको	संरक्ण	र	संवद््रिन	जसता	आिारभतू	मलूय	र	
मानयताहरुको	प्रवधि्षन	गनने	उद्शेयले	र	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०७२	तजु्षमा	गररएको	छ	।	यस	नीवतले	यवुाका	आिारभतू	अविकारहरुको	
प्रतयाभवूत	गददै	यवुा	सशक्तीकरणका	माधयमबाट	सामथ्यवान, उद्यमशील, वसज्षनशील	तथा	वैज्ञावनक	एवं	सकारातमक	सोचयकु्	
समधृि	यवुा	तयार	गरी	राष्ट्रको	राजनीवतक, आवथ्षक, सामावजक	र	सांसकृवतक	जीवनमा	अथ्षपणू्ष	योगदान	वदन	सकने	गरी	राष्ट्रका	
यवुालाई	 नेततृवदायी	भवूमकामा	सथावपत	गराउने	दरूदृवटि	राखकेो	छ	।	यसैगरी	साथ्षक	सहभावगता, क्मता	र	 नेततृव	 ववकासका	
माधयमकबाट	यवुालाई	रावष्ट्रय	ववकासको	मलू	िारामा	समावहत	गददै	समधृि, आिवुनक	र	नयायपणू्ष	 नेपाल	वनमा्षण	गन्ष	यवुाको	
भवूमका	र	उनीहरुमा	अनतवन्षवहत	क्मतालाई	गणुातमक	बनाउन	ुयस	नीवतको	प्रमखु	लक्य	रहकेो	दवेखनछ	।

यसैगररी	यस	नरीवतका	मूलभुत	उदे्शयहरु	वनमनानुसार	रहेका	छन्

•	 राष्ट्र	 वनमा्षण	 एवं	 रावष्ट्रय	 ववकासमा	यवुाको	भवूमका	 र	समभावयताको	 ववकास	 र	 वबसतार	गनने, यवुालाई	 राष्ट्र	 एवं	
रावष्ट्रयता	जनता	र	संघीय	लोकतावनत्क	गणतनत्प्रवत	समवप्षत	र	प्रवतबधि	बनाउँद	ैउतिरदायी	र	जवाफदहेी	बनाउने	।	

•	 यवुावग्षमा	वसज्षनशीलता, उद्यमशीलता	र	अनवेरणातमक	क्मताको	ववकास	गरी	राष्ट्रको	आिारभतू	शवक्का	रुपमा	
सथावपत	गददै	उनीहरुमा	रहकेा	क्मता	उजागर	गनने,

•	 श्रमको	सममान	गनने	संसकृवत	 ववकास	गददै	 यवुाको	शारीररक, मानवसक, बौवधिक, नैवतक	तथा	संवेगातमक	पक्को	
समवूचत	ववकास	गरी	उचच	मनोबलयकु्, नैवतक, ससुंसकृत, वसज्षनशील	तथा	वयावसावयक	रुपमा	दक्	यवुा	तयार	गनने

•	 यवुाका	आिराभतू	अविकारहरु	सवुनवश्त	गददै	उतपादनशील	स्ोतहरुमा	उनीहरुको	पहुचँ	बढाएर	राष्ट्रका	राजनीवतक, 
आवथ्षक, सामावजक	तथा	सांसकृवतक	क्ेत्का	सबै	तहका	नीवत	वनमा्षण, वनण्षय	एवं	काया्षनवयनमा	सहभागी	गराउनकुा	
साथै	लैंवगक	संवेदनवशलतामा	आिाररत	अथ्षपणू्ष	सहभावगताका	माधयमबाट	 नेततृव	क्मता	 ववकास	गरी	यवुालाई	
रावष्ट्रय	ववकासको	संवाहक	शवक्का	रुपमा	सथावपत	गनने,

•	 वशक्ा	आज्षनका	क्रममा	रहकेा	तथा	समाजमा	आफनो	पवहचान	सथावपत	गनने	संवेदनवशल	अवसथामा	रहकेा	यवुाको	
वशक्ा, रोजगारी,	ववृति	लगायतका	वैयवक्क	एवं	सामावजक	ववकासमा	सघाउने	र,

•	 प्राथवमकता	तथा	ववशरे	प्राथवमकताको	समहूका	यवुालाई	सकारातमक	ववभदेका	माधयमबाट	सशक्	गरी	ववकासको	
मलू	प्रवाहमा	लयाउने	लगायत	रहकेा	छन	्।

ने्ालकरो	सवंव्ानमा	युवाः	
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नेपालको	संवविान	को	भाग	४, राजयका	वनदनेशक	वसधिानत, नीवत	तथा	दावयतव	अनतग्षत	िारा	५१(ञ)	७	मा	यवुा	समबनिी	नीवतमा	
उललेख	गररएको	छ	वकः	“रावष्ट्रय	ववकासमा	यवुा	सहभावगता	अवभबवृधि	गददै	राजनीवतक, आवथ्षक, सामावजक	र	सांसकृवतक	
अविकारहरुको	पणू्ष	 उपयोगको	वातावरण	 वसज्षना	 गनने, यवुाको	सशवक्करण	 र	 ववकासका	लावग	 वशक्ा, सवास्थय, रोजगारी	
लगायतका	क्ेत्मा	ववशरे	अवसर	प्रदान	गददै	वयवक्तव	ववकास	गनने	तथा	राजयको	सवा्षËLण	ववकासमा	योगदानका	लावग	उपयकु्	
अवसर	प्रदान	गनने	।”	

नेपाल	ववश्व	यवुा	ववकास	सचूकांकमा	१४५	औ	ंसथानमा	रहकेो	छ	।	दवक्ण	एवसयाका	मलुकुसँग	तलुना	गदा्ष	पवन	नेपालको	यवुा	
ववकास	सचूकांक	सबैभनदा	कमजोर	दवेखनछ	।	(CBS	२००८;	MOYS	२०१४	(Restless	Development	and	UNFPA);	
and	ILO	२०१४).	सरकारी	त्थयांकमा	नेपाल	पणू्ष	बेरोजगार	यवुाको	दर	२.३	प्रवतशतमात्	दखेाइए	पवन	अि्षबेरोजगार	यवुाको	
दर	कररब	३६	प्रवतशत	छ	।	अनतरा्षवष्ट्रय	श्रम	संगठन	(आईएलओ)का	अनसुार	पणू्ष	बेरोजगारी	दर	१९.२	प्रवतशत	र	अि्ष	बेरोजगारी	
दर	२८.३	प्रवतशत	छ	।	अि्ष	बेरोजगारीमा	रहकेो	नेपालको	कररब	३६	प्रवतशत	यवुा	शवक्	आवथ्षक	उतपादन	र	सीपसँग	जोवडन	
सकेको	छैन	।	सीमानतकृत, अलपसंखयक, अवदवासी, अपांगता	भएका	यवुामा	बेरोजगारी	दउचच	रहकेो	छ	।	यवुा	श्रमशवक्को	
झणडै	आिा	भाग	अझ	ैगजुारामखुी	कृवरमा	आवश्रत	छ	।	वैदवेशक	रोजगारीमा	जाने	वावर्षक	पाँच	लाख	३८	हजार	यवुामधये	७४	
प्रवतशत	अदक्	छन	्।	सेवा	क्ेत्मा	रोजगारीको	अनपुात	केही	बढेको	दवेखए	पवन	औद्योवगक	क्ेत्मा	भने	यो	अनपुात	घटेको	छ	।	
ववपे्ररण	गाह्षसथ	उतपादनको	२९	प्रवतशत	पगुेको	भए		पवन	यसको	वनकै	सानो	अशंमात्	उतपादनको	क्ेत्मा	प्रवाह	भएको	छ	।	
नेपाली	यवुाको	अवसथाका	केही	प्रमखु	सचूकहरु	यसप्रकार	छन्

तावलका	नं.	३:	युवाकरो	वत्इमान	अवसथा

केहरी	छावनएका	सचूकहरु सखंया	र	प्रवतशत केहरी	छावनएका	सचूकहरु सखंया	र	प्रवतशत

यवुा	साक्रता ७१% वववाहको	औरत	उमरे २०.६	वर्ष	(मवहला)	
२३.८	वर्ष	(परुुर)

साक्रता	ः	परुुर÷मवहला ८२%	र	६३% वावर्षक	ववदशे	पढ्न	जाने	यवुा	संखया	(२०७०÷०७१) २८,१२६

ववश्व	यवुा	ववकास	सचूकांकमा	
नेपाल

१४५	औ	ंसथान कृवरमा	संलगन	यवुा ५०.५%

पणू्ष	बेरोजगार	यवुा २८.३% सवरोजगार	यवुा	प्रवतशत	(१५	दवेख	२९	वर्ष	समहू) ५८.८%

अि्ष	बेरोजगार	यवुा ४	लाख	५०	
हजारभनदा	बढी

सीमानतकृत,	अलपसंखयक,	अपांगता	भएका	यवुाको	
बेरोजगारी	दर

२३%

प्रवतवर्ष	श्रम	बजारमा	प्रवेश	गनने	
यवुा	संखया	–अनमुावनत)

२.९	प्रवत	हजार रोजगारीमा	मवहला	असमानता	अनपुात ०.५०

कुल	वावर्षक	रोजगारी	ववृधिदर ३६	प्रवतशत उचच	वशक्ामा	लैंवगक	ववभदे ०.७०

घरायसी	कामकाजमा	यवुा	मवहला ५	लाख	३८	हजार	 वैदवेशक	रोजगारी	क्रमशः	दक्,	अि्षदक्	र	अदक् २%,	२४%	र	७४%

प्रवतवर्ष	रोजगारीका	लावग	
ववदवेशने	नेपाली	यवुा

१.५२% सनातक	यवुा	बेरोजगारी	प्रवतशत २६.१%

(स्ोतः (CBS २००८; MOYS २०१४ (Restless Development and UNFPA); and ILO २०१४, MOE, २०१४, MoYS, २०१४, 
ILO, २०१४, CBS,२०११, ILO,२०१४, CBS, २०११, ILO, २०१४, १३th Plan २०७०-७३, NPC/GoN, ्यथु ष्भजन–२०२५ तथा दशिषदे 
रणनीष्तक ्योजना र राष्ट्रि्य ्यिुा नीष्त, २०७२, नेपाल सरकार, ्यिुा तथा खलेकुद मन्त्ाल्य, राष्ट्रि्य ्यिुा पररषद,् ष्त्परेुश्वर, काठमाडौं, पेज नं. ३–५।)

युवा	वग्इकरो	महतव
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यवुावग्ष	राष्ट्रको	मरेुदणड	हो, अननत	वसज्षनाको	स्ोत	र	समभावना	हो	अवन	राष्ट्र	हाँकने	सारवथ	पवन	हो	।	यो	वग्ष	जवत	ज्ञान, सीप, 
क्मता, साम्थय, ववचार	र	दृढतामा	पररपकव	सवपन	द्रटिा	बनदछ	तयवतनै	राष्ट्र	गवतशीलता	र	अग्रगामी	बनने	ववरयमा	दईुमत	छैन	।	
तसथ्ष, राटि		वनमा्षणको	समबनिमा	यवुा वग्षको	गहन	भवूमकालाई	सकू्म	रुपले	दहेायका	बुँदाहरुमा	केलाउँदा	सानदवभ्षक	होला	।

•	 समाजमा	जानने, बझुने, अनभुवी, पररपकव, बजु्गु	वयवक्को	अनभुव	र	ज्ञान	र	ववचारलाई	ग्रहण	गददै	राष्ट्र	वनमा्षणको	
महान	काय्षमा	अगावड	बढ्नपुद्षछ	।	

•	 यवुाको	ज्ञान, सीप	र	क्मतालाई	 वववशटि	उद्शेयका	साथ	उपयोग	गददै	नवीन	त्थयहरुको	शोिखोजमलूक	जानकारी	
सवहत	अनय	ववरय	क्ेत्	तथा	सवालहरुमा	यवुावग्षको	नेततृवदायी	भवूमका	हुनपुद्षछ	।	

•	 वववभनन	क्ेत्मा	 उचचतम	योगदान	 वदएका	 ववज्ञ	जनशवक्को	 (Thinktanks)	 योगयता, क्मता, जागरुकता, सीप, 
अनभुव	जसता	उतिम	गणुहरुलाई	आजका	यवुाले	ग्रहण	गददै	राष्ट्रवनमा्षणमा	सहभागी	हुनपुछ्ष	।	

•	 असल	संसकार	र	संसकृवतको	संरक्ण, समबधि्षन	गन्ष	जावत, भारा, िम्ष, संसकृवत, रीवतररवाज, मलूय	मानयता	र	प्रचलनमा	
यवुा	सदवै	सचते	 रवह	अनिववश्वास, रुढीवादी	 र	परसंसकृवत	ग्रहण	जसता	 कुराहरुमा	होवशयारीपवू्षक	खबरदारी	गन्ष	
यवुाले	नेततृव	वलनपुछ्ष	।

•	 समाजमा	 ववद्यमान	 कुसंसकार, कुरीवत, आडमबरी, पवुा्षग्रहको	 भावनालाई	 पररवत्षन	 गन्ष	 यवुा	 सदवै	 सकारातमक, 
आशावादी, वचनतनशील, अधयावतमक	एवम	्दृढ	आतमशवक्यकु्	हुनपुद्षछ	।	

•	 सामावजक	ववकासमा	अग्रणीसथान	राखने	ववरयहरु	वशक्ा, सवास्थय, ववकास	वनमा्षणमा	दतिवचति	रवह	तनमन	िनबाट	
समवप्षत	बननपुद्षछ	।	

•	 यवुालाई	योजनाबधि	ढंगले	वसज्षनातमक	र	सीपमलूक	काय्षमा	लगाएमा	राष्ट्रको	सवा्षङ्गीण	ववकास	वनमा्षणको	रेखांकन	
हुन	सकछ	।	

•	 िमू्पान, मद्यपान, वयवभचार, कूलत	 आवद	 वबकारजनय	 मोहपाशबाट	 यवुालाई	 टाढा	 राखी	 वयवक्तव	 ववकास, 
रचनातमक	र	वसज्षनातमक	काय्ष	गन्ष	यवुावग्षहरुलाई	हद्षम	तमतयार	राखनपुछ्ष	।	

•	 यवुावग्ष	राष्ट्रवनमा्षण	कता्ष	भएकोले	यवुा	बननअुवघ	नै	वयनलाय्ष	उवचत	ज्ञान	वदई	असल	चररत्	वनमा्षण	एवम	्असल	
वयवहारमा	अभयसत	गराउन	ुनेततृव	तहमा	रहकेा	प्रबधुि	वग्ष, राष्ट्र	सेवक, सचते	नागररक	आवद	सबैको	कत्षवय	हुनछ	।	

•	 ववचारले	वयवहार	बदव्लनछ, वयवहार	आफैं मा	एउटा	सतप्रयास	हो	।	तसथ्ष, आजका	समसत	यवुा	मलुकुको	शावनत, 
वसथरता	र	ववकासका	लावग	पवुनत	काय्षमा	मन, बचत	र	कम्षले	लागनपुछ्ष	।	

•	 बेरोजगारी	र	गररबी, यवुावग्षको	प्रमखु	चनुौती	हो, यसलाई	अवसरमा	बदलन	सवरोजगारी, आय	आज्षन, महेनत	र	
पररश्रम	महतवपणू्ष	हुनछ	।	यसका	लावग	यवुा	सिैं	ततपर	रहनपुछ्ष	।	

•	 यवुाले	समयको	सदपुयोग	गरी	राष्ट्र	वनमा्षणको	कुनै	न	कुनै	काममा	वयसत	रहनपुद्षछ	।	साथै	राष्ट्रमा	उपलबि	सीवमत	
साि	 र	स्ोतको	 उपयोग	 गरी	आवथ्षक	समवृधिमा	लागनपुछ्ष	 ।	 (स्ोतः	 बसनतराज	अविकारी, राष्ट्रवनमा्षणमा	 यवुाको	
भवूमका, यवुा	(YUWA)	(A	Publication	of	Youth	Development	&	Activities), नेपाल	सरकार, यवुा	
तथा	खलेकुद	मनत्ालय, वसंहदरबार, काठमाडौं, २०७८, पेज	नं.	४५, ४८)।

आवथ्षक	वर्ष	२०७९/८०	को	बजेट	बक्वयमा	उललेख	गररएअनसुार	यस	आवथ्षक	वर्षमा	भवूमहीन	घरवारववहीनलाई	आवास	
सवुविा, सीपववहीनलाई	सीप, बेरोजगारलाई	रोजगारी	र	गणुसतरीय	सवास्थय	र	वशक्ासवहत	प्रभावकारी	साव्षजवनक	सेवा	प्रवाहका	
माधयमबाट	दीगो	रुपमा	गररबी	कम	गनने	नीवत	वलइएको	छ	।	राजय	सवुविा	पररचयपत्	ववतरण	काय्ष	समपनन	गरी	गररब	घरपररवारको	
एकतीकृत	 सचूनाको	 लावग	 गररब	 घरपररवार	 सचूना	 प्रणालीको	 वनमा्षण	 गनने	 लक्य	 वलइएको	 छ	 ।	 गररब	 लवक्त	 काय्षक्रमको	
प्रभावकारी	 रुपमा	काया्षनवयन	 गररने	 नीवत	 वलइएको	छ	 ।	शहरी	 गररबलाइ्ष	 रोजगार	 र	 सवरोजगारको	अवसर	प्रदन	गन्ष	क्मता	
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ववकास	र	सीपमलूक	तावलम	प्रदान	गनु्षका	साथै	वनजहरुको	लावग	आिारभतू	सवुविासवहतको	अपाट्षमणेट	वनमा्षण	गनने	बयवसथा	
वमलाइने	रणनीवत	वलइएको	छ	।	वनरपेक्	गररबीको	रेखामनुी	रहकेा	दवलत	समदुायका	श्रमयोगय	जनशवक्लाई	सीपमलूक	तावलम	
वदई	सवरोजगार	बनाउन	परमपरागत	पेशा, ज्ञान	र	सीपमा	आिाररत	वयवसायका	अवतररक्	अनय	बयवसाय	स्चालनका	लावग	
प्रोतसाहन	सवरुप	वबउ	पुँजीसवहत	वबना	वितो	सहुवलयतपणू्ष	ऋण	उपलबि	गराउने	नीवत	वलइएको	छ	।	कमतीमा	रु.	२०	करोड	
चकु्ा	पुँजी	रहने	गरी	कृवरजनय	उतपादनमलूक	उद्योग	सथापना	गनने	सहकारीलाई	नेपाल	सरकारले	चकु्ा	पुँजीको	५	प्रवतशत	रकम	
पुँजीगत	अनदुान	प्रदान	गनने	बयवसथा	वमलाइने	रणनीवत	वलएको	छ	।	सथानीय	तहले	सवपुँजी	लगानी	गरी	कमतीमा	३	सय	सथानीय	
वकसानहरुको	 सहभावगतामा	 कृवरजनय	 उतपादनमलूक	 उद्योग	 सथापना	 गरेमा	 तयसता	 उद्योगहरुमा	आवशयक	 मवेसनरी	औजार	
खररदमा	२०	प्रवतशत	अनदुान	प्रदान	गनने	बयवसथा	वमलाउने	नीवत	वलइएको	छ	।	भवूम	बयवसथा, सहकारी	तथा	गररबी	वनवारण	
मनत्ालयको	लावग	रु.	७	अब्ष	४	करोड	वववनयोजन	गरेको	छ	।	

वत्षमान	पनध्ौ	योजना	२०७६–२०८१	मा	यवुा	ववकास	काय्षक्रम	तथा	उद्यमशीलता	र	नवप्रवत्षन	ववकास	काय्षक्रमश	

सरोच	

यवुा	सवा्षङ्गीण	ववकास	राष्ट्रको	वनमा्षणको	प्रमखु	आिार	र	उद्यमशील	संसकृवत	उद्यमशील	जनताको	ववकास	गनने	।	

लक्य	
सवस्थय	 सकारातमक	 सोचयकु्	 उद्यमशील	 सजृनशील, अविकारप्रवत	 सचते	 र	 कत्षवयप्रवत	 प्रवतवधि	 यवुाशवक्को	 ववकास	 र	
पररचालन	गनने, सीपको	ववकास, प्रववविको	उपयोग	र	स्ोतको	पररचालन	गरी	उद्यमशीलताको	ववकास	गनने	।	

उदे्शय	

१.		 यवुामा	दक्ता	र	क्मताको	ववकास	गनु्ष, यवुालाई	उद्यमशील, रोजगारमलूक	र	सवरोजगार	बनाउन	ु

२.		 शासकतीय	प्रवक्रया	एव	सामावजक	सांसकृवतक	र	आवथ्षक	रूपानतरणमा	यवुाको	साथ्षक	सहभावगता	अवभववृधि	गनु्ष	

३.	 यवुालाई	आतमवनभर, सवालमबी	र	चररत्वान	्बनाउन,ु उद्यमशीलता	र	सवरोजगारमलूक	सीपको	ववकास	गनु्ष

४.		 नवीनतम	 र	 परमपरागत	 प्रववविको	 उपयोग	 गन्षसकने	 उद्यमशील	जनशवक्को	 ववकास	 गनु्ष, उपलबि	स्ोत.	 सािन, 
सथानीय	पूँजी	 र	प्रववविको	पररचाल	नगरी	 सवरोजगार	 र	 रोजगारीका	अवसर	ववृधि	गदने	गररबी	 वनवारणमा	योगदान	
k'¥ofpg', 

रणनरीवत	

१.		 प्राववविक	तथा	वयवसावयक	वशक्ा	र	सीप	ववकासका	अवसर	ववसतार	गनने, यवुालाई	उद्यम	वयवसाय	र	स्चालनमा	
प्रोतसाहन	गनने, 

२.		 यवुाधिारा	संचावलत	उद्यम, वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रबधिन	गनने, ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचँ	ववसतार	गनने,

३.		 तीन	 तहको	 नीवत	 वनमाण्ष	 दवेख	काया्षनवनयनसमम	यवुाको	समावेशी	 र	 साथ्षक	सहभावगता	सवुनवश्त	 गनने, यवुामा	
सवयंसेवी	संसकृवतको	ववकास	गनने,

४.		 सकाउटको	संरचनालाई	ववकास	र	ववसतार	गनने, यवुा	उद्यामीलाई	सवदशेमा	उद्यम	गन्ष	आक्ष वरत	गन्ष	

५.		 तीन	तहका	सरकारमा	नीवतगत, संसथागत, काननुी	तथा	प्रवक्रयागत	सिुार	गनने, वनजी, सहकारी	एवम	गैरसरकारी	
क्ेत्सँगको	सहकाय्षमा	सथानीय	सतरका	स्ोत	.सािन	र	सीपको	पवहचान	र	ववकास	गरी	पररचालन	गनने, 

६.		 परमपरागत	ज्ञान	र	सीपलाई	नववनतम	प्रवववि	र	उद्योग	वयवसायसँग	आबधि	गनने	गरी	यवुा	उद्यमशीलता	प्रवधिन	गनने, 
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लघ	ुघरेल	ुतथा	साना	उद्योगमा	उद्यमशीलताको	लावग	ववतिीय	पहँुच	र	लगानीको	वातावरण	वसज्षना	गनने,

काय्इनरीवत	

१.		 प्राववविक	सीप	तथा	वयवसावयक	तावलमका	अवसर	अवभववृधि	गरी	यवुा	उद्यमशीलताका	लावग	संघ, प्रदशे	र	सथानीय	
तहबीच	सहकाय्ष	गररनेछ	।	वयवसावयक	सीप	ववकासका	लावग	आवशयक	पनने	प्राववविक	तथा	वयवसावयक	तावलमको	
पाठ्यक्रम	ववकास	तथा	तजु्षमा	गदा्ष	तावलम	प्रदायक	वनकाय,प्रदशे	र	सथानीय	तहसँग	समनवय	र	सहकाय्ष	गररनेछ	।	

२.	 यवुा	उद्यमशीलता	 ववकासको	लावग	बजारको	माग	अनरुूप	परामश्षसेवा	तथा	पैरवी	सेवा	तथा	प्राववविक	सहयोग	
ववसतार	 गररनेछ	 ।	 यवुालाई	 उद्यमशील, रोजगार	 र	 सवरोजगार	 बनाउन	आवशयक	सहयोग	 उपलबि	 गराउन	 हरेक	
सथानीय	तहमा	संयनत्हरू	ववकास	गररनेछ	।	

३.		 वैदवेशक	अधययन	र	रोजगारीबाट	आय	आज्षन	भएका	ज्ञान, सीप	र	प्रवववि, पुँजी	र	अनभुवलाई	सवदशेमा	उतपादनमलुक	
क्ेत्मा	लगाउन	प्रोतसाहन	गररनेछ	।	परमपरागत	पेसा	र	वयवसायको	जगनेना, पररष्कृत	प्रवधि्षन	र	वयवसावयकरणमा	यवुा	
सहभावगता	अवभववृधि	गररनेछ	।

४.		 यवुा	 उद्यमशील	 तथा	 रोजगार	अवभववृधिको	लावग	अनतरवनकाय	समनवय	 र	 सहकाय्षलाई	 प्रभावकारी	 बनाइनेछ	 ।	
यवुामतै्ी	उद्यमशीलता	समबनिी	परामश्ष	तथा	पैरवी	र	प्राववविक	सहयोग	उपलबि	गराइनेछ	।	

५.		 यवुाधिारा	स्चावलत	उद्यम	तथा	वयवसायको	वबमा	र	कजा्ष	सरुक्णको	वयवसथा	गररनेछ	।	बैक	तथा	ववतिीय	संसथाबाट	
उद्यम	वयवसाय	स्चालनको	लावग	यवुालाई	सहजरूपमा	सहुवलयत	पणू्ष	कजा्षको	सवुविा	उपलबि	गराइनेछ	।

ने्ालरी	युवाका	समभावना	र	अवसरहरु

•	 लोकतावनत्क,	संघीय	शासन	प्रणाली	र	ववकासमा	साथ्षक	सहभावगताको	अवसर,	तलुनातमक	लाभका	कृवर,	जवडबटुी,	
पय्षटन,	जलस्ोत,	वन,	जवडबटुी	लगायतका	प्राकृवतक	सािनस्ोतको	प्रचरुता,	

•	 बैंक,	 सहकारी,	 लघवुबतिको	 बढ्दो	 स्जालबाट	आवथ्षक	 सािन	 स्ोतमा	 बढ्दो	 पहुचँ,	 गणुसतरीय	 र	 वयवसावयक	
वशक्ाको	ववकासले	उद्यमशीलता	र	सेवा	क्ेत्को	ववकास	भई	सजृना	हुने	गणुसतरीय	रोजगारी	।

•	 लवक्त	समहू	एवं	भौगोवलक	क्ेत्	 केवनद्रत	 वववभनन	काय्षक्रमको	 ववसतार	 र	सचतेना	 ववसतारमा	 ववकास	साझदेारका	
बढ्दो	स्जाल,	जागतृ	यवुा	र	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्र	संरचनाको	सथापना।

•	 ठूलो	संखयामा	रहकेो	बैदवेशक	रोजगारीमा	रहकेो	र	गैर	आवासीय	नेपाली	यवुाबाट	प्राप्त	सीप,	अनभुव	र	पुँजीलाई	
उतपादनशील	क्ेत्मा	प्रयोग	गददै	आनतररक	रोजगारी	वसज्षनाको	अवसर	।	

•	 ववश्वका	दईु	 ठूला	 वछमकेती	अथ्षतनत्	माझ	रहकेो	 नेपालमा	बढ्दो	वैदवेशक	लगानीको	समभावना	 ।	दशेको	बदवलदो	
राजनैवतक	पररवेश	अनसुार	दशेमा	ववगत	लामो	समयदवेख	रहकेो	सशस्त्र	द्नद्	अनत	भई	मलुकुमा	शावनत	एवं	वसथरता	
कायम	हुन	गई	रोजगारीका	क्ेत्मा	सकारातमक	प्रभाव	पनने	समभावना	रहकेो	।	

•	 वैदवेशक	रोजगार	ऐन,	२०६४	तथा	वनयमावली,	२०६४	काया्षनवयनमा	रहकेो	।	श्रम	सहचारी	राखने	वयवसथाले	गदा्ष	
वपवडत	नेपालीहरुले	उधिार	एवं	काननुी	उपचारमा	सघाउ	पगुन	जाने	।	

•	 ठूलो	संखयामा	वैदवेशक	रोजगारमा	गएका	यवुाहरुबाट	प्राप्त	रेवमटानसले	दशेको	अथ्षतनत्लाई	मजबतु	बनाउन	सघाउ	
पगुनकुो	साथै	रेवमटानसको	उतपादनशील	क्ेत्मा	लगानी	भई	दशेको	सवदशेमा	नै	रोजगारीका	अवसरहरु	श्रजृना	हुनजाने	।	
वववभनन	मलुकुहरु	सँग	हुदँ	ैजाँदा	वैदवेशक	रोजगारीका	सरुवक्त	मलुकुहरु	ववकास	हुदँ	ैगएको	।	

•	 यवुामतै्ी	संवविान,	ऐन	काननु,	नीवत	र	वनदनेवशकाको	वनमा्षण	र	लाग,ू	सङ्घीय	संरचना	र	ववकेवनद्रत	शासन	प्रणालीको	
सरुुवात,	प्राकृवतक	सािनस्ोत,	मानवीय	संशािनको	पया्षप्तता,	आवथ्षक	पररवत्षन	र	लगानीमतै्ी	वातावरणको	वसज्षना,	
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प्राववविक	तथा	वयावसावयक	वशक्ाको	ववसतार

•	 यवुाका	 वनवमत	 साङ्गठावनक	 संरचनाहरूको	 वनमा्षण,	 यवुा	 उद्यमशीलताका	 काय्षक्रमको	 काया्षनवयन,	 यवुाका	
काय्षक्रमको	पैरवी	र	स्चार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोगका	आवविक	योजनामा	यवुाका	काय्षक्रमलाई	उवचत	सथान,	
यवुाका	काय्षक्रममा	लगानी,	सकारातमक	सोच	र	यवुाका	आवाजको	सनुवुाइ,	यवुा	सवरोजगार	कोरका	काय्षक्रम	र	
काया्षनवयन	।

•	 मलुकुको	समवृधिको	आिार	लगानी	मात्	होइन	लगानीका	लावग	उपयकु्	वातावरण	पवन	हो।	 ववद्यमान	नीवत	तथा	
प्राविानहरु	पवन	उद्यमशीलताका	लावग	अनकूुल	हुने	गरी	संशोिन	गन्ष	जरुरी	छ	।	

•	 कोवभड	१९	को	कारणले	अवहले	मलुकुमा	लाखौं	यवुा	बेरोजगार	बनन	ुपरेको	अवसथा	छ	भने	वैदवेशक	रोजगारीबाट	िरैे	
यवुा	बेरोजगार	नै	फवक्ष रहकेा	छन	्।	सरकारले	ती	यवुालाई	समटेेर	रोजगारीका	काय्षक्रम	लयाउन	ुआवशयक	रहकेो	छ	।

यसरी	बढ्दो	यवुा	जनसङ्खया	सीप	र	उद्यमशीलता	बनाई	जनसांवखयक	लाभांश	हावसल	गन्ष,	यवुाहरूलाई	राष्ट्र	वनमा्षणमा	मलू	
प्रवाहीकरण	गन्ष,	यवुाहरूको	शवक्	र	भवूमकाप्रवत	जागरुकता	जगाउन,	यवुा	लवक्त	काय्षक्रमहरूलाई	ववसतार	गददै	लैजान,	रावष्ट्रय	
ववकासमा	यवुा	सहभावगता	अवभववृधि	गन्ष,	उनीहरूका	अविकारहरूको	उपयोग	गनने	वातावरण	वसज्षना	सामवूहक	प्रवतवधिता	र	
जवाफदवेहताको	खाँचो	छ	।	यवुाद्ारा	यवुाका	लावग	ववकास	गनने	मलू	अविारणाका	साथ	यवुाहरूको	ववकासका	लावग	यवुालाई	
नै	 पररचालन	 गरी	 यवुाका	 वनवमत	 वनवम्षत	 संरचनागत	 र	काननूी	आिारहरूको	 पया्षप्त	 प्रयोग	 गरी	अविकारको	 सवुनवश्ततासँगै	
यवुाहरूलाई	दावयतववोि	गराउन	सकेमा	दशेववकासको	सपना	तयवत	सदुरू	छैन	।

ने्ालरी	युवाका	वत्इमान	समसया	तथा	चुनौतरीहरु

•	 गणुसतरीय	समय	सापेक्	र	रोजगारमलूक	वशक्ाको	अभाव,	वयावसावयक	सीप	र	प्रववविको	पहुचँबाट	टाढा,	गनतवय	ववहीनता,	
बेरोजगारी	र	अि्ष	बेरोजगारी

•	 यवुा	 पलायन,	 राजनीवतक	 अवसथरता,	 यवुाको	 कमजोर	 सवास्थय,	 पोरण	 र	 मनोबल,	 यवुामतै्ी	 लगानी	 तथा	 उद्यमको	
वातावरणको	अभाव,	

•	 लैङ्वगक,	क्ेत्ीय,	जातीय	ववभदे	र	बवहष्करण,	 ववश्ववयापीकरण	तथा	उदारीकरणको	प्रभावले	लयाएका	चनुौतीहरु	।	सबै	
यवुाका	लावग	सीपमलूक	जीवनोपयोगी	वशक्ाको	पहुचँ	नपगुन,ु	प्रववविको	पहुचँ	कम	हुन,ु	बेरोजगारी,	अि्षबेरोजगारी	

•	 कमजोर	सवास्थय	र	कमजोर	मनोबल,	लैङ्वगक,	क्ेत्ीय,	जातीय	ववभदे	र	असनतलुन,	कुलत,	कुसंसकार	र	दवु्यसनी

•	 छुवाछुत,	लैङ्वगक	वहसंा,	यवुा	पररचालनसँग	समबवनित	वनकायहरूसँगको	सहकाय्ष	तथा	समनवयको	अभाव,	राजनैवतक	
सङ्क्रमण,	अवसथर	सरकार	

•	 लगानीको	उवचत	सदपुयोग	नहुन,ु	प्रवतवधिता	र	सहभावगताको	अभाव,	प्रवतभाको	ववदशे	पलायन	

•	 पाठ्यक्रममा	सांसकृवतक,	िावम्षक,	भावरक	एवम	्नैवतक	वशक्ाको	कमी	।	गररबीका	कारण	वछटो	िनी	हुने	आवथ्षक	लालसा	
बढ्न	गई	िम्ष	पररवत्षन	गनने	तथा	कवतपय	मवूत्ष,	कलाकृवत,	वचत्हरु,	िावम्षक	ग्रनथहरु	चरेी	वनकासी	हुन	थालेका	छन	्।	

•	 दखेावसकती	वा	नककल	गनने	प्रववृतिले	यसता	ववकृवतहरु	बढ्छन	्।	ववदशेी	जीवनपधिवतको	अनकुरणले	आवथ्षक	अभाव	महससु	
हुनगई	ववकृवतहरु	बढ्न	गएका	छन	्।	रोजगारीका	अवसर	कम	हुादा	बढी	फुस्षद	हुने	र	ववकृत	सोचाइतफ्ष 	धयान	जाने	गरेको	छ	।	

•	 हाम्ो	िम्ष,	संसकृवतका	प्रचवलत	संसकारहरु	लवचलो	 हुन	ु ।	 वयवक्गत	सवाथ्ष,	लोभ	र	मोहका	कारण	िावम्षक	तथा	 नैवतक	
आचरण	ओझलेमा	पनु्ष	।	

•	 अतयािवुनक	 वैज्ञावनक	 एवम	् भौवतक	 सवुविाको	 प्रयोगले	 मावनसलाई	 भौवतकवादी	 बनाएको	 छ।	 ववदशेी	 तथा	 सवदशेी	
अश्ील	चलवचत्,	पत्पवत्का	जसता	सामग्रीहरुको	प्रभावले	ववकृवतयकु्	मानवसकता	जनमाएको	छ	।	
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•	 लाग	ूपदाथ्षको	दवुयस्षन,	यौन	दरुाचार,	चलेीबेटी	बेचवबखन	जसता	ववकृवतहरु,	वकशोरावसथाका	शारीररक,	मानवसक	एवम	्
संवेगातमक	उपज	हुन	् ।	(स्ोतः	रामशरण	हुमागाई,	आजका	नेपाली	यवुा,	यवुा	बलेुवटन,	 वशक्ा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	
खलेकुद	तथा	यवुा	काय्षक्रम	शाखा,	केशरमहल,	काठमाडौं,	नेपाल,	२०६२,	पेज	नं.	३३–३४)

•	 गणुसतरीय,	 समय	 सापेक्	 र	 रोजगारमलूक	 वशक्ाको	 अभाव,	 वयावसावयक	 सीप	 र	 प्रववविको	 पहुचँबाट	 टाढा,	 गनतवय	
ववहीनता,	बेरोजगारी	र	अि्ष	बेरोजगारी,	यवुा	पलायन,	राजनीवतक	अवसथरता,	यवुाको	कमजोर	सवास्थय,	पोरण	र	मनोबल,	
यवुामतै्ी	लगानी	तथा	उद्यमको	वातावरणको	अभाव,	लैंवगक,	क्ेत्ीय,	जातीय	ववभदे	र	बवहष्करण,	ववश्ववयापीकरण	तथा	
उदारीकरणको	प्रभावले	लयाएका	चनुौतीहरु	।

ने्ालमा	हाल	ववद्मान	रहेका	युवा	वग्इकरो	वत्इमान	वसथवतलाई	सु् ार	गरेर	युवा	वग्इकरो	सहरी	्ररचालन	
कसररी	गनने	?	भन्ने	समसयाहरूलाई	हराउन	वनमन	सझुावहरू	्ेस	गन्इ	सवकन्छः

•	 सथानीय	सरकारले	वनमा्षण	गनने	काननुको	तजु्षमामा	सवक्रय	रुपमा	सहभागी	भई	समावेश	बनाउन	सललाह	सझुाव	प्रदान	
गनने,	सथानीय	सरकारका	वनण्षयहरू	पारदशशी	बनाउन	दबाब	वदने	।

•	 सचूनाको	 हकसमबनिी	 ऐन,	 वनयमको	 पालना	 गन्ष	 सरकारलाई	खबरदारी	 गनने	अवभयान	स्चालन	गनने,	 सचूनाको	
हकको	उपयोग	गरी	सथानीय	सरकारको	आयवयय	र	खच्ष	कहाँकहाँ,	कुन	वनण्षयबाट,	कुन	प्रवक्रयाबाट	गररयो	र	तयसको	
उपलवबि	के	भयो	भनने	सचूना	समयसमयमा	माग	गनने

•	 अवनयवमतता	भए	गरेको	पाइएमा	काननुी	कारबाहीको	दायरामा	लयाउन	नागररक	दबाब	वसज्षना	गनने,	यवुाको	क्मता	
ववकास	र	सचूनामा	पहुचँका	लावग	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्र	रावष्ट्रय	सचूना	आयोगसँग	समपक्ष ,	समनवय	र	सहकाय्ष	गनने	।

•	 राम्ो	काम	गनने	जनप्रवतवनवि	कम्षचारीलाई	सममान	गनने,	 कुनै	योजना,	पररयोजना	तथा	काय्षक्रम	 वनिा्षररत	समयमा	
तोवकएको	मापदणड	अनरुुप	भएनभएको	अनगुमन	गरी	खबरदारी	गनने	।

•	 ववपद	् वयवसथापनमा	 सवयंसेवकका	 रुपमा	 जनतालाई	 सेवा	 k'¥ofpg],	 छुवाछुत,	 बोकसी,	 छाउपडी,	 दउेकती	 प्रथा,	
बालवववाह,	दाइजो	जसता	सामावजक	कुरीवत,	कुसंसकारका	ववरुधि	जनचतेना	जगाउने	खालका	अवभयान	स्चालन	
गनने	।

•	 लाग	ू पदाथ्षको	 दवुयसनबाट	 टाढा	 रहने	 र	 तयस	 ववरुधि	 यवुा	 जागरण	काय्षक्रम	 स्चालन	 गनने,	 यवुा	 कलब	 माफ्ष त	
खलेकुदको	 ववकासका	 लावग	 पया्षप्त	 बजेट	 वववनयोजन	 गराउन	 पहल	 गनने	 र	 सथान	अनसुार	 खलेकुद	 प्रवतयोवगता	
आयोजना	गनने,

•	 पवछ	परेका	वनमखुा	वग्षको	वहत	संरक्ण	र	सहभावगताका	लावग	आवाज	उठाउने,	समाजमा	कसैलाई	पवन	जातजावत,	
भारा,	िम्ष,	वण्ष,	वलङ्ग,	अपाङ्गता	आवदका	आिारमा	भदेभाव	नगनने	र	हुन	नवदने	।

•	 वदगो	ववकास	लक्य	(SDG)	का	लक्य	र	खासगरी	यवुासमबधि	लक्यलाई	सथानीय	योजना	र	काय्षक्रममा	मलूप्रवाहीकरण	
गरी	काया्षनवयनका	लावग	पैरवी	गनने	र	काया्षनवयनमा	संलगन	हुने,	वन,	वनयजनत	ुर	वातावरण	संरक्णका	लावग	यवुा	
कलबमाफ्ष त	काय्ष	गनने	।

•	 साव्षजवनक	समपवतिको	संरक्णमा	 वनगरानी	 र	सहयोग	गनने,	 ववद्यालय,	सवास्थय	संसथा	तथा	अनय	प्रशासवनक	सेवा	
प्रवाह	गनने	ववनदमुा	सवयमसेवकका	रुपमा	काय्ष	गरी	सेवा	प्रवाहलाई	प्रभावकारी	बनाउन	सहयोग	गनने	।

•	 यवुा	 कलब	 गठन	 गरी	 बाटाघाटा,	 मठमवनदर,	 पाटीपौवा,	 असपताल	आवद	 साव्षजवनक	 तथा	 िावम्षक	 सथलहरुको	
सरसफाइमा	 सवयमसेवा	 गनने	 ।	 आफनो	 गाउँपावलका,	 नगरपावलकावभत्	 जवमन	 बाँझो	 नराखने	 गरी	 एक	 गाउँ	 एक	
उतपादनको	अवभयानका	लावग	काय्षक्रम	तथा	बजेट	वववनयोजनका	लावग	सथानीय	सरकारलाई	दबाब	वदने	।

•	 सथानीय	सरकारसँग	समनवय	गरी	यवुाको	नेततृव	र	वयापक	सहभावगतामा	जागरणमलूक	र	रचनातमक	ढङ्गले	रावष्ट्रय	
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वदवसहरू	जसतैः	वातावरण	वदवस,	अनतरा्षवटिय	यवुा	 वदवस,	HIV/AIDS	वदवस,	मानवसक	सवास्थय	वदवस,	नारी	
वदवस,	भ्रटिाचार	ववरुधिको	अनतरा्षवटिय	वदवस,	श्रवमक	वदवस	आवद	मनाउने	(स्ोतः	महनेद्र	पौड्याल,	यवुा	र	सशुासन,	
यवुा	 (YUWA)	 (A	 Publication	 of	 Youth	 Development	&	Activities),	 नेपाल	 सरकार,	 यवुा	 तथा	
खलेकुद	मनत्ालय,	वसंहदरबार,	काठमाडौं,	२०७५,	पेज	नं.	४५—४७)।

•	 नेपालीहरू	काम	गन्षको	लावग	आवशयक	र	उपयकु्	तावलमको	अभावले	अदक्	मावननछन	्।	जसको	लावग	सरकारले	
वववभनन	वकवसमका	तमवलमहरूको	वयवसथा	गररन	ुअवत	आवशयक	भएको	छ	।	लगानी	नै	नगरी	प्रवतफल	प्राप्त	गन्ष	
सवकने	 र	वैदवेशक	मदु्रा	आज्षन	गनने	यो	अतयनत	 राम्ो	पेशा	मावननछ	 ।	तर	यसको	गलत	रूमपा	प्रयोग	भएको	 हुदँा	
सरकारले	यसलाई	बढी	वयववसथत	गराउन	नराम्ो	काम	गनने	वयवक्लाई	उवचत	वकवसमको	दणड	सजाय	वदइन	ुपद्षछ	।	

•	 नेपाली	कामदार	वैदवेशक	रोजगारमा	पठाउदा	हाल	अपनाउन	ुपनने	प्रवक्रया	जयाद	ैलामो	र	झनझटपणू्ष	भएकोले	कामदार	
छनौटदवेख	वलएर	सबै	वयवसथा	समबवनित	कमपनीले	नै	आफनै	वजममबेारीमा	गनु्षपनने	र	कुन	मलुकुमा	के	कसतो	काम	
र	सवुविामा	पठाउने	हो	सो	को	वववरण	अवनवाय्ष	रूपमा	श्रम	ववभागलाई	जानकारी	मात्ै	गराए	पगुने	वयवसथा	हुनपुनने	
आवशयक	भएको	छ	।	वैदवेशक	रोजगार	वयवसाय	एउटा	सबैभनदा	ठूलो	महतवपणू्ष	अगं	भएर	पवन	सरकारी	सतरबाट	
वयवसायीहरूले	यो	सवुविाबाट	 बंवचत	 हुन	ुपरेकोले	 नै	जे	जसरी	भए	पवन	वयवसाय	प्रवधि्षनको	 वनवमति	सबै	संसथा	
कमपनीहरूलाई	संचार	माधयमबाट	जसतै	टेवलफोन	र	फयाकसको	सवुविा	हुन	ुपवन	अवत	आवशयक	भएको	छ	।	

•	 वैदवेशक	रोजगार	सेवा	स्चालन	गनने	कमपनीहरूलाई	सरकारी	क्ेत्बाट	हुनपुनने	उतपे्ररणाको	कमी	र	वैदवेशक	रोजगारबाट	
राजश्वमा	पगुेको	योगदानको	लेखाजोखा	गनने	पररपाटी	नभएको	हुदँा	वनकै	समसया	दवेखएकोले	यसतो	समसयाहरू	हटाउन	
हरतरह	प्रयास	गररन	ुपद्षछ	।	नेपाली	श्रवमकहरूलाई	खाडीका	राष्ट्रहरूमा	कवमतमा	अमरेरकती	डलर	३००	प्रवत	मवहना	
भनदा	तलबमा	पठाइन	ुपद्षछ	।	जसतै	मलेवसया,	वसंगापरु,	हङकङ	र	दवक्ण	कोररयामा	भने	तयहाँको	प्रचवलत	श्रम	ऐन	
अनसुार	तलब	वदलाउन	सरकारी	सतरबाटै	कदम	चावलन	ुजरूरी	छ	।

•	 वैदवेशक	रोजगार	सेवामा	नेपालको	अनभुव	भएको	र	हालको	समयमा	अनत्षरावष्ट्रय	श्रम	बजार	वढी	प्रवतसपिा्षतमक	
भएकोले	यस	क्ेत्मा	अनभुव	प्राप्त	दवक्ण	एवशयाका	वमत्	राष्ट्रहरू	जसतै	श्रीलंका,	वगलादशे,	पावकसतान,	भारतमा	
र	एवशया	पयावसवफक	क्ेत्का	वभत्	राष्ट्रहरू	थाइलयाणड	तथा	वफवलवपनसमा	नेपाल	सरकारको	नीवत	वनमा्षण	त्थयका	
कम्षचारी	र	काया्षनवयन	क्ेत्मा	संगलन	कम्षचारीहरूलाई	अधययन	भ्रमणमा	पठाई	उनीहरूको	सीप	र	ज्ञानमा	अवभववृधि	
गररन	ुअवत	आवशयक	भएको	छ	।	

•	 नेपालमा	रोजगारीको	समसया	वदनान	ुवदन	ुबढद	ैगएको	छ	भने	यसलाई	केही	मात्ामा	भए	पवन	अनतय	गन्ष	वैदवेशक	
रोजगार	जसता	अवसरलाई	भरपदयो	र	समयानकूुल	बनाउन	ुआवशयक	भएको	दवेखनछ	।	यसको	साथसाथै	जनचतेनाको	
ववकास	गन्ष	काय्ष	पवन	आवशयक	भएको	छ	भने	ववदशेमा	रोजगारीका	लावग	गएका	वयवक्को	अवभलेख	अद्यावविक	
राखने	पवन	जरूरी	भएको	बवुझनछ	।	वशवक्त	बेरोजगार	समसयाको	वनराकरण	के	कसरी	भनने	बारेतफ्ष 	नेपाल	सरकारले	
गमभीरता	पवू्षक	सोचरे	कदम	चालन	ुपनने	आवशयक	दवेखनछ	।	आफनो	दशेका	सीपमलूक	उद्योग	स्चालन	गररन	ुपद्षछ	।	

•	 उचच	 गणुसतर	 हावसल	 गरेका	 वयवक्हरूलाई	 बढी	आकर्षण	 गराउन	 तलव	 र	 भता	 अरू	 सवुविाहरू	 बढाउन	ु पनने	
ववदशेमा	काम	गननेको	लागी	छुटै्ट	ऐन	वनयमको	वयवसथा	हुन	ुपनने,	ग्रामीण	क्ेत्मा	बढी	काम	गनने	आवद	उपयकु्	कदमहरू	
चावलएमा	वैदवेशक	रोजगारको	समसया	केही	हदसमम	हटाउन	सवकनछ	।	नेपालमा	रोजगारीको	अवसरको	अभावले	
गदा्ष	तथा	 ववदशेमा	िरैे	िन	कमाउन	सवकने	प्रलोभनको	कारण	अवनयवमत	वैदवेशक	रोजगार	चलाएर	बसेका	कयौं	
वयवक्हरूद्ारा	सयौं	नेपाली	यवुाहरू	ववचललीमा	परररहकेो	जानकारीहरू	बारमबार	आउने	गरेको	छ	।	यसतो	वसथवत	र	
यवुा	शवक्मावथ	पनने	दषु्प्रभावलाई	दृवटिगत	गरी	श्रम	तथा	रोजगार	मनत्ालय	र	प्रहरीबीच	सबै	जागरूक	हुनेपनने	भएको	
छ	।	दु्रतगवतले	उतपादनशील	रोजगारी	वसज्षना	गनने	खालका	उद्योग	वयवसाय	र	ठूलो	कारखानाहरू	सथापना	गददै	लैजान	ु
पवन	आवशयक	भएको	छ	।	ववदशेी	रोजगारीका	अवसरहरू	बढाउन	ुभनदा	सवदशेमा	नै	रोजगारीका	अवसरहरू	बढाउँद	ै
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लैजान	ुआवशयक	छ	।	

•	 सीवमत	क्ेत्	र	उमरे	बाहके	अवश्ल	चलवचत्,	पत्पवत्का	जसता	सामग्रीहरु	हने्ष	प्रवतबनि	लगाउनपुद्षछ	।	लागपुदाथ्षको	
कारोबार,	ओसारपसार	र	सेवन	गनने	तथा	चलेीबेटी	बेचवबखन	गनने	वयवक्का	लावग	कडा	भनदा	कडा	सजायको	वयवसथा	
वमलाउने	र	रावष्ट्रय	स्चार	माधयमहरुबाट	ववकृवत	रोकने	चतेनामलूक	सनदशे	प्रसारण	गरर	जनतालाई	ससुवूचत	गनने	
वयवसथा	 वमलाउनपुद्षछ	 ।	 यसको	 साथसाथै	 वकशोरावसथाका	 केटाकेटीहरुलाई	 अवभभावक,	 संरक्क	 र	 अधययन	
संसथानले	राम्ोसँग	वनदनेशन	तथा	परामश्ष	सेवा	उपलबि	गराइरहने	र	ववकृवत	तथा	ववचलण	आउनै	नवदन	उनीहरुका	
वक्रयाकलाप	प्रवत	सचते	भई	बारमबार	 वनगरानी	गरररहनपुद्षछ	 ।	तर	उनीहरुको	मन	मवसतष्कमा	नकारातमक	सोचाई	
ववकास	हुने	काम	कारवाही	गनु्षहुदँनै	।	

•	 समाजमा	रहकेा	गलत	िारणा,	परमपरा,	ररवतररवाज	र	यसबारे	वसवज्षत	समसयाहरुबारे	खलुला	पैरवी	र	अनत्षवक्रया	गनने,	
गराउनपुद्षछ	।	सथानीय	तहमा	वशक्ा	र	सवास्थय	क्ेत्सँग	समबवनित	चतेनामलूक	गवतवववि	र	काय्षक्रमहरु	स्चालन	
गनने	संघ	संसथा	एवम	्वयवक्हरुसँग	समबनि	कायम	गराउनपुद्षछ	।	वहमाली	र	पहाडी	क्ेत्मा	ववद्यमान	सामावजक	कुररती,	
कुप्रथा	तथा	अनिववश्वास	हटाउन	 वववभनन	जनचतेनामलूक	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गनु्षको	साथै	मलुकुमा	िावम्षक	
सवहष्णतुा	कायम	राखन	भौगोवलक,	िावम्षक,	सांसकृवतक,	जातीय,	लैङ्वगक	ववभदे	हटाई	प्रतयेक	जातजावतलाई	राष्ट्रले	
संरक्ण	तथा	समवधिन	गनु्षपद्षछ	।	

•	 वकशोरवकशोरीमा	यसै	अवसथामा	यौन	पररपकवताका	साथसाथै	उनीहरुमा	शारीररक	पररवत्षन	सरुु	हुनछ	।	यसैप्रवतको	
वजज्ञासाका	कारण	उनीहरु	यौन	वशक्ा,	जनसंखया	वशक्ा	र	सवास्थय	वशक्ाका	ववरयवसतपु्रवत	बढी	आकवर्षत	दवेखनछ	।	
यस	अवसथामा	राम्ो	नराम्ो	छुट्याउन	नसकने	हुनाले	वशक्क	तथा	अवभभावकको	सललाह,	सझुाव,	माग्षदश्षन,	वनदनेशन	
र	 पथप्रदश्षन	अतयावशयक	छ	 ।	आफनो	 वनण्षय	आफैं 	 वलन	 नसकने	 तथा	आफना	 नवजकका	साथीहरुबाट	 वनदनेवशत	
हुने	उमरे	भएकोले	उवचत	परामश्ष,	माग्षदश्षन	र	वशक्ा	प्राप्त	भएमा	यसता	वकशोरवकशोरीहरु	सकारातमक	सामावजक	
वक्रयाकलापहरुतफ्ष 	उनमखु	 हुन	सकने	थपैु्र	समभावना	 रहनछ	 ।	 तयसकारण	 वकशोरवकशोरीलाई	हलेचके्याई	गनु्षभनदा	
सही	माग्षदश्षन	सवहत	वजममवेारी	र	उतिरदावयतव	बोि	गराएमा	आफनो	महतवपणू्ष	समयमा	दवुविामा	वबताउन	नसकने	
वातावरण	वसज्षना	हुन	सकछ	।	

•	 वातावरण	अधययन	गनने,	गराउने	र	यसलाई	प्रचार	प्रसारको	माधयमबाट	जनसमक्	k'¥ofpg]	काय्ष	यवुा	वग्षबाट	अवशय	
हुन	सकछ	।	खास	गरी	भनने	हो	भने	वातावरण	संरक्ण,	वकन	र	कसरी	गनने,	यसको	आवशयकता	र	महतव	ववरयमा	यवुा	
वग्षलाई	सव्षप्रथम	सचते	गराउनपुद्षछ।	ततपश्ात	्ती	यवुाहरुले	आफूले	वसकेका	कुराहरु	आजनेको	ज्ञान	आफनो	आफनो	
क्ेत्मा	गई	समझाउने,	बझुाउने	काय्ष	गन्ष	सकछन	्।	यवुा	एक	यसतो	अवसथा	हो	।	जसले	जे	पवन	गन्ष	र	गराउन	सकदछ	।	
प्रौढ	र	बधृि	भईसकेपवछ	शारीररक	कवठनाईको	कारण	र	बढी	वजममवेारीको	कारणबाट	तयवतको	गन्ष	नसवकएको	हुदा	
यवुा	अवसथा	नै	जे	पवन	सकने	र	गनने	समय	हो	।	अगं्रेजी	कहावतमा	भवनएको	छ	"Youth	is	the	harvest	time"	
वातावरण	समबनिी	जवत	वण्षन	गरेपवन	नसवकने	 हुदँा	सो	को	वण्षन	भनदा	पवन	तयसलाई	कसरी	समवद््रिन,	संरक्ण	
गननेतफ्ष 	जाँदा	राम्ो	हुने	भएकोले	वतनलाई	संरक्ण	गननेतफ्ष 	यवुाको	भवूमका	महतवपणू्ष	हुन	आउँछ	।	जनसंखयाको	बढ्दो	
चाप,	भ-ूक्य,	बाढी	पवहरो,	इनिन,	घाँसपातको	कमी,	कृवर	उतपादनमा	कमीले	वातावरणीय	ह्ाससमते	हुदँ	ैगईरहकेो	
ववद्यमान	अवसथालाई	इमानदारीपवू्षक	सोचछ	भावनाले	सिुार	गरी	संरक्ण	गनु्ष	आजको	वग्षको	काँिमा	परेको	छ।	

•	 वयवसाय	सरुु	गनु्षअगावड	समबवनित	वयवसाय	गरररहकेा	र	अझ	सफल	वयवसायीसँग	छलफल	अनतरवक्रया	गरी	प्राप्त	
सझुावको	आिारमा	वयवसाय	सरुु	गनने	र	स्चालनको	क्रममा	पवन	तयसता	आवशयक	सझुावहरु	वलने	गनु्षपद्षछ	।	सफल	
अनभुवबाट	आफनो	वयवसायलाई	सफल	बनाई	उद्यमी	बनन	सवकनछ	।	वयवसाय	सरुु	गनु्षअगावड	सोचनपुनने	अकयो	ववरय	
हो	वयवसायीको	वसज्षनशील	पक्	।	यो	वयवक्	कवत	वसज्षनशील	छ	सो	कुरामा	वयवसाय	सफल	असफल	हुने	कुरा	प्रायः	
वनवश्त	हुनछ	।	आम	नेपालीहरुको	बानी	भनौ	ँएउटाले	कुनै	वयवसाय	सरुु	गययो	भने	अका्षले	पवन	तयही	वयवसाय	सरुु	गनने	
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गरेको	पाइनछ	।	यसो	नगरी	एउटा	दईुटा	वा	केहीले	सरुु	गरेको	वयवसायको	अकयो	उतपादन	प्रवक्रयामा	आफूले	वयवसाय	
सरुु	गरे	सफल	भइनछ	।	

•	 वयवसाय	गददै	वसकद	ैआफनो	क्मता	ववकासमा	धयान	वदनपुनने	अकयो	महतवपणू्ष	ववरय	हो	।	वशक्ा	र	क्मता	ववकासले	
वयवसायको	वा	उतपादनको	उतपादकतव	बवृधिमा	सहयोग	प¥ुया्षउँछ	।	गलती	भएमा	वचनता	गनु्ष	हुदँनै	गलती	गददै	वसकद	ै
सवचचदँ	ैअनभुव	वलँद	ैसफल	भइनछ	।	तयसैले	गलती	भयो	भनदमैा	आवतिन	ुहुदँनै	।	कवहले	सफल	भइनछ	भने	कवहले	
वबफल	।	तर	तयसबाट	पाठ	वसवकएन	भने	चावह	ँफेरर	असफल	भइनछ	।

दशेको	प्रमखु	समसयाको	रूपमा	 रहकेो	बढ्दो	वेरोजगारीको	 वसथवतमा	सिुार	 लयाउन	बढी	भनदा	बढी	जनशवक्लाई	 रोजगारी	
प्रदान	गननेतफ्ष 	पहल	हुनपुनने	दवेखनछ	।	यसको	लावग	यवुा	वेरोजगारीहरूलाई	उपयकु्	तालीम	प्रदान	गरी	रावष्ट्रय	सतरमा	रोजगारीका	
अवसरहरू	खोजी	गरी	उपलबि	गराउन	आवशयक	भएको	छ	।	जनशवक्को	प्राववविक	सीप,	कौशल	र	क्मता	ववृद्	सवक्रयताका	
साथ	लागन	ुपनने	भएको	छ	।	ग्रामीण	क्ेत्मा	सवरोजगारका	अवसरहरूको	सजृनाका	साथै	ग्रामीण	पवूा्षिार	ववकास	वनमा्षण	काय्षक्रम	
श्रममलुक	प्रववविको	उपयोग	गरी	रोजगारीको	अवसरहरू	ववृद्	गनु्षपनने	दवेखनछ	।	भौगोवलक	र	सथलगत	ववशरेताको	आिारमा	
श्रममलुक	कृवरजनय	उद्योगहरूलाई	प्रोतसावहत	गनु्ष	परेको	छ	।	समभावयता	भएका	ग्रामीण	र	दगु्षम	क्ेत्मा	रोजगारमलूक	पय्षटन	
वयवसायलाई	 ववकवसत	 गनु्षपनने	औवचतय	 बढेको	 छ	 ।	 वेरोजगारी	 र	 अि्ष	 वेरोजगारीको	 समसयालाई	 वनराकरण	 गन्ष	 घरघरमा	
रोजगारीको	अविारणालाई	मतू्ष	रूप	वदन	परेको	छ	।	कृवर	तथा	गैर	कृवर	क्ेत्मा	सजृना	हुने	नयाँ	रोजगारीको	अवसरहरू	बढाउने	
तफ्ष 	ववशरे	प्राथवमकता	वदन	ुपनने	दवेखनछ	।	उपलबि	रोजगारीका	अवसरहरूमा	समते	ववदशेीभनदा	सवदशेी	श्रम	शवक्को	पहुचँ	र	
आपवूत्ष	बढाउनेतफ्ष 	पहल	गनु्षपनने	आवशयकता	रहकेो	छ	।	साना	घरेल	ुर	कुवटर	उद्योगहरूको	ववकासको	लावग	ऋणको	वयवसथा	
गररन	ुपद्षछ	।	

नेपालीहरूको	वैदवेशक	रोजगारीका	लावग	उव्षर	भवूम	मावनएको	खाडी	क्ेत्मा	नेपालीहरूले	अवहले	उचच	सतरको	कामको	अवसर	
पवन	पाउने	भएका	छन	् ।	 नेपाली	कामदारहरूलाई	 सवदशेमा	 नै	आवशयक	तावलम	 वदएर	खाडी	क्ेत्मा	उचच	सतरको	कामको	
अवसर	पवन	पाउने	भएका	छन	्।	नेपाली	कामदारहरूलाई	सवदशेमा	नै	आवशयक	तावलम	वदएर	खाडी	क्ेत्मा	पठाउने	वयवसथा	
गररएको	पाइनछ	।	नेपाली	कामदारहरूले	आफूले	कमाएको	पैसा	ठीक	तररकाले	पठाउन	नपाउने	तयहाँ	प्रयोग	गररएका	सामानहरू	
नेपाल	आउदा	भनसार	वलई	वदने	जसता	समसयाहरूका	अलावा	तयहाँ	भवनएको	भनदा	कम	तलबमा	काम	लगाइने	गरेको,	फारक	
काममा	लगाइने,	बढी	समय	खटाइने	गररएको,	फरक	कमपनीमा	पररवत्षन	गररने	गररएको	जसता	समसयाहरू	दवेखने	गरेको	छ	।	
यसरी	फरक	कमपनीमा	पठाउने,	कम	तलबमा	पठाउने	जसता	गलत	काय्ष	गनने	केही	कमपनी	ववरूद्	नेपाली	कामदारहरूले	उजरुी	
पवन	वदएका	छन	्।	सो	ववरूद्	नेपाली	कामदारहरूले	उजरुी	पवन	वदएका	छन।्	सो	उजरुी	उपर	कारवाही	पवन	भइरहकेो	पाइनछ	।	
अनतरावष्ट्रय	श्रम	बजारमा	नेपालीको	माग	बढाउने	तथा	ववदशेमा	काय्षरत	कामदारको	सरुक्ा	एवं	हक	वहतको	वयवसथा	गनने	वदशामा	
सरकारका	काय्षरत	रहकेो	छ	।	नेपाल	श्रमको	प्रमखु	मागकता्ष	साउदी	अरेवबयाको	दतुावासमा	नेपालमा	खोलन	नेपाल	प्रयासरत	
रहकेो	बवुझनछ	।	२०६१	साल	भदौ	१६	गते	इराकमा	ववभतस	रूपले	माररएका	वनदयोर	१२	नेपालीको	घटनाले	गदा्ष	सबै	नेपालीलाई	
वनकै	दःुख	लागेको	छ	।	यसले	गदा्ष	राजिानीमा	पवन	क्ोभ	र	आक्रोशले	उद्णडता	प्रदश्षन	पवन	गररयो	र	वववभनन	ठाउँमा	आगजनी	
पवन	भयो	।	नेपाल	सरकारले	अझ	बढी	वयववसथत	रुपमा	वैदवेशक	रोजगारमा	पठाउने	कमपनीहरुलाई	राम्ोसँग	बढी	वयववसथत	
गराउन	ुपवन	 तयवतकै	आवशयक	रहन	आएको	छ	 ।	यवद	यसतो	 हुन	सकेन	भने	भववष्यमा	वैदवेशक	रोजगार	कमपनी	 र	वैदवेशक	
रोजगारमा	जाने	वयवक्हरुले	िरैे	दःुख	र	कटि	भोगन	ुपनने	पवन	दवेखन	आएको	छ	।	

वसप,	तालीम	र	योगयतायकु्	जनशवक्लाई	वैदवेशक	रोजगारीमा	पठाउन	सके	आमदानी	र	प्रवतष्ठा	बवृधि	हुन	सकने	समभावना	भएकोले	
कोरा	जनशवक्लाई	कसरी	सतरयकु्	जनशवक्	बनाउने	भनने	चनुौती	 ववद्यमान	रहकेो	दवेखनछ	।	दशेगत	(Country	Specific)	
माग	पक्	(Demand	Side)	लाई	बझुरे	तयसको	आपवूत्ष	पक्लाई	कसरी	वयववसथत	गन्ष	सवकनछ	सो	बारेमा	 ववचार	गनने	 बेला	
आइसकेको	भएता	पवन	यसो	गरी	तालीम	र	वशक्ा	वदई	अवभमखूीकरण	सवहतको	आपवूत्ष	वयवसथा	सिुान्ष	सवकएको	छैन	।	न	
त	दशेगत	माग	पक्को	सचूना	सङ्कलन,	प्रक्ेपण	र	ववशे्रण	गन्ष	नै	सवकएको	छ	।	यी	दवुै	पक्हरु	चनुौतीपणू्ष	रहकेो	दवेखनछ	।	
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ववदशेमा	काम	गन्ष	जाने	प्रकृया	र	ववदशेमा	रहदँा	दवेखएका	अनेकन	ववकृवतहरुलाई	सिुान्ष	अझ	ैबाँकती	छ	।	दशेमा	वदइने	तालीमहरु	
पया्षप्त	नभएका	र	वतनको	सतर	वनिा्षरणको	समसया	पवन	यथावतै	छ	।	

केही	 वर्ष	 यतादवेख	 रोजगारी	 र	आय	आज्षनको	 प्रमखु	स्ोतको	 रुपमा	 वैदवेशक	 रोजगारी	 दखेापरेको	 छ	 ।	 यस	स्ोतको	 उचच	
उपयोगको	लावग	वैदवेशक	रोजगारीले	खोजेको	सीपमलूक	तावलमसमबनिी	वयवसथाको	टड्कारो	आवशयकता	रहकेो	छ	।	वैदवेशक	
रोजगारीलाई	 वयववसथत	 र	 सरुवक्त	 तलुयाउन	समयसापेक्	 नीवतगत	 वयवसथा	 गररनकुा	 साथै	 ववदशेमा	काम	 गन्ष	 जाने	 प्रवक्रया	
र	 ववदशेमा	 रहदँा	 दवेखएका	समग्र	समसयाहरुलाई	समबोिन	गनु्षपनने	चनुौती	 रहकेो	छ	 ।	 ववगतमा	वैदवेशक	रोजगारीको	गनतवय	
मावनएका	अरब	मलुकुहरु	बाहके	कोररया	जसतै	अनय	समभावय	क्ेत्हरुको	पवहचान	गरी	तयसता	अवसरहरुको	उपयोग	गन्ष	सके	
राष्ट्रकै	एक	प्रमखु	आय	स्ोत	मावनएको	ववपे्ररणमा	थप	ववृधि	गन्ष	सवकने	दवेखनछ	।	वैदवेशक	रोजगारीको	अवसरको	माग	बढ्द	ै
गएको	वत्षमान	पररपे्रक्यमा	दशेगतरुपमा	मागको	आकँडा	सङ्कलन,	 ववशे्रण	र	भावी	 वदनका	लावग	आवशयक	प्रक्ेपण	गनने	
संयनत्को	 ववकास	गरी	दशेगत	माग	पक्को	आपवूत्षलाई	वयववसथत	गन्ष	 वशक्ा	र	तावलम	प्रदान	गरी	अवभमखुीकरण	सवहतको	
आपवूत्ष	वयवसथा	वमलाउन	ुचनुौतीको	रुपमा	रहकेो	छ	।
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नेपाल	।	

•	 शयामप्रसाद	मनैाली,	Labour	Migration,	Some	Issues	in	Nepalese	Perspective,	श्रम	तथा	रोजगार	अि्षवावर्षक,	पवत्का	
प्रकाशन,	वर्ष	१,	अकं	१,	२०६४	मवंसर,	नेपाल	सरकार,	श्रम	तथा	यातायात	वयवसथा	मनत्ालय,	वसहंदरबार,	काठमाडौं,	नेपाल	।

•	 बाबरुाम	सवेुदी,	नेपालमा	यवुाहरुको	आवथ्षक	पररचालन	—समसया	र	समभावना,	यवुा	बलेुवटन,	अकं	७,	वशक्ा	तथा	खलेकुद	
मनत्ालय,	खलेकुद	तथा	यवुा	काय्षक्रम	शाखा,	केशरमहल,	काठमाडौं,	नेपाल,	२०६४	।	

•	 ‘वैदवेशक	रोजगारमा	जाने	वयवक्हरूले	जानकारी	राखन	ुपनने	 कुराहरू’,	 नेपाल	सरकार,	श्रम	तथा	यातायात	वयवसथा	मनत्ालय,	
वसंहदरबार,	काठमाडौं	।	

•	 दशौं	योजना	(२०५९–२०६४)	नेपाल	सरकार,	‘रावष्ट्रय	योजना	आयोग’,	नेपाल	२०५९	फागनु	।
•	 गमभीर	बहादरु	हाडा	‘नेपालमा	वैदवेशक	रोजगार	समसया	र	सझुाव’	The	Destination	वर्ष	२,	अकं	४	२०५८	फागनु	(रावष्ट्रय	

नेपाली	मावसक)
•	 गमभीर	बहादरु	हाडा	‘नेपालमा	वैदवेशक	रोजगारको	वयवसथा	केही	समसया	र	केही	सझुाव’	आवथ्षक	तथा	वयवसथापन	ववकास	वर्ष	

६,	अकं	४,	आवथ्षक	तथा	वयवसथापन	लेखन	म्च,	काठमाडौं	।	
•	 गमभीर	बहादरु	हाडा,	‘नेपालमा	वेरोजगारीको	समसया	र	समािानका	उपायहरू’	नेपाल	राष्ट्र	बैंक	समाचार,	वावर्षक	प्रकाशन	४८	औ	ं

वावर्षकोतसवको	उपलक्य,	बैशाख	१४,	२०६०	नेपाल	राष्ट्र	बैंक	केनद्रीय	काया्षलय,	काठमाडौं	।
•	 वहरणयलाल	श्रषे्ठ,	वैदवेशक	रोजगारको	क्ते्मा	ववधयमान	समसया,	सपेशटाइम	दवैनक,	२०५९/२/१८
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•	 गमभीर	बहादरु	हाडा,	नेपालमा	वैदवेशक	रोजगारको	वयवसथा-समसया	र	सझुाव,	रोजगार	माधयम,	वर्ष	२,	अकं	१२,	वैशाख-जषे्ठ,	
२०५१,	काठमाडौं,	नेपाल	।

•	 वैदवेशक	रोजगार	वदगदश्षन,	नेपाल	सरकार,	श्रम	तथा	यातायात	वयवसथा	मनत्ालय	वसहंदरबार,	काठमाडौ,	२०५७	।
•	 आवथ्षक	वर्ष	२०७९/८०	को	बजटे	वक्वय,	नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय,	२०७९	।
•	 तीन	वरशीय	अनतररम	योजना	(२०६४/६५-२०६६/६७,	नेपाल	सरकार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	मवंसर,	२०६४	।	
•	 पनध्ौं	योजना	२०७६-२०८१,	नेपाल	सरकार,	रावष्ट्रय	योजना	आयोग,	काठमाडौं,	नेपाल,	२०७६	।	
•	 आवथ्षक	सवनेक्ण,	आवथ्षक	वर्ष	२०७८/७९,	नेपाल	सरकार,	अथ्ष	मनत्ालय,	काठमाडौं,	नेपाल,	२०७९	।	
•	 कृष्णप्रसाद	खनाल,	ववतिीय	बयवसथापन	र	सशुासनमा	यवुाको	भवूमका,	यवुा,	अकं	२०,	२०७८,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	।	
•	 जगदीश्वर	पाणडे,	यवुा	क्ते्मा	बजटे	वववनयोजन	र	अबको	बाटो,	यवुा,	अकं	२०,	२०७८,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय	।
•	 कोवभड-१९	महामारीमा	नेपाली	आप्रवासी	श्रवमकहरुको	अविकार	अधययन	प्रवतवेदन	२०७७,	रावष्ट्रय	मानव	अविकार	आयोग,	

हररहरभवन,	लवलतपरु,	नेपाल	।	
•	 काय्षक्रम	काया्षनवयन	सहजीकरण	पवुसतका	आ.व.	२०७८-७९,	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	रावष्ट्रय	यवुा	परररद,्	

सानोवठमी,	भक्परु	।	
•	 गवमभरबहादरु	हाडा,	यवुामा	लागपूदाथ्ष	दवु्यसन	र	सरकारी	बयवहार,	राजिानी	रावष्ट्रय	दवैनक,	पौर	१८,	२०७८,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 ईश्वरी	प्रसाद	भट्टराई,	नेपालको	कृवर	क्ते्	—वत्षमान	अवसथा,	समसया	तथा	समभावनाहरु,	वमवम्षरे,	आवथ्षक	लेख	ववशरेांक,	वर्ष	

३६,	अकं	५,	२०६४,	भाद्र,	पणूा्षङ्क	२६४,	नेपाल	राष्ट्र	बैंक,	गभन्षरको	काया्षलय,	जनसमपक्ष 	महाशाखा,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 प्रवतभा	शमा्ष,	लैङ्वगक	अधययन	—वसधिानत	र	वयवहार	(Gender	Studies	–Principle	and	Theory),	उतसव	बकुस	प्रकाशन,	

काठमाडौं,	नेपाल,	प्रथम	ससंकरण	२००८	।
•	 प्राधयापक,	खमे	कोइराला	‘बनि’ु,	समाजसेवामा	यवुा	जनसहभावगता,	वातावरण	सरंक्णमा	जनसहभावगता,	माघ-१५-२०४०,	

मधय	पवश्मा्चल	वव.केनद्र,	सखुनेत,	वातावरणीय	प्रभाव	अधययन	आयोजना,	थापाथली,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 जनकराज	दाहाल,	ववकासमा	जनसहभावगता,	ववकासबाट	उतपनन	हुन	सकने	समसया	र	तीनका	समािानका	उपायहरु,	गाउँको	बोली	

—ववववि	ववचारहरुको	संगालो,	वर्ष	८,	अकं	१,	२०६५,	सयंकु्	ग्रामीण	ववकास	काय्षक्रम,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 मोहन	प्रसाद	चापागाई,	वातावरणीय	सरंक्णमा	यवुा	वग्षको	दावयतव	एक	चचा्ष,	यवुा	बलेुवटन,	वर्ष	१,	अकं	१,	२०५८	वैशाख,	

वशक्ा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	यवुा	काय्षक्रम	शाखा,	केशरमहल,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 नेपाल	जनसखंया	प्रवतवेदन,	२०६४,	जनसखंया	तथा	सवास्थय	मनत्ालय,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 गमभीर	बहादरु	हाडा,	आवथ्षक	ववकासमा	यवुा	वग्षको	भवूमका,	रावष्ट्रय	आवथ्षक	दवैनक,	वैशाख	३०,	२०६७	।
•	 रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०६६,	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	कमलपोखरी,	काठमाडौं	।	
•	 यवुा	बलेुवटन,	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालय,	सातदोबाटो,	लवलतपरु,	२०६६	।	
•	 ववष्ण	ुप्रसाद	लमसाल,	अनतरा्षवष्ट्रय	पररवेशमा	यवुा	नीवतः	छलफलका	ववरयहरु,	यवुा	बलेुवटन,	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	खलेकुद	

मनत्ालय,	सातदोबाटो,	लवलतपरु,	२०६६	।	
•	 मगभरर	बहादरु	हाडा,	आवथ्षक	ववकासमा	यवुा	वग्षको	भवूमका,	आवथ्षक	रावष्ट्रय	दवैनक,	२०७३	श्रावण	३,	काठमाडौं,	नेपाल	।
•	 गवमभर	बहादरु	हाडा,	आवथ्षक	ववकासमा	उद्यमशीलता	तथा	नवप्रवत्षनको	महतव,	नेपाली	वनमा्षण	ववशरेांक,	२०७८,	Vol.२६,	

No.२९,	Falgun	२०७८,	नेपाल	वनमा्षण	बयवसायी	महासघं,	काठमाडौं,	नेपाल	।	
•	 P.Shrestha,	 उद्यमशीलता	 ववकास	 (Entrepreneurship	 Development),	 MBS	 Second	 Year,	 Samjhana	

Publication	 Pvt.Ltd,	 Campus	 Road,	Minbhawan,	 Kathmandu,	 Nepal,	 Seventh	 Revised	 as	 per	 new	
course	२०६७.

•	 सशुील	भक्	माथेमा,	 मनोज	भट्टराई,	 उद्यमशीलता	 ववकास	 (Entrepreneurship	Development),	 िौलावगरी	 बकुस	 एणड	
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सटेशनरी,	पतुलीसडक,	काठमाडौं,	दोस्ो	ससंकरण	२०६२	।	
•	 बैकुणठ	 प्रसाद	 भसुाल,	 उद्यमशीलता	 एवं	 साना	 वयवसाय	 वयवसथापन	 (Entrepreneurship	 and	 Small	 Business	

Management)वव.वव.एस	तेस्ो	वर्ष),	ज्ञानकु्ज	पसुतक	पसल,	कतीवत्षपरु,	काठमाडौं,	प्रथम	ससंकरण	२०६२	।	
•	 डा.शयाम	 जोशी,	 उद्यमशीलता	 ववकास	 (Entrepreneurship	 Development),	 तलेज	ु प्रकाशन,	 वचतििरमाग्ष,	 भोटावहटी,	

काठमाडौं,	वत्षमान	ससंकरण	२०६१	।	
•	 डा.उदय	राज	रेगमी,	नवीन	गौतम,	ग्रामीण	बजारशास्त्र	र	उद्यमशीलता	ववकास	(Rural	Marketing	and	Entrepreneurship	

Development),	वक्वतज	प्रकाशन,	कतीवत्षपरु,	काठमाडौं,	प्रथम	ससंकरण	२०६९	।	
•	 नेपालमा	शरणथशी	काननुको	उपादयेता	Prospects	of	A	Refugee	Law	in	Nepal,	वत्	वव	काननु	सकंाय	कतीवत्षपरु	नेपाल	।	PPR	

Nepal,	SAFAR,	HURON,	Pro-Public,	Inhured.
•	 हरीहर	पोख्ले,	सघंीय	सात	प्रदशेः	नेपालको	सवंविानको	ववकासक्रम	र	ववशरेता,	ब्रदर	बकुस	प्रकाशन	प्रा.	वल.	ससंकरण	२०७२	

असोज	।
•	 सथानीय	वनकायहरूको	ववतिीयहरूको	ववतिीय	वसथवत	ववशे्रण	नेपाल	सरकार,	सथानीय	वनकाय	ववतीय	आयोगको	सवचवालय	

वसहदरवार	काठमाडौं	जषे्ठ,	२०७०	।	
•	 नपृिोज	वनरौला	शयाम	कुमार	भट्टराई,	साव्षजवनक	वयवसथगापन	स्ोत	साम्गी	सव्षजवनक	प्रशासन,	वयवसथापन	ववकास	ववशरे,	

सारथी	सोपान	मावसक,	अधययन	तथा	अनसुनिान	केनद्र	दोस्ो	ससंकरण	।
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* प्रशासकी्य प्रमखु, राष्ट्रि्य ्यिुा पररषद्

लेखकरो	सार

चावलस	प्रवतशत	यवुाको	जनसंखया	रहकेो	अवसथा	भनेको	जनसांवखयक	दृवटिले	दशेको	लावग	 ठूलो	लाभको	समय	हो	 ।	यवुा	
पररवार,	बालबावलका	र	बधृि	सदसयको	मात्	नभएर	दशेका	पवन	आिार	सतमभ	हुन	्।	यवुा	शवक्लाई	उतपादनशील	काय्षमा	लगाउन	
सकने	तथा	यवुाको	क्मतालाई	सवह	प्रयोग	गनने	दशे	नै	वबकासमा	फड्को	मान्ष	सफल	भएकाछन	्।	दशेमा	यवुाको	संखया	िरैे	भएको	
अवसथामा	सदपुयोग	गन्ष	सवकएन	भने	आनदोलन	र	ववद्रोह	हुने	खतरा	पवन	हुन	सकदछ	।	नेपालको	यवुाको	अवसथा	हनेने	हो	भने	
सनतोर	गनने	अवसथा	छैन	।	भावरक	र	बौवधिक	क्मता	ववकास	गरेका	यवुाहरु	अमरेरका,	यरुोप	र	असटे्रवलयातफ्ष 	पलायन	हुदँ	ैछन	्भने	
अगं्रेजी	भावरक	सीप	कमजोर	भएका,	शवैक्क	पषृ्ठभवूम	दररलो	बनाउन	नसकेका	शारीररक	उजा्षशील	यवुाहरु	भारत,	कुवेत,	साउदी	
अरव,	मलेवसया,	कोररया	जसता	दशेहरुमा	कम	पाररश्रवमकमा	जोवखमपणू्ष	काय्षमा	श्रम	बेचन	बाधय	भएका	छन	्।	बासतववक	रुपमा	
भनने	हो	भने	नेपालको	जनसंखयाको	लाभांस	अनय	दशेले	उठाइ	रहकेाछन	्।	सगुम	दवेख	वबकटसममका	गाउँ	टोलहरु	यवुा	वववहन	
भरैहकेा	छन	्।	तागत	लगाउन	ुपनने	काय्षहरु	समते	शारीररक	रुपमा	कमजोर	तथा	शरीर	जीण्ष	भइसकेका	बधृिबधृिाले	गन्ष	बाधय	भएका	
छन	्।	यसतो	अवसथा	आउनमुा	सामावजक	सोच,	राजय	स्चालकहरुको	दरुदृवटि	र	काय्षप्रवक्रयामा	रहकेो	कमजोरीको	कारणले	
हो	भनने	कुरामा	शकंा	छैन	।	तसथ्ष	यवुालाई	नेपालमा	नै	आफनो	भववष्य	प्रवत	आशाबादी	बनाउन,	आफनै	सथानमा	उद्यमशील	
बनन,	सममावनत	तररकाले	श्रम	गन्ष,	ज्ञान,	सीप	र	क्मताको	प्रयोग	गन्ष	सकने	बनाउन	यवुा	समवनिमा	अधययन	अनसुनिान	हुन	ुपनने,	
दवेखएका	कमकमजोरी	हटाउन	ुपनने	र	भएका	नीवत,	ऐन	काननू	र	काय्षक्रमलाई	प्रभावकारी	तररकाले	काया्षनवयन	गनु्ष	पनने	आजको	
आवशयकता	हो	।	

्षृ्ठभुवम
नेपालको	काननूले	यवुा	भनेर	१६	बर्षको	उमरे	दवेख	४०	बर्षको	उमरे	सममलाई	मानेको	छ	।	हालै	२०७८	सालमा	भएको	नेपालको	
जनगणनाको	समपणू्ष	वववरण	आउन	बाँकती	नै	छ	।	यो	भनदा	पवहलो	तथा	२०६८	सालको	जनगणना	अनसुार	१६	दवेख	२५	बर्ष	
उमरे	समहूको	जनसंखया	२०.८	प्रवतशत	र	१६	दवेख	४०	बर्ष	उमरे	समहूको	जनसंखया	४०.३३	प्रवतशत	रहकेो	दखेाएको	वथयो	।	
कुल	जनसंखया	२	करोड	६४	लाख	९४	हजार	५	सय	चार	मधये	१	करोड	६८	लाख	९	हजार	८	सय	४२	यवुा	रहकेा	वथए	।	यी	मधये	
५४.५	प्रवतशत	मवहला	र	४५.८	प्रवतशत	परुुर	रहकेा	वथए	।	

यवुाको	लावग	वववभनन	मलुकुले	आ-आफनै	उमरेको	मापदणड	बनाएका	छन	्।	यवुा	भनेको	शारीररक	रुपमा	पररपकव	भ	ैसकेको	र	

रमाकान्त	शमा्इ*

ने्ालरी	युवाका	समसया
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शारीररक	रुपमा	कमजोर	नभ	ैसकेका	शारीररक	र	बौवधिक	रुपमा	उजा्षशील	उमरेका	वयवक्	हुन	्।	यवुा	समहू	पररवारका	बालबावलका	
र	बधृि	सदसयको	मात्	नभएर	दशेका	पवन	आिार	सतमभ	हुन	्।	यवुालाई	सीप,	दक्ता	र	क्मता	बवृधि	गन्ष,	वसज्षनातमक	र	उतपादनशील	
काय्षमा	रमाउन	सकने	वातावरण	वनमा्षण	नगदा्षसमम	न	त	समाज	अगावड	बढ्न	सकदछ	न	त	दशे	नै	समधृि	बनन	सकदछ	।	यवुाको	
क्मतालाई	सवह	सदपुयोग	गनने	दशे	नै	आवथ्षक	र	समावजक	वबकासमा	फड्को	मान्ष	सफल	भएका	छन	्।	नेपालमा	यवुाको	अवसथा	
हनेने	हो	भने	तयवत	सनतोरजनक	छैन	।	अविकांश	यवुा	पणू्ष	बेरोजगारी,	अि्ष	बेरोजागारी,	पया्षप्त	पोरणयकु्	र	सनतवुलत	खानाको	
कमी,	मानवसक	तनाव	र	यवुामतै्ी	लगानी	र	वातावरणको	कमी,	अतयविक	गररवीको	कुचक्र	जसता	समसयाले	वगजे	वलएका	छन	्।	
नेपालको	संवविानमा	भएको	यवुा	समवनिी	नीवत,	सथानीय	सरकार	स्चालन	ऐन,	२०७४	मा	रहकेो	वयवसथा,	पनध्ौ	अावविक	
योजनामा	रहकेो	यवुा	समवनिी	सोच,	लक्,	रणनीवत	र	काय्षयोजना,	रावष्ट्रय	यवुा	नीवत	२०७२	मा	रहकेा	प्राविान,	रावष्ट्रय	यवुा	
परररद	ऐन	२०७२	का	वयवसथा,	यथु	वभजन	२०२५	र	दश	बरने	रणनीवत,	सरुवक्त	माततृव	तथा	प्रजनन	सवास्थय	अविकार	ऐन,	
२०७५	मा	रहकेा	वयवसथा,	बालवववाह	अनतयका	लावग	रावष्ट्रय	रणनीवत	२०७२,	ववद्यालय	नस्ष	काय्षवववि	२०७७	जसता	बनेका	
ऐन,	वनयम	र	दसताबेजलाई	हनेने	हो	भने	यवुाको	अवसथा	कमजोर	हुन	ुपनने	होइन	।	यी	नीवत,	ऐन	काननू,	योजनामा	भएका	वयवसथाको	
काया्षनवयनको	अवसथा	कमजोर	भएको	कारणले	नै	 नेपाली	यवुाहरु	आफनै	पररवार,	समाज	र	राष्ट्रको	समवृधिको	लावग	नभएर	
ववदशेको	लावग	उपयोग	भइरहकेा	छन	्।

नेपाल	 श्रम	 सवनेक्ण,	 २०१८	 ले	 नेपालको	औपचाररक	 तथा	अनौपचाररक	 क्ेत्मा	 ७१	 लाख	 जनशवक्	 बेरोजगार	 दखेाएको	
छ	।	यवुाको	जनसंखया	बढी	भएको	कारणले	पवन	यो	सखयामा	ठूलो	वहससा	यवुाको	नै	छ	।	ववगतमा	अबबल	यवुाहरुको	रोजाइ	
लोकसेवा	आयोगको	प्रवतसपिा्षमा	खरो	रुपमा	उत्ी	वनजामवत	कम्षचारी	बनने	वथयो	भने	अवहले	तयो	अवसथा	पररवत्षन	भ	ैसकेको	
छ	।	अबबल	यवुाहरुले	यरुोप,	अमरेरकामा	बौवधिक	वयवसायमा	सथावपत	हुने	सपना	दखेने	र	तयसै	अनसुारको	प्रवतसपिा्ष	गन्षतफ्ष 	
लागेको	दवेखनछ	।	भावरक,	शवैक्क	र	बौवधिक	प्रवतसपिा्षमा	पछावड	परेका	शारीररक	रुपमा	उजा्षशील	यवुाहरु	भारत,	साउदी	अरव,	
कुवेत,	मलेवसया	र	कोररयामा	कम	जयालामा	असरुवक्त	र	चनुौवतपणू्ष	काय्ष	गन्ष	गइरहकेा	छन	्।	ववदशेमा	रोजगारीमा	जाने	यवुाले	
के	कसतो	काम	पाउँछन	्र	ती	काय्षको	लावग	के-कसता	सीप	र	दक्ता	आवशयक	हुनछ	?	भनने	समबनिमा	अधययन	अनसुनिान	गरी	
तयसै	अनसुार	रोजगारीमा	जान	चाहने	यवुालाई	तयारी	गनने	काय्ष	हुन	सकेको	छैन	।	िरैे	दशेमा	यवुाले	दशे	स्चालनको	नेततृव	
वलने	दवेख	वववभनन	क्ेत्मा	प्रभावकारी	नेततृव	गरररहकेो	दवेखनछ	।	हाम्ोमा	भने	राजनीवतक	दलमा	परुानो	पसुताका	नेताले	नयाँ	
पसुतालाई	ववश्वास	गरी	नेततृव	हसतानत्ण	गन्ष	चाहकेो	दवेखदनै	।	यसैको	पररणाम	नयाँ	पसुताले	वववभनन	क्ेत्मा	नेततृव	वलने	काय्ष	
वनकै	चनुौवतपणु्ष	तथा	समसयापणु्ष	बवनरहकेो	छ	।	

ने्ालकरो	सवंव्ानमा	युवा	समवन््री	वयवसथा
नेपालको	 संवविानले	 वयवसथा	 गरेका	 मौवलक	 हकहरु	 यवुालाई	 पवन	 लाग	ू हुनछन	् भने	 राजयका	 नीवत	 अनतरगत	 सामावजक	
समावेशीकरण	समवनिी	नीवतमा	राजयको	ववकासमा	यवुा	सहभावगता	अवभबवृधि	गददै	राजनीवत,	आवथ्षक,	समावजक,	सांसकृवतक	
अविकारको	पणू्ष	उपयोगको	वातावरण	वसज्षना	गनने,	यवुाको	सशवक्करण	र	ववकासका	लावग	वशक्ा,	सवास्थय,	रोजगारी	लगायतका	
क्ेत्मा	ववशरे	अवसर	प्रदान	गददै	वयवक्तव	ववकास	गनने	तथा	राजयको	सवा्ष·Lण	ववकासमा	योगदानका	लावग	उपयकु्	अवसर	प्रदान	
गनने	भनने	वयवसथा	गरेको	छ	।	

ऐन,	वनयममा	युवा	समवन््री	वयवसथा
यवुा	समववनि	काननूी	वयवसथा	गन्ष	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्ऐन,	२०७२	र	रावष्ट्रय	यवुा	परररद	्वनयमावली,	२०७३	को	वयवसथा	
गररएको	छ	।	उक्	ऐनले	यवुा	भनेर	१६	बर्ष	दवेख	४०	बर्ष	उमरे	सममका	वयवक्लाई	मानेको	छ	।	उक्	ऐन	र	वनयमावलीले	यवुा	तथा	
खलेकुद	मनत्ीको	अधयक्तामा	एक	यवुा	परररदक्ो	वयवसथा	गरेको	छ	।	उक्	परररद	्मा	मनत्ी	परररदले्	मनोवनत	गरेका	एकजना	
उपाधयक्	र	२४	जना	परररदका	सदसय	रहने	वयवसथा	गददै	वववभनन	सवमवतको	समते	वयवसथा	गरेको	छ	।	ऐन	र	वनयमले	परररद	र	
यवुा	समवनिी	अनय	सवमवतका	काम	कत्षवयको	वयवसथा	समते	गरेको	छ	।	
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युथ	वभजन	२०२५	तथा	१०	बषने	रणनरीवतक	यरोजनामा	युवा	समवन््री	वयवसथा	

यथु	 वभजन	२०२५	तथा	दशवरने	 रणनीवतक	योजना	 र	 रावष्ट्रय	यवुा	नीवत,	२०६७	ले	मखूय	रुपमा	यवुाको	सशवक्करण	एवम	
मलूप्रवाहीकारणमा	जोड	वदइ	पाँच	आिार	सतमभहरु	तय	गरेका	छन।्	

१.		 गणुसतरीय	र	वयावसावयक	वशक्ा

२.		 रोजगारी,उद्यमशीलता	र	सीप	ववकास	

३		 सवास्थय	र	सामावजक	सरुक्ा

४		 यवुा	पररचालन,	सहभावगता	र	नेततृव	ववकास	

५		 खलेकुद	र	मनोर्जन

्न्ध्ौ	यरोजनामा	युवा	समववन््	वयबसथा
यवुाको	सवा्षङ्गीण	ववकास,	राष्ट्र	वनमा्षणको	प्रमखु	आिार	भनने	सोच	रावखएको	पनध्ौ	योजनामा	सवसथ,	सकारातमक	सोचयकु्,	
उद्यमशील,	सीज्षनशील,	अविकारप्रवत	सचते	र	कत्षबयप्रवत	प्रवतबधि	यवुा	शवक्को	ववकास	तथा	पररचालन	गनने	लक्य	वलइएको	
छ	।	उक्	योजनामा	यवुामा	दक्ता	र	क्मताको	ववकास	गनु्ष,	यवुालाई	उद्यमशील,	रोजगारमलूक	र	सवरोजगार	बनाउन,ु	शासकतीय	
प्रवक्रया	एवम	सामावजक,	सांसकृवतक	र	आवथ्षक	रुपानतरणमा	यवुाको	साथ्षक	सहभावगता	अवभववृधि	गनु्ष,	यवुालाई	आतमवनभ्षर,	
सवावलमबी	र	चररत्वान	बनाउन	ुजसता	उद्शेय	रावखएको	छ	।	तयसतै	प्राववविक	तथा	वयवसावयक	वशक्ा	र	सीप	ववकासका	अवसर	
ववसतार	गनने,	यवुाद्ारा	स्चावलत	उद्यम	वयवसाय	तथा	उद्योगको	प्रवधि्षन	गनने,	ववतिीय	स्ोत	सािनमा	यवुाको	पहुचँ	ववसतार	गनने,	
तीन	तहको	नीवत	वनमा्षण	दवेख	काया्षनवयनसमम	यवुाको	समावेशी	र	साथ्षक	सहभावगता	सवुनवश्त	गररने	छ	र	यवुामा	सवयंसेवी	
संसकृवतको	ववकास	गनने	रणनीवत	वलइएको	छ	।	यी	रणनीवत	परूा	गन्ष	वववभनन	काय्षनीवत	पवन	वनमा्षण	गररएको	छ	।	

ने्ालरी	युवाका	समसयाहरु	

१.	गुणसतररीय	तथा	आवशयक	सरी्युति	औ्चाररक	वशक्ाकरो	कमरी	
आिारभतू	र	माधयवमक	तहको	मात्	होइन	उचच	तहको	वशक्ा	परूा	गरेका	यवुाहरुले	समते	हातमा	प्रमाण	पत्	प्राप्त	गद्षछन	्तर	कामको	
खोजीमा	लागदा	आफुले	प्राप्त	गरेको	सीप	र	दक्ता	बजारको	आवशयकता	अनसुार	नहुदँा	झलयासस	पद्षछन	्।	औपचाररक	वशक्ाले	प्रयाप्त	
सीप,	दक्ता	र	आतमववश्वास	ववकास	गराउन	नसकनकुो	कारणले	औपचाररक	वशक्ा	वलइ	सकेपवछ	श्रमबजारमा	पगुकेा	यवुाहरुले	काम	
नपाउने,	काम	पाइहाले	पवन	दक्ताको	कमीले	काममा	वनरनतरता	वदन	नसकने	समसया	छ	।	आफै	उद्यम	स्चालन	गनने	तथा	सीज्षनातमक	
क्मता	दखेाउन	सकने	अवसथा	छैन	।	अकयो	तफ्ष 	औपचाररक	वशक्ाले	वयवक्लाई	जीवन	वजउन	अतयावशयक	सीपहरु	जसतो	स्चार	
सीप,	नेततृव	सीप,	आलोचनातमक	वचनतनको	सीप	जसता	सीपहरु	ववकास	गराउन	सकेको	छैन	।	

२.	 दुई	वकवसमकरो	नागररक	उत्ादन	गनने	वशक्ा	प्रणालरी	
ववद्यालय	तहको	वशक्ा	साव्षजवनक	र	वनजी	गरी	फरक	फरक	अवसथाको	छ	।	साव्षजवनक	तथा	सामदुावयक	र	संसथागत	तथा	वनजी	
ववद्यालयबाट	उतपावदत	यवुाहरुमा	फरक	सोच,	फरक	सीप	र	क्मताको	ववकास	हुनाले	यवुाहरुमा	असमानताको	खाडल	बढ्दो	
क्रममा	छ	।	प्रायः	संसथागत	ववद्यालयबाट	उतपावदत	यवुा	यरुोप	अमरेरका,	जापान,	असटे्रवलया	जाने	गरेका	छन	्भने	सामदुावयक	
ववद्यालयबाट	उतपावदत	यवुालाई	अगं्रेजी	भाराको	समसयाले	गदा्ष	खावडका	दशेहरुमा	रोजगारीको	लावग	जान	बाधय	छन	्।	जसले	
गदा्ष	वशक्ाको	कारणले	पवन	यवुाहरुमा	असमानता	वनमतयाएको	छ।	

३.		 युवा	्ुसतामा	्वन	भागयवादरी	सरोच	हाबरी,	बैज्ञावनक	सरोच	र	वनरन्तर	वसकने	बानरीकरो	कमरी	
आवथ्षक	सामावजक	रुपमा	पछावड	परेको	समदुायमा	आतमववश्वासको	कमी	छ	।	औपचाररक	वशक्ाले	पछावड	परेको	समदुायका	
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यवुामा	आतमववश्वास	बवृधि	गन्ष	सकेको	 छैन	 ।	 रतनपाक्ष को	 छेउदवेख	गाउँ	 र	टोलहरुमा	भागय	र	दशा	 छुट्टयाउन	बसेकाहरुकोमा	
यवुाहरुको	लाइन	लागेको	दवेखनछ	।	उनीहरुको	वजज्ञासा	हुनछ	मरेो	भागयमा	ववदशे	जाने	र	पैसा	कमाउने	लेखकेो	छ	वा	छैन	?	
औपचाररक	वशक्ाले	बालबावलका	दवेखनै	बैज्ञावनक	सोचको	ववकास	गन्ष,	सीप,	दक्ता	र	क्मता	ववकासको	लावग	सवअधयायनको	
बानी	वनमा्षण	गन्ष,	वनरनतर	वसकाइको	भोक	जगाउन	नसकनाले	िरैे	यवुाहरु	अनिववश्वास	र	भागयको	खलेमा	अवलझरहकेा	छन	्।

४.		 ने्ालरी	समाजमा	रहेकरो	सामन्तरी	सरोचकरो	प्रभाव	युवामा	समेत	रहनु
समाजमा	समपनन	पररवारका	यवुाले	म	महेनत	नगरे	पवन	समपनन	नै	हुनछु	मलेै	श्रम	गन्ष,	उद्यमशील	बनन	र	उतपादनशील	काय्षमा	
लागन	ुपददैन	भनने	सोच	तथा	अहकंार	एकातफ्ष 	छ	भने	अकयोतफ्ष 	पछावड	परेका	समदुायका	यवुामा	म	कमजोर	पररवारमा	जनमकेो	
मरेो	समपनन	बनन	सकने	क्मताको	कमी	छ,	मलाई	सहयोग	गनने	मानछेको	अभाव	छ	।	म	आफैले	सफलता	प्राप्त	गनने	क्मता	राखन	
सवकदन	भनने	कमजोर	मानवसकता	राखकेो	पाइनछ	।	समाजमा	रहकेो	यसतो	अहकंार	र	हीनताबोिको	मानवसकताले	यवुाहरुलाई	
गाँवजरहकेो	छ	।	प्रगवतको	बािक	बवनरहकेो	छ	।	

५.	 समाजमा	रहेकरो	जातरीय	उचवनचकरो	प्रभाव	युवामा	समेत	्नु्इ
समाजमा	 रहकेो	 जातीय	 ववभदे	अनतय	 हुन	 सकेको	 छैन	 ।	 दवलत	 तथा	 पछावड	 परेका	 यवुाहरुले	 वशक्ा	 प्राप्त	 गनने	 सथान	 तथा	
वशक्ालयदवेख	राजयबाट	सेवा	वलने	र	रोजगारी	प्राप्त	गनने	सथानसमम	अपमावनत	हुन	ुपनने,	वहनताबोि	गनु्ष	पनने	अवसथा	अझ	ैछ	।	
पछावड	परेका	यवुाहरु	मधये	क्मता	दखेाउन	सकने	यवुाले	समते	आफनो	पवहचान	लकुाएका	र	फरक	पवहचानमा	प्रसततु	गरेका	
उदाहरणहरु	हाम्ो	समाजमा	प्रयाप्त	 दखेन	पाइनछ	 ।	यसै	कारणले	पवन	यवुाहरु	 ववभदे	 नभएको	 र	आफनो	समाजमा	अपमावनत	
पवहचानको	प्रभाव	नपनने	सथान	तथा	ववदशेमा	जान	चाहने	प्रबवृतिको	ववकास	भएको	छ	।	

६.		 शाररीररक	श्रमलाई	तुचछ	ठान्नु	तथा	बाधयता	ठान्नु	
नेपाली	समाजमा	श्रम	गनने	प्रवत	सममान	नहुने,	श्रम	गनने,	समाजको	लावग	अवतआवशयक	वसज्षनातमक	काय्ष	गनने	वयवक्	र	समाजको	लावग	
अवत	आवशयक	शारीररक	श्रम	चावहने	पेशा	बयवसायलाई	महतव	नवदने,	तयसतो	पेशा	वयवसाय	अगालने	वयवक्लाई	तललो	सतरमा	
गणना	गनने	कारणले	पवन	यवुाहरु	उतपादनशील	र	वसज्षनशील	काय्षमा	नलागी	बेरोजगार	बसने,	वबकृवततफ्ष 	लागने	अवसथा	रहकेो	छ	।	

७	 ववश्व्या्रीकरण,	रन्ररनेर	तथा	सचूना	प्रववव्करो	प्रभाव	
अवहलेका	 यवुाहरु	 पवहला	 जसतो	 कुनै	 भौगोवलक	क्ेत्	 र	 वसवमत	सक्ष लमा	 मात्	 वसवमत	 हुनपुनने	 बाधयतामा	 छैनन	् ।	 इनटरनेट,	
सामावजक	स्जाल	तथा	सचूना	प्रववविको	प्रयोग	गाउँ-गाउँमा	पगुी	सकेको	छ	।	ववश्वका	कुनै	पवन	कुनामा	भएका	सेवा,	सवुविा	
अवलोकन	गनने,	तयसका	सकारातमक	तथा	कमसल	पक्को	ववशे्रण	गनने	मौका	यवुा	समहूले	प्राप्त	गरररहकेा	छन	्।	यसले	आफनो	
सथानका	सेवा	सवुविासँग	तलुना	गनने	मौका	मात्	हनै	ज्ञानको	क्ेत्	फरावकलो	पानने	मौका	वमलेको	छ	।	वववभनन	दशे	ववदशेका	यवुाले	
प्राप्त	गरेका	अवसर	सवुविाको	बारेमा	जानकारी	राखन	ुसवभाववकै	हो	।	ती	सखु	सवुविा	प्राप्त	गन्ष	के-कसता	समसया	झलेे	?	कवत	
महेनत	गरे	?	तयतातफ्ष 	जानकारी	वलन	खासै	प्रयास	नगनने,	सामावजक	स्जालहरुबाट	गरेका	महेनत	प्रयासको	जानकारी	हुन	नसकने	
कारणले	पवन	यवुाहरुलाई	कुनै	ववरयको	गवहराइको	ज्ञान	भनदा	पवन	सतही	र	झलयाकक	झलुकुकमा	वसवमत	हुने,	उपभोक्ाबादी	
बनने,	वववभनन	वबकृवत	समते	वनवमतने	अवसथा	छ	।	

८	 युवामा	्रोषण,	सवस्थय	र	शाररीररक	तन्दुरूवसत	प्रवतकरो	सचेतताकरो	कमरी
घरपररवारबाट	तथा	औपचाररक	वशक्ा	माफ्ष त	प्रयाप्त	पोरण	र	सवास्थय	समवनिी	जानकारी	प्राप्त	गन्ष	नसकनाले	यवुाहरु	कुपोरण	र	
शारीररक	कमजोरीको	वशकार	हुन	पगुेका	छन	्।	अनावशयक	गफ	गरेर,	अनतुपादक	काय्षमा	लागेर	समय	खरे	फालने	तर	शारीररक	
तनदरुुसतीको	लावग	वयायाम	तथा	खलेहरुमा	धयान	नवदने	समसया	िरैे	यवुाहरुमा	ववद्यमान	छ	।	सवास्थयको	लावग		पया्षप्त	पोरण,	
आहार	ववहारको	कमी	र	पया्षप्त	वयायाम	गनने	सथान	र	संसकृवतको	कमीले	यवुामा	तनाव	वनमतयाएको	छ	।	यवुामा	मातवृशश	ुसवास्थय	
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तथा	अवभभावक	वशक्ाको	कमीले	गदा्ष	आफुले	जनमाएका	बालबावलकाको	उपयकु्	संरक्ण	र	हरेचाह	गनने	ज्ञान	सीपको	पवन	कवम	
छ	।	यवुामा	फुस्षदको	समयमा	नयाँ-नयाँ	कुरा	वसकने,	समयको	दरुुपयोग	गनने	र	सकारातमक	काय्षमा	लागने	बानीले	सबलता	प्राप्त	
गन्ष	सकेको	छैन	।	

९.		 ्रम्रागत	्ेशा	वयवसायलाई	आ्ुवनकरण	गन्इ	र	सममावनत	बनाउन	नसवकनु	
समाजको	 ववकासमा	 ठूलो	योगदान	गनने	 पेशा	 वयवसायहरु	जसतो	 ववश्वकमा्षको	भाँडाकुडा	 हवतयार	 वनमा्षण	 र	मम्षत	गनने	काय्ष,	
सवुचकारको	कपडा	 वसलाउने,	 वमजार	तथा	साकशीको	जतुिा	 वसलाउने	पेशाहरु	समाजमा	सममावनत	 हुन	नसकन	ुएकातफ्ष 	छ	भने	
अकयोतफ्ष 	तयसता	पेशालाई	आिवुनकरण	गरी	आयमलूक	र	रोजगारमलूक	बनाउन	नसकनले	पवन	उतपादनमलूक	पररवारका	यवुाहरु	
समते	बेरोजगार	र	उतपादन	वहन	हुन	पगुेका	छन	्।	

१०		वसज्इनशरीलता,	उद्मशरीलतामा	भन्दा	जावगरे	मानवसकताकरो	बाहुलयता
औपचाररक	 वशक्ाले	 उद्यमशीलतालाई	 प्रव्षधिन	गन्ष	 सकेको	 छैन	 ।	 यवुाहरुमा	 वसज्षनशीलता	 तथा	 उद्यमशीलता	भनदा	 सथायी	
जावगर,	सथावयतव,	मावथललो	पद,	एकाएक	आवथ्षक	समपननता	जसता	कुरा	प्रवत	मोह	बढेको	छ	।	परमपरागत	रुपमा	भवनद	ैआएको	
उतिम	खतेी	वद्तिीय	वयापार	र	कमसल	सेवा	वा	नोकरी	भनने	भनाइ	समसामवयक	रुपमा	असतय	साववत	गन्ष	खोवजएको	छ	।	दशे	
ववदशेमा	गररने	सेवालाई	पवहलो,	वयापारलाई	दोस्ो	र	उतपादनमलूक	काय्षलाई	कमसल	रुपमा	वलइएको	छ	।	उद्यमशीलताको	
चनुौती	 वलन	तयार	 हुने	 यवुाको	संखया	घट्दो	छ	 ।	जसले	गदा्ष	 वसज्षनशील,	 उद्यमशील	काय्षहरु	तथा	समाज	 र	 राष्ट्रकालावग	
अतयाबशयक	काय्षहरु	छावडने	अवसथा	वसज्षना	भएको	छ	।	

११		शासन	प्रणालरी	र	सरकाररी	सेवा	प्रवाहमा	भएका	समसयाले	गदा्इ	युवामा	वनराशा	उत्न्न	
कम्षचारीको	परमपरागत	मानवसकतामा	पररवत्षन	 हुन,	सरकारले	 वदने	सेवा	सवुविा	चसुत	दरुुसत	 वदने	प्रणालीको	सथापना	 हुन	र	
सशुासन	कायम	 हुन	नसकदा	यवुाहरुले	कुनै	सेवा	सवुविा	 वलँदा	झणझवटलो	र	 वदकक	मानने	 हुनाले	पवन	 नेपाली	यवुाहरु	आफनै	
ठाउँमा	आफू	र	आफनो	पररवारको	भववष्य	प्रवत	सवुनवश्त	हुन	सवकरहकेा	छैनन	् ।	सरकारी	 वनकायको	संसथागत	ववकास	हुन	र	
दवैनक	जीवनमा	अतयावशयक	सेवाहरु	सहज	तररकाले	ववतरण	हुन	नसकनाले	तथा	झणझवटलो	हुने	हुनाले	यवुामा	वनराशा	उतपनन	
गराएको	छ	।	यसै	कारणले	पवन	राजयबाट	प्राप्त	हुने	सेवा	सवुविा	सहज	रुपमा	पाइने	मलुकुको	खोजीमा	यवुाहरु	लावगरहकेा	छन	्।	

१२		ववदेश	जाने	रहर	तथा	ववदेश	जानुलाई	जरीवनकरो	अवभष्ठ	बनाउनु	
वब्रवटस	आमशीमा	भना्ष	भएर	बाब,ु	दाज	ुतथा	समाजको	पवहलो	पसुताका	वयवक्ले	गरेका	आवथ्षक	प्रगवत	र	पाररवाररक	समपननता	
दखेकेो,	भारतीय	सेनामा	भतशी	हुदँा	लगाएका	लगुा	र	गरेका	काय्षको	तवसवर	आफनो	घरको	ढोका	मावथ	दवैनक	दखेकेो,	ववदशे	गएर	
पैसा	कमाएका	कथाहरु	दवैनक	सनुद	ैहुकने को	यवुाले	ववदशे	जाने	कुरालाई	रहर	र	जीवनको	एक	अवभष्ठ	बनाउन	ुसवभाववकै	पवन	
हो	।	एकातफ्ष 	आफनो	सथानम	ैसानोवतनो	काम	गरेर	बसेको	यवुाले	खासै	आवथ्षक	प्रगवत	गन्ष	नसकेको,	वववभनन	अपमान	सहकेो,	
समाजले	तयसता	यवुालाई	कमजोर	रुपमा	प्रसततु	गरेको	सनेुको	वकशोरले	अकयो	राम्ो	ववकलप	नहुदँासमम	वब्रवटस	सेना	र	भारतीय	
सेनामा	भवत्ष	हुन	चाहनछ	नै	।	यसता	यवुालाई	राजयले	राम्ो	ववकलप	वदन	पवन	सकेको	छैन	।	माधयवमक	तहका	कक्ा	पढ्दा	पढ्द	ै
पवन	वकन	पढाइमा	महेनत	गनने	१६	बर्ष	पगुे	नागररकता	बनछ	र	नागररकता	बनेपवछ	राहदानी	बनछ	।	नागररकता	र	राहदानी	भए	पवछ	
ववदशे	जान	पाइने,	आवथ्षक	प्रगवत	हुने,	सेनाबाट	फवक्ष दा	वयवक्गत	सवतनत्ता	उपयोग	गन्ष	पाइने	लोभ	लालचमा	पवन	यवुाहरु	
आफनै	सथानमा	उद्यमशील	बनन	उतपादनका	काय्षमा	लागन	भनदा	ववदशे	जानलुाई	जीवनकै	अवभष्ठ	बनाएका	छन	्।	

१३		मवहला,	लैङ्वगक	अल्सखंयक,	दवलत	तथा	्छाव्ड	्रेकरो	समुदायका	युवाका	आफनै	व््डा	
नेपालमा	अझ	ैपवन	मवहला	तथा	पछावड	पाररएका	समदुायका	यवुाहरुले	आफनो	ठाउँमा	सममावनत	हुने	वातावरण	पणू्षरुपमा	वनमा्षण	
भएको	 छैन	 ।	अझ	ैपवन	आफनै	समाजमा	पाइला-पाइलामा	अपमावनत	 हुनपुनने	बाधयता	छ	 ।	समाजमा	अगावड	बढ्न	सहयोगी	
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वातावरण	पाउन	सवकरहकेा	छैनन	्।	तयसता	लैङ्वगक,	सामावजक	र	अनय	ववववि	कारणले	वपरोवलएका	यवुाहरुलाई	उद्यमशीलता	
र	अनय	चनुौवतपणु्ष	काय्ष	गन्ष	कवठनाइ	हुनछ	।	तयसता	यवुाले	आफनो	समाजको	चालचलन,	नेपाली	संसकार	संसकृवत	भनदा	ववदशेमा	
प्राप्त	गनने	संसकृवतमा	सवतनत्	भएको,	सममावनत	भएको	र	सवअवसततव	प्राप्त	गरेको	महसशु	गनु्षले	पवन	पछावड	पाररएका	यवुाहरु	
आफनो	आवथ्षक	हवैसयतले	भयाएसमम	बसाइ	सन्ष	तथा	ववदशे	जान	चाहनछन	्।	मवहला	यवुाले	यसै	अवसथामा	सनतान	उतपादनका	
काय्षमा	लागन	ुपनने,	सनतान	उतपादनका	काय्ष	मवहलाका	मात्	 हुन	्भनने	सोच	समाजमा	 हुनलेु	पवन	मवहला	यवुालाई	परुुर	सरह	
उद्यमशील	बनन	र	पेशा	रोजगारमा	लागन	ुसमसया	रहकेो	छ	।	

१४		ववदेशमा	्ुगेका	युवाहरु	कम	्ाररश्रवमकमा	जरोवखम्ूण्इ	काम	गन्इ	बाधय	
रोजगारी	र	बैयवक्क	ववकासकोलावग	ववदशे	जान	ुपनने	बाधयता	भएका	र	ववदशे	पगुेका	यवाहरु	पाइलैवपचछे	ठवगइ	रहकेा	छन	्।	
ववदशेमा	लैजाने	ठेकेदार,	दलालहरुले	गलत	सचूना	वदने,	अनावशयक	आश्वासन	वदने,	आवशयकता	भनदा	बढी	रकम	असलुने,	
कम	जोवखमपणू्ष	र	राम्ो	जयाला	प्राप्तहुने	कामको	प्रलोभन	दखेाएर	ववदशेमा	लैजाने,	ववदशेमा	पगुे	पवछ	तयसको	ववपररत	कवठन,	
जोवखमयकु्	 र	कम	 जयालाको	काममा	लगाउने,	 ववदशेमा	लगेर	अबैिावनक	बनाइ	अलपत्	 पानने,	औरिोउपचार	 र	 बीमाको	
वयवसथा	 नगनने	 जसता	कारणले	 नेपाली	 यवुाहरु	 ठवगइ	 रहकेा	 छन	् ।	 ववदशेमा	कम	 पाररश्रवमकमा	जोवखमपणू्ष,	खतराखालका	
असममावनत	काय्ष	गन्ष	बाधय	भएका	छन	्।	ववना	तावलम,	ववना	सजगता	तयसता	काम	गनु्ष	पदा्ष	शरीरका	अगं	मात्	होइन	जयानै	
गमुाउन	ुपरेका	यवुाहरु	िरैे	छन	्।	

१५		कम	उमेरमानै	आवथ्इक	दावयतव	र	्ाररवाररक	बरोझ	उठाउनु	्नने	बाधयता
कवतपय	यवुाहरु	पररपकक	हुन	नपाउद	ैपररवारको	आवथ्षक	अवसथाको	कारण,	बाबआुमाको	गररवीको	कारण	तथा	सानैमा	बाबआुमा	
गमुाउन	ुपनने	बाधयताको	कारण	पवन	मानवसक	तनावमा	जेवलन	पगुेका	छन	्।	यसतो	अवसथाका	यवुाहरुलाई	प्रयाप्त	परामश्ष	र	सहयोगको	
आवशयकता	पद्षछ	तर	कवठनाइमा	परेका	यवुालाई	सहयोग	गनने	गाउँ-गाउँ	तथा	सथानीय	तहमा		पया्षप्त	ससथा	तथा	वनकायको	अभाव		
छ	।	सरसललाह	तथा	परामश्ष	पाउनपुनने	यवुाले	परामश्ष	पाउन	नसकनले	मानवसक	तनावमा	यवुाहरु	फसेका	छन	्।	

१६.		्या्इप्त	ररोजगाररीका	अवसरकरो	कमरी,	बेररोजगार	रहनु	्नने	बाधयता
पया्षप्त	उद्योग	िनदा,	कलकारखाना	 सथापना	 हुन	सकेका	 छैनन	् ।	आवथ्षकरुपमा	समपननहरु	 बैदवेशक	 र	 सवदशेी	 वयापार,	जगगा	
दलाली,	शयेर	माकने ट,	भवन	वनमा्षणमा	पुँजी	खवच्षरहकेा	छन	्।	सथापना	भएका	उद्योगिनदा	कलकारखाना	र	उतपादनमलूक	काय्ष	
पवन	संकटमा	छन	्।	आफनै	सथानमा	पररवारसँग	बसेर	राजगारी	गन्ष	चाहने	यवुाहरुले	पवन	रोजगारीका	मौका	नपाएको	कारणले	
बेरोजगार	बसन	ुपनने	तथा	ववदशेन	ुपनने	बाधयता	वसज्षना	भएको	छ	।	

१७.	सवतन्त्	वचन्तन	गनने,	वसज्इनातमक	तथा	उद्मशरील	काय्इमा	लागने	वातावरणकरो	कमरी	

यवुाहरु	सवतनत्	 वचनतन	गन्ष,	 वसज्षनातमक	काय्षमा	तथा	आफनो	इचछा	अनसुारको	काय्षमा	रमाउन	चाहनछन	् ।	हाम्ो	समावजक	
पररवेशले	यवुाहरुलाई	पवन	पवहलो	पसुताले	बनाइवदएको	 वसमामा	 राखन	चाहनछ	 ।	यवुाको	 सवतनत्ता	 सवीकाददैन	 ।	उद्यमशील	
काय्षमा	लागने,	श्रम	गनने,	आफनै	कमाइमा	बाचने	र	रमाउने	वातावरणको	कमी	छ	।	समाजले	आफनै	सथानमा	उद्यममा	लागने	यवुालाई	
सममान	भनदा	पवन	बावहर	जान	नसकने	कमजोरको	संज्ञा	वदने	गरेको	छ	।	तयसै	कारणले	पवन	आफनै	ठाउँमा	काम	गन्ष	खोजने	यवुामा	
मनोबैज्ञावनक	समसया	वनवमतने,	आफु	प्रवत	वहनताबोि	गनने,	गाउँबाट	शहरमा,	शहरबाट	ववदशेमा	पलायन	हुने	अवसथा	बढ्दो	छ	।	
नेपालम	ैरहकेा	यवुामा	समाज	प्रवत	ववद्रोह	उतपनन	हुने,	सामावजक	अपराि,	काननू	ववरुधिका	काय्षमा	समते	लागने	अवसथा	वसज्षना	
भएको	छ	।	ववकवसत	मलुकुमा	गएका	यवुाहरुले	तयहाँ	प्राप्त	गनने	सवतनत्ताको	कारणले	पवन	नेपाल	फक्ष न	नचाहने	अवसथा	वसज्षना	
भएको	छ	।	
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१८.	नरीवत,	यरोजना	वनमा्इणमा	युवाकरो	कम	सहभावगता,	राजनरीवत	र	राजनैवतक	नेतृतव	प्रवत	ववतृषणा
राजनीवतक	दलका	अवनवश्त	र	अनपेवक्त	वक्रयाकलाप,	नेततृव	गननेले	आफना	दल	केवनद्रत,	वयवक्	केवनद्रत,	क्वणक	फाइदा	हुने	
काय्षमा	लागने,	दीघ्षकावलन	फाइदा	हुने	काय्षलाई	महतव	नवदने	कारणले	पवन	यवुाहरु	राजनीवतक	नेततृव	प्रवत	ववश्वसथ	हुन	र	भववष्य	
प्रवत	सवुनवश्त	हुन	सवकरहकेा	छैनन	्।	राजनीवत	र	राजनैवतक	नेततृवको	कारणले	पवन	यवुाहरुमा	वबतषृ्णा	र	तनाव	वनमतयाएको	छ	।	
यवुाहरुको	जवत	बढी	नीवत,	काय्षक्रम	र	योजना	वनमा्षणमा	सहभावगता	हुनछ	राजनीवत	र	राजनैवतक	नेततृव	प्रवत	ववश्वास	बढ्छ	।	तयवत	
नै	यवुा	मतै्ी	नीवत,	योजना	र	काय्षक्रम	बनने	समभावना	रहनछ	।	नेपाली	यवुाहरुले	नीवत,	योजना	र	काय्षक्रम	वनमा्षण	र	काया्षनवयमा	
प्रयाप्त	सहभावगतको	कमीले	गदा्ष	यवुाको	राजनीवत	प्रवत	नै	ववतषृ्णा	बढ्द	ैगएको	पाइनछ	।	

१९	 सामावजक	सञजालकरो	दुरु्यरोग,	कुलत,	दुवय्इसनमा	फसनु
सामावजक	स्जालको	अतयविक	प्रयोगले	गदा्ष	यवुाहरुलाई	शारीररक	र	बौवधिक	श्रम	गन्ष	भनदा	सतवह	कुरामा	लागने,	उपभोक्ावादी	
वचनतनको	ववकास	हुने	अवसथा	वसज्षना	भएको	छ	।	सामावजक	स्जालको	दरुुपयोगकै	कारणले	कवत	यवुाले	आफुलाई	अपमावनत	
भएको	महससु	गरी	आतमहतया	समते	गन्ष	पगुेका	छन	्।	लह-ैलह,ै	गलत	संगत,	सामावजक	दावयतव	बोि	नगनने	वयापारीका	कारणले	
पवन	यवुाहरु	कुलत	र	लाग	ुपदाथ्ष	दवुय्षसनमा	फसन	पगुेका	छन	्।	सामावजक	असवसथताको	वबकास	हुन	पगुेको	छ	।	खाली	वदमाग	
सैतानको	बास	भने	जसतो	उद्यममा	नलागेका	बेरोजगार	यवुाहरु	कुलत	र	दवुय्षसनमा	फसने	समभावना	बढी	भएको	छ	।	

२०	अन्तर्ुसता	फरकबार	युवामा	ववतृषणा,	बहुआयावमक	मानवसक	समसया	र	तनावकरो	वशकार
हरेक	समदुायमा	पवहलो	पसुता	र	दोस्ो	पसुताको	सोच,	इचछा,	चाहना	र	काय्ष	प्रवक्रयामा	फरक	पनु्ष	सवभाववकै	हो	।	जनु	समाजले	
अनतरपसुता	फरकलाई	हटाउन	प्रयतन	गरररेको	हुनछ	यवुाहरुमा	ववतषृ्णा	बढ्न	पाउदनै	।	हाम्ो	समाजमा	बाब	ुआमा	पसुताले	आफुले	
भोगेका	समसया,	गरेका	कवठन	महेनत,	प्रयतन	समझरे	यवुा	पसुताले	केवह	पवन	नगरेको	सहजता	र	सवुविा	मात्	खोजेको	ठानदछन	
भने	नयाँ	पसुताले	परुाना	पसुता	सि	ैकराउने,	समय	अनसुार	नचलने	आफनो	सोचाइमा	सहयोग	नगनने	भनने	मावनरहकेा	 हुनछन	् ।	
दईु	पसुताको	बीचमा	 हुने	फरकपनबाट	 हुने	तनाव	वयवसथापन	गन्ष	जनु	समाजमा	अधययन	अनसुनिन	गररनछ	र	पसुता	बीचमा	
सामनजसयता	लयाउने	प्रयतन	गररनछ,	द्नद्	कम	हुनछ	।	प्रयतन	नगररने	समाजमा	द्नद्	बढ्छ	।	यवुाहरु	यसबाट	जोवगन	पवन	फरक	
सथानमा	जान	मन	पराउने	हुनछन	्।	गररवीको	कुचक्रमा	फसेका,		पया्षप्त	सीप	र	दक्ता	हाँवसल	गन्ष	नपाएका,	मनोबैज्ञावनक	समसयामा	
रुमवलएका	यवुाहरु	बहुआयावमक	तनावमा	पन्ष	र	मानवसक	रोगको	वशकार	हुन	पगुदछन	्।	यसै	कारणले	समाजमा	हतया	र	वहसंा	
समते	हुन	सकदछ	।	

२१.	युवा	उमेर	समबन््मा	नरीवतगत	अष्ष्टता	
नेपालको	यवुा	समबनिी	नीवत	ऐन,	 वनयमले	यवुा	भनेर	१६	दवेख	४०	बर्षको	उमरे	समहूलाई	मानेको	छ	।	१६	दवेख	४०	उमरे	
समहूलाई	एकै	समहूमा	तथा	यवत	ठुलो	उमरे	वभननतालाई	एकै	ठाउँमा	सामानयीकरण	गन्ष	सवकदनै	।	१८	दवेख	२०-२२	उमरेका	
वयवक्को	इचछा	चाहना	र	आवशयकता	फरक	हुनछ	भने	३५-४०	बर्ष	उमरे	समहूका	वयवक्को	इचछा	चाहना,	आवशयकता	फरक		
हुनछ	।	नीवतले	उमरेको	ठुलो	अनतरलाई	एकै	समहूमा	राखदा	समववनित	उमरेका	वयवक्लाई	समवोिन	नहुने	समभावना	बढेको	छ	।	
अतः	यवुाको	पररभारामा	केही	पररमाज्षनको	आवशयकता	रहकेो	दवेखनछ	।	

समसया	समा्ानका	उ्ायहरु	
यवुाका	समसया	एकांकती	रुपमा	समािान	गन्ष	समभव	 छैन	 ।	 राजयका	अनय	िरैे	पक्हरुसँग	यवुाका	समसयाहरु	पवन	जोवडएका	
हुनछन	्।	राजयमा	सशुासन	कायम	भयो,	नागररकको	नेततृव	प्रवत	सममान	उतपनन	भयो	भने	यवुाहरुमा	पवन	राजय	र	नेततृव	प्रवत	ववश्वास	
जागदछ	।	सरकार	प्रवत	ववश्वास	बढ्दछ	।	आफनो	र	पररवारको	भववष्य	प्रवत	आशा	जागदछ	।	समग्र	राजयको	प्रणाली	बयववसथत	हुन	
सकेमामात्	यवुा	पक्को	मदु्ाहरु	समवोिन	हुने,	यवुामा	भववष्य	प्रवत	आशा	र	ववश्वास	जागने	हुनछ।	

यवुाहरुलाई	अवत्ष	 उपदशेले	 मात्	 काम	 गददैन	 ।	 यवुाहरुले	 शारीररक	 श्रम	 प्रवत	 सममान	 गनने,	 उद्यमशील,	 वसज्षनातमक	काय्ष	 र	
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अधययन	अनसुनिानमा	लागने	वातावरण	वनमा्षण	नगरेसमम	राष्ट्रको	पे्रम	गर,	दशेम	ैबस	भननकुो	कुनै	तकु	छैन	।	ववश्ववयापीकरणको	
जमनामा	भौवतक	सखु	सवुविा,	अवसर,	समानता,	सममान,	सवुनवश्त	भववष्य	जनु	मलुकु	तथा	सथानमा	प्राप्त	हुनछ	यवुाहरु	उतै	
जान	चाहनछन	्।	दशेहरुका	बीचमा	कोररएका	राजनीवतक	वसमानाहरु	कमजोर	हुनछन	्।	समग्र	दशेको	वशक्ा,	सवास्थय,	भौवतक	
सवुविा,	सामावजक	सरुक्ादवेख	सशुासनसमममा	सिुार	नभएसमम	यवुाहरुको	लावग	मात्	वातावरण	वनमा्षण	हुने	समभावना	रहदनै	।	
पवहलो	पसुताले	जे	गरे	पवन	यवुाहरु	भने	उद्यमशील	बनन	ुपद्षछ,	उतपादनका	काय्षमा	लागन	ुपद्षछ	भनेर	मात्	वयवहारमा	उतान्ष	समभव		
छैन	।	यवुाको	अवसथा	सिुार	गन्ष	समग्र	दशेको	अवसथा	सिुार	हुनपुद्षछ	।	यवुा	केवनद्रत	ववरयमा	वनमन	सिुारको	आवशयकता	
दवेखनछ	।	

१		 वशक्ालाई	गुणसतररीय,	उद्मशरील	र	सरी्मूलक	बनाउनु	्नने
बेरोजगार	यवुा	उतपादन	हुनमुा	मखूय	रुपमा	हाम्ो	वशक्ा	प्रणाली	वजममवेार	छ	।	अतः	आिारभतू	तहको	वशक्ा	दवेख	नै	जीवनोपयोगी	
सीपहरु	जसतै	स्चार	सीप,	समालोचनातमक	वचनतन	सीप,	सचूना	प्रवववि	प्रयोगको	सीपहरु	ववकास	गराउन	ुपनने	आबशयक्ा	छ	।	
तयसतै	पसुतकमा	भएका	त्थयहरुलाई	घोकाउने	रटाउने	भनदा	पवन	वबद्याथशीले	आफै	सचूना	तथा	त्थयहरु	संकलन	गनने	ववशे्रण	गनने,	
वनशकर्षमा	पगुने	बानीको	ववकास	हुन	ुआवशयक	छ	।	तयसतै	श्रम	प्रवत	सममान	गनने,	शारीररक	श्रम	गन्ष	नवहवचकचाउने,	उद्यमशील	
बनन	सहयोग	पगुने	वशक्ाको	पवन	तयवतिकै	आवशयक	छ	।	वबद्याथशीलाई	एककाइसौ	शताबदीको	लावग	आवशयक	पनने	सीपहरु	जसतै	
सहकाय्ष	गनने,	समनवय	गनने	जसता	सीपहरु	ववकास	गनने	वशक्ा	वदन	ुआवशयक	छ	।	ववद्याथशीलाई	केही	गन्ष	उतपे्रररत	गनने,	वनरनतर	वसकन	
र	क्मता	बवृधि	गन्ष	प्रयतन	गनने	बानीको	वबकास	गनने	वयवहाररक	सीप	वसकाउने	वशक्ा	तथा	वनवश्त	तहको	वशक्ा	वलए	पवछ	बजारमा	
वबकन	सकने	तथा	आफै	केही	गन्ष	सकने	खालको	वशक्ा	वदन	सकेमा	बेरोजगारी	समसया	समािन	हुने,	उतपादनशील	काय्षमा	लागने,	
सकारातमक	सोचको	वबकास	हुने,	तनावबाट	मकु्	हुने	अवसथा	वनमा्षण	गन्ष	समभव	हुनछ	।	

२		 सबैले	समान	खालकरो	वशक्ा	वलने	वयवसथा	गनने
साव्षजवनक	र	संसथागत	तथा	वनजी	वशक्ाको	कारणले	समाजमा	दईु	वकवसमका	यवुा	उतपादन	हुदछैन	्।	दईु	वकवसमको	वशक्ाले	
समाजमा	द्नद्	वनमतयाएको	छ	।	अतः	सबै	बालबावलका	तथा	यवुाले	समान	खालको	वशक्ा	पाउने	वातावरण	वमलाउन	सकेमा	
यवुामा	तनाव	र	द्नद्	वनयनत्ण	गन्ष	र	प्रवतभा	मौलाउन	समभव	हुनछ	।	

३.	 युवाहरुलाई	आवशयकताकरो	आ्ारमा	उद्मशरीलता	समबन््री		्या्इप्त	तावलमकरो	्यवसथा	गनु्इ	्नने	
सामानय	वशक्ा	वलएका	र	रोजगारीमा	जान	चाहने	तर	बेरोजगार	भएर	बसेका	सबै	यवुाहरुलाई	कमतीमा	पवन	तीन	मवहनाको	परामश्ष	
सवहतको	सीपमलूक	र	उद्यमशीलता	समववनि	तावलमको	वयवसथा	गररनपुद्षछ	।	सकने	यवुाबाट	शलुक	वलए	पवन	आवथ्षकरुपमा	
वबपनन	यवुाहरुलाई	भने	सहुवलयतमा	वनःशलुक	तथा	समयको	क्वतपवुत्ष	सवहतको	राहत	रकमको	वयवसथा	गररन	ुपद्षछ	।	यसता	
काय्षले	यवुामा	उद्यमशीलता	बढाउन	र	बेरोजगारी	घटाउन	मद्त	पगुदछ	।	

४	.	 ववदेशरी	मुलुकमा	जाने	युवालाई	समभाववत	कामकरो	प्रकृवतअनुसार	तावलमकरो	वयवसथा	गनने
ववदशे	जान	चाहने	यवुालाई	वववभनन	चरणमा	ठवगन	नपरोस,	ववदशेमा	गएर	पवन	सममानजनक	र	काम	अनसुारको	जयाला	पाउन	
समभव	होस	्भनेर	रोजगारमा	जाने	मलुकुको	श्रम	बजारको	सभने	गरी	आवशयक	पनने	सीपको	पवहचान	गनने,	तयसता	सीप	वसकाउने	
खालका	तावलम	तथा	अवभमखुीकरणको	वयवसथा	गनने	काय्ष	गन्ष	सकेमा	यवुाहरु	ठवगन	पददैन	 ।	 ववदशेबाट	फक्ष ने	यवुाहरुलाई	
ववदशेमा	वसकेका	सीप	आफनो	सथानमा	प्रयोग	गन्ष	सहयोगी	वातावरण	वमलाउने,	सहुवलयतपणु्ष	कजा्ष	पाउने	वयवसथा	वमलाउन	ु
पद्षछ	।	

५.		 हरेक	सथानरीय	तहमा	युवा	्रामश्इ	केन्द्रकरो	वयवसथा	गनने
यवुाको	अवसथा	र	आवशयकता	अनसुार	परामश्ष	वदन	सकने	ववज्ञसवहतको	यवुा	परामश्ष	केनद्र	सथापना	गररन	ुपद्षछ	।	ववदशे	जाने	
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यवुालाई	ववदशेमा	हुने	वयवहार,	अपनाउन	ुपनने	सजगता	समवनिमा	परामश्षको	वयवसथा	गररन	ुपद्षछ	।	समववनित	मलुकुमा	जीवनयापन	
गन्ष	आवशयक	नयनूतम	भावरक	सीप,	समववनित	समाजमा	अपनाउन	पनने	वयवहाररक	सीप	समवनिमा	परामश्षको	वयवसथा	गररन	ु
पद्षछ	 ।	 कुनै	 पेशा	 वयवसाय	अपनाउन	 चाहने	 यवुाहरुलाई	 समते	आवशयकता	अनसुार	 परामश्ष	 वदने,	 कवठनाइमा	 परेकालाई	
सरसललाह	वदनसकने	केनद्रहरुको	सथापना	गररन	ुपद्षछ	।	

६.	 उद्म	गन्इ	चाहने	युवाहरुलाई	सहज	र	सहयरोगरी	वातावरण	वनमा्इण	गनने
उद्यम	गनने	चाहने	यवुाहरुलाई	कसता	कसता	उद्यमको	समभावना	छ	?	उद्यमलाई	कसरी	अगावड	बढाउन	सवकनछ	?	उद्यम	गन्ष	
चाहमेा	सहयोगी	को-को	हुन	सकदछन	?	भनने	समवनिमा	जानकारी	वदने,	उद्यम	दता्ष	गन्ष	सहयोग	गनने	र	उद्यम	बवृधि	गन्ष	सहयोग	गनने	
वातावरण	वनमा्षण	गन्ष	सकेमा	यवुाहरुको	उद्यममा	आकर्षण	बढाउन	समभव	हुनछ	।	

७.		 बेररोजगार	युवाहरुलाई	्रामश्इ	र	आवशयकता	अनुसार	सरी्	ववकासका	काय्इक्रम	सञचालन	गनने
बेरोजगार	यवुालाई	समववनित	यवुाको	भौगोवलक	क्ेत्मा	समभाववत	उद्यम	तथा	 रोजगारीका	अवसरहरु,	 तयसकोलावग	चावहने	
आवशयक	सीप	र	दक्ता,	आवशयक	पनने	आवथ्षक	लगानी,	समनवय	गनु्ष	पनने	पक्हरु	जसता	कुराहरु	समटेी	आवशयकता	अनसुार	
सीप	ववकासका	काय्षक्रम	स्चालन	गररन	ुपद्षछ	।	

८.		 युवालवक्त	सहयरोग	तथा	वयवसाय	सञचालन	गन्इ	कजा्इ	सहज	तररकाले	्ाउने	वयवसथा	गनु्इ	्नने
अवहलेको	पररवेशमा	मावथललो	पदको	 वयवक्	वा	सफल	वयवसायी	तथा	 कुनै	न	 कुनै	रुपमा	शासन	र	सतिासँग	पहुचँ	नभएको	
वयवक्ले	बैंकबाट	ऋण	वलन	सकदनै	।	यवुा	लवक्त	सहयोग	पवन	पहुचँमा	रहकेाले	मात्	पाउने	र	आवथ्षक	सामावजक	रुपमा	पछावड	
परेकाले	बैंकबाट	ऋण	समते	नपाउने	अवसथाको	अनतय	गरी	आवशयक्ा	अनसुार	सहज	तररकाले	सहयोग	तथा	ऋण	वदलाउने	तथा	
पाउने	वातावरण	वमलाउन	ुपद्षछ	।	साथै	कुनै	ववरयमा	नवप्रव्षतन	गन्ष	चाहने	यवुालाई	सहयोगी	वातावरण	वमलाउने,	नवप्रव्षतन	
केनद्रहरु	सथापना	गनने	काय्ष	गररन	ुपद्षछ	।	

९.	 गरीत,	सगंरीत	र	ससंकृवतमा	समेत	युवालाई	उतपे्ररणा	जगाउने	
बजारमखूी,	छाडा,	अका्षले	गरेको	उतपादन	प्रयोग	गन्ष	उकसाउने	भनदा	आफै	केही	गन्ष	उतपे्रररत	गनने	खालका	गीत	संगीतलाई	
प्राथवमकता	वदनपुद्षछ	।	काम	गरेर	खान	तथा	श्रम	गन्ष	चाहने	र	गनने	यवुालाई	उतपे्रररत	गनने	खालका	सांसकृवतक	काय्षक्रमहरुको	
आयोजना	गररनपुद्षछ	।	यवुा	उद्यमीका	सफल	अभयासहरुलाई	वयापक	पानने	र	वातावरणले	समते	उद्यमशील	बनन,	उतपादनमखूी	
काय्षमा	लागन	उतपे्रररत	गनने	पररवेश	वनमा्षण	गररन	ुपद्षछ	।	

१०.	युवाले	अ्नाउने	्रं्रागत	वयवसायलाई	आ्ुवनकरण	गन्इ	र	्यवसावयक	बनाउन	सहयरोग	गनु्इ	्नने
बाब,ु	बाजेले	अपनाएको	परमपरागत	वयवसायलाई	अपनाउने	यवुालाई	प्रोतसाहन	गनने,	 तयसता	वयवसायलाई	आिवुनकरण	गन्ष	
आवशयक	तावलम	र	उपकरण	वकनन	सहुवलयतपणू्ष	ऋणको	वयवसथा	गररन	ुपद्षछ	।	परमपरागत	पेशालाई	आिवुनवककरण	गनने,	थप	
उतपादनशील	र	वयवसावयक	बनाउने	यवुाहरुलाई	परुसकार	तथा	प्रोतसाहन	गनने	पररपावट	बसावलन	ुपद्षछ	।	

११.	युवा	समवन््मा	के	कसता	समसया	छन	्र	कसररी	समा्ान	गन्इ	सवकन्छ	अधययन	अनुसन््ान	गररनु	्नने
यवुा	समवनिी	त्थयांकहरु,	भए	गररएका	कामहरु	एवककृत	गररन	ुपनने	टड्कारो	आवशयकता	छ	।	तयसतै	आम	यवुाको	अवसथा	र	
समभावनाहरु	एवकन	गन्ष,	समसयाको	समािान	गन्ष	यवुा	समवनिमा	अधययन	अनसुनिान	गरी	अधययनको	वनचोडहरु	यवुा	नीवतमा	
पररमाज्षन	गनने	र	यवुा	समवनिी	काय्षक्रमहरु	लयाइने	पररपावट	बसावलन	ुपद्षछ	।	

१२.	सथानरीय	तहका	हरेक	व्डामा	युवा	केन्द्र	सथा्ना	गनने	
यवुाहरुलाई	शारीररक	ससुंगठनकोलावग	खलेकुद	र	वयायामको	जयाद	ैठूलो	महतव	हुनछ	।	हरेक	वडा	तथा	गाउँ	टोलमा	यवुा	लवक्त	
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खलेकुद	सथल,	वयायामशाला,	मनोर्जन	र	वसज्षनातमक	सथलहरुको	वयवसथा	गनने	र	तयसता	सथलहरुमा	प्रवशक्क	तथा	अनभुवी	
वयावक्हरुको	मवनटररङ्ग,	कोवचङ्ग	र	मनोवैज्ञावनक	परामश्षको	वयवसथा	समते	गररन	ुपद्षछ	।	

१३.	उद्मरी	मवहला	युवाका	लावग	सहयरोगरी	र	सहज	वातावरण
यवुा	अवसथामा	 सनतान	 उतपादन	 गनु्ष	 पनने	 र	 बालबावलका	 हुका्षउन	ु पनने	 दावयतव	 मवहला	 यवुामा	 बढी	 हुनछ	 ।	 यसै	अवविमा	
मवहलाहरुले	आवथ्षक	उतपादनमलूक	काय्ष	तथा	रोजगारमा	लागन	ुपनने	हुनछ	।	यसकोलावग	मवहला	यवुाका	समसयालाई	समािान	
गन्ष	सहयोग	पगुने	खालका	काय्षक्रम	पवन	लयाइन	ुपद्षछ	।	उद्यमी	तथा	वववभनन	पेशामा	संलगन	यवुा	मवहलाको	आवशयकता	अनसुार	
वशशसुयाहार	केनद्रहरु	समभव	भएसमम	सथानीय	तहको	प्रतयेक	वडामा	सथापना	गररन	ुपद्षछ	।	

१४.	नेर,	रन्ररनेर	र	सामावजक	सञजालकरो	गलत	प्रभाव	ररोकने	र	सदु्यरोग	गनने	वातावरण	वमलाउने
नेट	 इनटरनेटको	सवह	सदपुयोग	गनने	यवुालाई	प्रोतसाहन	काय्षक्रम	स्चालन	गनने,	 इनटरनेट	 र	सामावजक	स्जालको	सदपुयोग	
समवनिमा	चतेनामलूक	काय्षक्रम	स्चालन	गररन	ुपद्षछ	।	साव्षजवनक	सेवालाई	प्रववविमा	आिाररत	बनाउने	र	साज्षजवनक	सेवा	
वलन	चाहनेले	सहज	र	सरल	तररकाले	सेवा	पाउने	वातावरण	वनमा्षण	गररन	ुपद्षछ	।	

वनषकष्इ
दशेमा	समवृधि	तथा	समनुनतीको	लावग	सबै	भनदा	महतवपणु्ष	भवूमका	यवुाहरुको	नै	हुनछ	।	यवुाहरु	सक्म,	उद्यमशील,	उतसाही,	
वसज्षनशील	भएमा	मात्	सामावजक	ववकास	र	दशेको	आवथ्षक	ववकास	समभव	हुनछ	।	यवुाहरुको	तागतले	नै	समाजका	वबकृवतहरु	
हटाउन	सवकनछ	।	सामावजक	सिुार	समभव	हुन	सकदछ	।	समाजलाई	सभय	र	समनुनत	बनाउन	सवकनछ	।	सबै	यवुाहरु	सक्म,	
वसज्षनशील,	उद्यमशील,	उतसावहत	हुन	आवशयक	छ	।	यसको	लावग	यवुाको	अवसथा,	यवुाको	चाहना,	समसयाहरु	र	चनुौवतहरु,	
यवुाहरुलाई	सक्म	उद्यमशील	बनाउन	गन्ष	सवकने	काय्षहरुमा	अधययन	अनसुनिान	गररन	ुपद्षछ	र	अनसुनिानको	 वसफाररसको	
आिारमा	यवुाकेवनद्रत	काय्षक्रमहरु	स्चालन	गररन	ुपद्षछ	।	यवुालाई	शसवक्करण	गन्ष,	सक्म,	उद्यमशील,	उतपादनमखूी	काय्षमा	
लागने	बनाउन	राजयका	वववभनन	वनकायहरु	बीचमा	हातेमालो	गररन	ुपनने	आजको	आवशयकता	हो	।	
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Abstract

World	Anti-Doping	Agency	(WADA)	is	an	independent	agency	which	was	established	in	१९९९	with	
the	vision	of	creating	‘a	doping-free	sporting	environment’	in	sports	(WADA,	२०२२).	This	organization	
is	funded	by	the	International	Olympic	Committee	and	Governments	of	the	world	equally.	To	establish	
‘a	doping-free	sporting	environment’	in	sports,	WADA	develops,	harmonizes	and	co-ordinates	anti-
doping	 rules	 and	policies	 around	 the	world.	One	of	 the	 key	 activities	 of	WADA	 is	 to	 ensure	 that	
all	 the	athletes	participate	 in	sports	without	having	prohibited	substances	or	methods	 in	and	out	of	
competition.	 For	 this,	WADA	 has	 policies	 to	 conduct	 several	 tests	 of	 athletes	 both	 in	 and	 out	 of	
competition.	One	of	 the	polices	 is	whereabouts	 in	which	 the	athletes’	 locations	are	 tracked	for	 the	
tests	even	when	they	are	out	of	competition	if	those	athletes	are	in	a	testing	pool.	However,	tracking	
athletes	has	raised	several	ethical	questions	in	the	world	of	sport	which	collide	with	players’	rights	
such	as	privacy,	and	privacy	is	one	of	the	fundamental	human	rights	of	every	citizen	of	every	nation.	
Therefore,	this	paper	conducts	an	ethical	examination	of	the	whereabouts	policy.

Keywords:	doping,	World	Anti-Doping	Agency,	whereabouts,	privacy,	sport,	ethics

I.	Introduction

Doping	 is	 defined	 as	 the	 use	 of	 prohibited	 substances	 and	methods	 in	 sports,	which	 provides	 the	
users	an	inappropriate	advantage	over	other	athletes	in	competitions.	Following	the	doping	scandals	in	
cycling	in	१९९८,	the	International	Olympic	Committee	initiated	the	establishment	of	an	independent	
body	called	World	Anti-Doping	Agency	(WADA)	in	१९९९,	with	the	view	of	creating	a	fair	competition	
among	all	the	athletes	in	the	world.	WADA	develops,	harmonizes	and	co-ordinates	anti-doping	rules	
and	policies	around	the	world.	Whereabouts	is	one	of	the	codes	amended	by	WADA	to	test	the	athletes	
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who	are	in	testing	pools	even	when	they	are	out	of	competition.	According	to	this	code,	athletes	are	
required	 to	 disclose	 their	 locations	 along	with	 their	 ६०-minute	 slot	 during	which	 the	 tests	 can	 be	
conducted.	(WADC,	२०२१)	

However,	tracking	athletes	has	raised	several	ethical	questions	in	the	world	of	sport	which	collide	with	
players’	rights	such	as	privacy,	and	privacy	is	one	of	the	fundamental	human	rights	of	every	citizen	of	
every	nation.	This	paper	discusses	the	current	whereabouts	requirement	for	the	professional	athletes,	
who	fall	under	the	registered	testing	pool	(RTP)	under	national	or	international	anti-doping	code.	This	
is	 regarded	as	an	essential	policy	for	 fair	play	and	safeguarding	players	 regardless	of	some	ethical	
challenges	such	as	privacy	(WADC,	२०२१).	Methodologically,	this	paper	reviews	the	WADA	codes	
and	the	literature	that	discusses	the	relevant	ethical	challenges	of	WADA’s	whereabouts	requirements	
from	the	perspectives	of	sports	ethics.	In	addition	to	this,	this	paper	analyses	the	issues	with	the	help	
of	a	relevant	case,	Jamaican Anti-Doping Commission (JADO) v Andre Russell (२०१७).

The	following	section	examines	the	WADA’s	whereabouts	requirement	along	with	the	Jamaican Anti-
Doping Commission (JADO) v Andre Russell (२०१७) case.	The	third	section	introduces	and	discusses	
the	ethical	challenges	of	the	WADA’s	whereabouts	requirement	before	concluding	in	the	last	section.

II.	What	is	the	WADA	whereabouts	requirement?

According	 to	WADA	 (२०२१),	 whereabouts	 requirement	 refers	 to	 a	 condition	 where	 professional	
athletes	who	 are	 on	national	 or	 international	 registered	 testing	pools	 provide	 their	whereabouts	 of	
three	months	 in	a	continuous	basis	 to	 their	national	anti-doping	organizations	 (NADO)	or	national	
federations.	WADA	has	 created	 an	 online	 portal—anti-doping	 administration	management	 system	
(ADAMS)—where	an		 athlete	 can	 open	 an	 account	 and	 file	 his	 or	 her	 information	 details	 from	
anywhere	around	the	world.	The	athletes	need	to	insert	the	information	such	as	name,	sports,	address,	
contact	details,	disability	if	applicable	including			daily	routines	like	training,	school	time	and	travel	
plan.	Moreover,	an	athlete	needs	to	provide	the	information	when	they	will	be	at	home,	competition	date	
and	time	including	in-competition	travelling	day	and	duration.	Meanwhile,	an	athlete	must	provide	a	
sixty-minute	slot	a	day	as	a	testing	time	between	६	am	and	११	pm	when	the	anti-doping	testing	officer	
can	come	along	to	collect	the	urine	and	blood	samples	for	the	required	test.	If	the	players	are	unable	
to	be	at	the	registered	place	and	time,	they	can	inform	their	testing	officer	by	contacting	them	through	
email	or	text.	It	is	also	said	that	the	nearest	person	of	the	elite	athlete	such	as	team	members	or	officials	
or	their	family	members	must	know	about	the	athletes’	whereabouts	in	case	of	the	players’	absence,	so	
they	can	help	athletes	to	avoid	any	possible	sanctions.	(WADC,	२०२१)	

WADC	(२०२१)	defines	whereabouts	failure	under	the	code	२.४	as	‘any	combination	of	three	missed	
tests	and/or	filing	failures,	as	defined	in	the international	standard for	results	management,	within	a	
twelve-month	period	by	an	athlete	in	a	registered	testing	pool’	(p.१४).		If	the	athletes	miss	the	filing	
or	the	test,	they	will	also	get	a	chance	to	give	clarification	of	that	to	avoid	failure	to	file	or	miss	the	
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test.	The	case	of	three	missed	tests	within	a	period	of	twelve	months	equals	anti-doping	rule	violation	
(ADRV),	which	will	lead	to	one	to	two	years	of	ban,	under	the	WADA	code	१०.३.२	(WADC,	२०२१).

Whereabouts	rule	has	been	brought	under	world	anti-doping	code	to	oversee	the	out-of-competition	
doping.	Doping	is	not	only	the	condition	that	has	been	used	within	the	competition.	The	prohibited	
substances	or	methods	can	be	used	out-of-competition	as	well,	so	whereabouts	is	required	to	check	
those	activities	that	might	occur	beyond	competition.	For	example,	players	can	use	restricted	methods	
or	substances	during	their	training	sessions	to	enhance	their	performances	for	the	intended	advantages	
in	 the	 competition.	 This	 threat	 to	 clean	 sport	 has	 compelled	 us	 to	 implement	 this	 whereabouts	
requirement	to	play	sports	clean	which	is	the	only	available	rule	to	take	this	issue	into	account.	Along	
with	the	revised	WADC	(२०२१),	prohibited	association	with	athletes	or	member	athletes	who	have	
violated	the	anti-doping	rule	also	results	in	anti-doping	rule	violation	(ADRV).

In	Jamaican Anti-Doping Commission (JADO) v Andre Russell (२०१७) case,	West	Indian	professional	
cricketer,	Andre	Russell,	had	been	sanctioned	for	a	one-year	ban	since	३१	January	२०१७.	He	failed	
to	file	his	whereabouts	information	on	three	different	occasions:	on	२७th	March	२०१५	for	the	quarter	
between	१st	January	२०१५	and	३१	March	२०१५,	on	८	September	२०१५	for	the	quarter	between	१st	July	
२०१५	and	३०	September	२०१५,	and	१२	October	२०१५	respectively.	However,	after	 the	 first	 filing	
failure,	Russell	 said	 that	he	hadn’t	 received	any	notice	or	 information	or	education	about	 filing	or	
filing	procedures	and	ADAMS.	Meanwhile,	the	Jamaican	Anti-Doping	Commission	claimed	that	such	
education	and	information	along	with	clarification	window	time	to	notify	had	been	regularly	provided,	
but	he	again	failed	to	file	by	saying	that	he	had	a	hectic	schedule	to	travel	from	country	to	country	to	
participate	in	Twenty२०	(T२०)	franchise	cricket	tournaments	all	around	the	world.	Meanwhile,	this	
disciplinary	charging	procedure	has	been	criticized	as	letting	player	play	the	tournaments	since	he	had	
failed	the	filing	whereabouts	requirements	since	२०१५,	but	the	doping	violation	related	to	drugs	results	
in	immediate	sanction	whereas	the	sanction	related	to	whereabouts	depends	upon	national	anti-doping	
organization	which	allowed	him	to	play	until	he	breached	the	filing	procedure	for	the	third	time.

III.	Ethical	considerations	of	whereabouts	requirements

This	section	discusses	WADA’s	whereabouts	requirement	from	the	perspective	of	sports	ethics.	Ethics	
is	a	branch	of	philosophy	that	helps	us	to	examine	our	way	of	life	that	has	been	mostly	guided	by	either	
morality	or	law.	When	we	analyze	sports	from	this	ethical	point	of	view,	it	provides	us	a	platform	to	
examine	the	sports	policy	and	codes.	(The	Ethics	Center,	२०२०)

According	to	the	European	Convention	on	Human	Rights	(ECHR)	and	the	Human	Rights	Act	१९९८,	
WADA’s	whereabouts	requirement	has	been	challenged	by	athletes	on	numerous	grounds	like	right	
to	 privacy	 and	 data	 protection;	 burden	 of	 proof;	 European	workers’	 right;	 and	 disproportionality.	
International	Federation	of	Association	Football	(FIFA)	and	Union	of	European	Football	Associations	
(UEFA)	are	 the	 renowned	sport	governing	bodies	which	have	 reported	 in	written	 form	against	 the	
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whereabouts	requirement	based	on	players’	right	to	privacy.

To	begin	with,	whereabouts	have	been	attacked	based	on	 infringement	of	 an	 individual’s	privacy.	
Privacy	refers	to	‘a	state	or	condition	of	limited	access’	to	an	individual’s	‘private	life’,	and	it	should	
not	 be	 interfered	 with	 by	 the	 state	 (Beauchamp	 &	 Childress,	 २००९).	 However,	 Beauchamp	 and	
Childress	 (२००९)	 states	 that	we	 normally	 disclose	 our	 private	 information	 in	 certain	 contexts	 like	
medical	settings	where	we	allow	medical	professionals	access	to	our	bodies	and	personal	information.	
They	have	also	differentiated	between	privacy	and	confidentiality.	The	infringement	of	confidentiality	
refers	 to	 a	 condition	where	 a	 private	 information	 has	 been	 shared	with	 another	 party	without	 the	
consent	of	the	first	party	(p.३०३).

According	to	European	Law,	the	right	to	privacy	needs	to	be	supported	by	national	common	laws,	
but	 it	 is	 stated	 that	 there	 is	no	 clear	 statement	 regarding	 the	 right	 to	privacy	 in	UK	common	 law.	
Moreover,	if	there	is	a	requirement	of	disclosure	of	the	private	information	for	the	safety	and	criminal	
investigation,	such	privacy	might	get	infringed.

Apart	from	this,	if	we	think	about	the	privacy	of	an	individual,	what	about	the	CCTV	security	cameras	
in	big	cities?	It	is	reported	that	London	(UK)	is	the	city	with	the	most	surveillance	through	CCTV	
cameras	 to	 ensure	 ‘public	 safety	 by	 checking	 criminal	 activities’	 (Morrison	&	Svennevig,	 २००२).	
Here,	 the	application	of	CCTV	is	to	detect	criminal	offences	in	public	places,	but	 the	whereabouts	
code	 is	 to	 ensure	 compliance	 for	 a	 clean	 sport.	 Governments’	 CCTV	 surveillance	 comes	without	
notice,	but	the	whereabouts	requirement	follows	procedures	like	following	a	registered	testing	pool	
(RTP)	with	notice	to	players	in	advance.

We	allow	various	applications	to	access	our	personal	data	stored	in	the	cell	phones	before	we	use	it	
in	our	cell	phones.	Isn’t	it	an	infringement	of	private	details?	In	addition	to	this,	the	social	networks,	
online	shopping	portals,	search	engines	and	google	maps	also	manipulate	the	users’	data.	Those	who	
use	such	platforms	can	be	tracked	easily	by	the	respective	platforms.	This	raises	a	question	how	safe	
our	details	in	this	modern	technological	world	are.	In	addition	to	this,	when	we	access	a	website,	let’s	
say,	a	ticket	booking	website	for	travel,	they	take	away	our	information	along	with	our	purchase	habits	
or	record,	so	they	can	manipulate	it	accordingly.	The	point	is	that	attacking	WADA’s	whereabouts	
requirement	on	the	ground	of	infringement	of	privacy	looks	less	arguable	because	people	are	losing	
their	private	details	in	every	walk	of	their	lives.	If	they	think	that	it	is	their	right	and	really	want	to	
protect	it,	they	might	have	to	go	a	long	way	to	do	so.	However,	it	does	not	mean	that	the	personal	
data	must	be	available	to	the	stakeholders	because	those	data	have	been	manipulated	by	others.	This	
argument	presents	a	scenario	(mis)	handling	the	private	details	of	the	respective	users.	

Therefore,	it	does	not	mean	that	WADA	should	have	a	license	to	infringe	the	athletes’	private	data.	
There	must	be	contractual	agreement	to	protect	data	and	biological	details	that	must	not	be	infringed	
or	misused	for	any	other	purposes.	If	they	need	to	do	so,	the	consent	must	be	strongly	desired.	But	
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WADA	Ethics	Panel	(२०१८)	defends	the	requirement	of	whereabouts	as:

…the	reduction	or	removal	of	whereabouts	obligations	would	lead	to	an	increase	in	the	dangers	of	
doping	for	the	health	of	sports	professionals	and	of	all	those	who	practice	sports	and	would	be	at	odds	
with	the	European	and	international	consensus	on	the	need	for	unannounced	testing	as	part	of	doping	
control.	(p.१)

The	excerpt	reveals	different	aspects	of	the	whereabouts	requirement:	it	is	required	not	only	to	protect	
the	health	of	the	dopers	but	also	to	save	other	athletes’	wellbeing.	Here,	the	Ethics	Panel	on	behalf	of	
WADA	defends	whereabouts	requirements	to	safeguard	athletes.

On	the	other	hand,	WADA	has	been	receiving	a	lot	of	proposals	to	formulate	devices	like	cell	phone	
applications,	hand	band	with	chips	and	so	on	to	locate	the	athlete	by	using	Global	Position	System	
(GPS)	technology	to	replace	WADA’s	existing	Anti-Doping	Administration	and	Management	System	
(ADAMS).	Nevertheless,	the	panel	has	been	skeptical	regarding	this	idea,	despite	the	approval	of	a	
small	number	of	athletes	who	want	to	avoid	the	burden	of	logistics,	because	it	strengthens	the	attack	
by	athletes	 to	WADA	in	 terms	of	privacy	and	data	protection.	Moreover,	 this	 technology	provides	
the	 present	 location	 of	 the	 athletes.	 It	 does	 not	 provide	 the	 future	 location	 that	 can	 be	 tracked	 by	
current	system—ADAMS,	so	the	WADA	Ethics	Panel	seems	to	be	much	more	concerned	about	the	
privacy	and	data	protection	of	the	athletes	despite	the	contention	against	the	WADA’s	privacy	policy	
and	data	protection	regarding	the	whereabouts	requirements.	Despite	such	criticism	of	whereabouts	
requirement,	 this	approach	has	been	 taken	as	‘an	 imperfect,	but	still	 largely	useful	and	moderately	
successful	 deterrent	 and	 detection	 system	 for	 otherwise	 virtually	 undetectable	 doping	 methods’	
(Hardie,	२०१४),	so	WADA	Ethics	Panel	(२०१८)	does	not	want	to	gamble	the	‘trust	and	reputation	of	
WADA’	because	‘WADA	is	bigger	than	potential	benefits	from	the	use	of	such	technology’	(p.३).

Second	ethical	issue	that	can	be	looked	after	is	about	the	burden	of	proof.	When	a	player	must	file	all	
the	details	on	a	quarterly	basis,	it	is	burdensome.	They	need	to	file	every	detail	from	६	am	morning	
to	११	pm	including	a	sixty-minute	testing	slot	per	day.	In	this	situation,	the	athletes	who	are	in	the	
testing	pool	will	always	have	doubts	whether	the	test	is	fair	or	not.	Moreover,	they	will	be	always	in	
skeptical	mode	about	the	information	they	file	in	the	anti-doping	administration	system.	They	need	to	
even	record	where	they	are	going	to	spend	their	night.	If	a	player	is	playing	in	a	tournament,	the	player	
cannot	predict	how	far	he	or	she	will	proceed	in	the	tournament.	This	creates	a	problematic	condition	
for	the	athlete	to	file	his	or	her	whereabouts.	On	the	other	hand,	the	burden	on	the	anti-doping	officer	
(ADO)	does	not	seem	less	because	informing,	contacting,	collecting,	testing,	and	reporting	tasks	seem	
more	 tedious	and	expensive	 than	 filing	and	providing	६०-minutes	 slots	a	day	by	 the	elite	athletes.	
In	Jamaican Anti-Doping Commission (JADO) v Andre Russell (२०१७) case,	Russell	 found	 filing	
procedures	very	challenging	since	he	has	been	one	of	the	busiest	T२०	cricketers	in	the	global	cricket	
spectrum.	He	also	mentioned	that	he	had	never	received	a	call	to	attend	any	seminar	or	symposium	to	
get	familiar	with	filing	whereabouts	procedures.		
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Thirdly,	according	to	European	Law	provided	in	the	Working	Time	Directive	२००३,	workers’	have	
the	right	to	rest	eleven	hours	a	day,	twenty-four	hours	a	week,	and	५.६	weeks	a	year.	But	the	problem	
here	lies	in	the	concept	of	a	‘worker’	because	athletes	do	not	fall	under	the	definition	provided	by	the	
European	Law,	so	the	elite	athletes	are	not	the	workers	anymore.	Consequently,	there	is	no	point	to	
argue	for	the	rest	period	under	European	workers’	rights	in	terms	of	players’	whereabouts	requirements.

Fourth,	 the	requirement	of	whereabouts	seems	to	be	baseless	 in	 terms	of	national	common	law,	so	
WADA	brought	 changes	 in	 its	world	anti-doping	code	 to	harmonize	 lots	of	 issues	 including	 strict	
liability	and	principle	of	proportionality.	Here,	this	paper	is	going	to	discuss	the	theory	of	proportionality	
and	its	implementation	in	sports.	It	was	blamed	that	WADA	failed	to	proportionate	with	the	national	
law.	For	example,	the	whereabouts	rule	requires	athletes	to	provide	biological	and	private	movement	
information.	According	to	German	national	law,	biological	data	is	not	appropriate	to	store	and	use	since	
it	provides	not	only	the	biological	details	of	the	athletes	but	also	the	family	members	and	relatives,	but	
the	data	about	the	movement	is	less	intrusive.	MacGregor	et	al.	(२०१३)	concludes	as	‘proportionality	
requires	a	balance	to	be	struck	between	competing	interests	and	the	courts	recognize	that	there	is	an	
overriding	requirement	to	balance	the	interests	of	the	individual	against	those	society’	(p.३१).	

The	disproportionality	can	be	avoided	by	providing	a	national	level	legal	basis	for	world	anti-doping	
codes.	However,	this	idea	doesn’t	seem	feasible	in	every	community	because	the	act	of	criminalization	
is	based	on	‘a	public	wrong’	(Edwards	&	Simester,	२०१६,	p.	१११).	Criminalization	depends	on	a	polity	
that	defines	criminal	acts	based	on	its	polity’s	value,	and	the	polity’s	value	is	quite	hard	to	define;	it	
is	spatial,	but	an	attempt	to	criminalize	doping	by	several	nations	like	Austria,	France,	and	Greece	has	
positive	start	regarding	this	issue.	They	have	even	passed	sports	related	legislation	regarding	sports	
related	rule	violations.	This	process	clearly	provides	the	national	legislative	background	for	WADA’s	
code.		

On	top	of	that,	the	whereabouts	requirement	posits	justice	and	fairness	of	the	competition	and	concern	
about	athletes’	health.	First,	it	tries	to	oversee	out-of-competition	doping	which	is	equally	threatening	
for	 the	 players	who	 do	 not	 dope.	 It	 conforms	 to	 the	 same	 level	 of	 playfield	 to	 every	 athlete	who	
competes	where	players	articulate	fair	play.	In	a	competitive	sport,	the	margin	of	win	is	very	minimal,	
so	even	the	smallest	portion	of	advantage	can	bring	an	unfair	result	in	the	competition.	In	a	survey	
conducted	by	Hanstand	and	Loland	(२००५),	a	respondent	states	as:

Athletes	must	compete	on	equal	 terms.	Anti-doping	work	should	be	a	 tool	 to	 secure	 just	 that,	 fair	
competition.	The	athlete	information	system	must	be	put	into	effect	with	all	athletes	independent	of	
nationality.	 It	 is	 particularly	 de-motivating	when	 those	 nations	 that	 statistically	 are	worse	when	 it	
comes	to	doping	sentences	are	not	subject	to	those	procedures	that	were	meant	to	be	universal.

Every	participant	in	competition	wants	a	fair	competition,	so	players,	organizations	like	WADA,	and	
stakeholders	need	to	work	on	this	matter	to	make	the	sporting	world	clean	and	fair	to	everyone.	Not	
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only	overseeing	doping	activities	but	also	executing	sanctions	must	be	proportionate	with	each	other,	
so	 the	execution	of	 the	 sanctions	 looks	alike.	Second,	one	of	 the	major	concerns	of	 implementing	
whereabouts	requirements	in	sports	is	safeguarding	players.	WADA	oversees	players	in-competition,	
but	the	player	who	dope	and	do	not	dope	fall	under	tremendous	pressure	to	win	that	may	lead	them	
to	practice	or	use	unethical	methods	or	drugs,	so	WADA	tries	to	make	sure	that	every	player	plays	
true,	and	they	do	not	neglect	their	health	for	a	so	called	‘national’	interest.	Such	interest	may	come	to	
the	surface	in	many	forms.	For	instance,	it	may	come	in	the	form	of	peer	pressure	or	pressure	from	
team	officials	and	so	on.	Having	understood	such	a	scenario,	WADA	needs	to	safeguard	players	not	
only	during	competition	but	also	out-of-competition.	Hence,	WADA’s	whereabouts	 requirement	 is	
commendable.

IV.	Conclusion

In	a	nutshell,	whereabouts	requirements	implemented	by	WADA	have	been	attacked	mainly	based	on	
USCHR	right	to	respect	for	private	and	family	life	(article	८)	which	conflicts	with	European	workers’	
right	to	health	and	safety	(article	३).	Moreover,	WADA	and	national	anti-doping	agencies	have	been	
blamed	for	data	infringements	of	the	athletes.	However,	WADA	has	been	defending	its	position	based	
on	fair	play,	equal	play	level,	and	safeguarding	athletes.	In	addition	to	this,	WADA	has	been	extremely	
cautious	about	the	data	protection	of	the	athletes	because	the	collected	data	can	be	accessed	by	limited	
officials	for	no	other	than	testing	purposes	though	there	are	a	few	cases	of	cyber-attack	to	the	system	
of	WADA	which	had	been	recorded	in	the	past.	This	has	made	the	athletes	skeptical	about	the	use	of	
their	personal	data.	Therefore,	WADA	requires	athletes	to	ensure	their	data	protection	if	they	want	to	
ethically	justify	whereabouts	requirements.

Apart	 from	 this,	 the	 burden	on	 athletes	 can	be	 understandable.	For	 example,	 filing	 every	detail	 is	
tiresome	and	unpredictable	in	many	cases	as	reported	by	the	athletes.	Nonetheless,	they	also	accept	
the	truth	that	it	is	important	to	oversee	the	out-of-competition	frauds,	and	it	helps	to	ensure	fair	play	
and	equal	level	of	playground	for	every	athlete.	Meanwhile,	several	well-known	athletes	like	Andre	
Russell	 claimed	 that	 they	 did	 not	 know	 about	 the	 registered	 testing	 pool	 (RTP),	 filing	 procedures	
through	WADA’s	system	like	ADAMS.	They	further	express	 their	dissatisfaction	towards	national	
and	international	anti-doping	organizations	for	not	providing	them	proper	education	through	seminars	
or	symposiums,	but	 the	WADA	officials	state	 that	such	 type	of	education	 is	only	available	for	 the	
athletes	only	when	they	infringe	the	code.	This	does	not	seem	rational	for	the	athletes.	If	such	is	the	
case	of	athletes	who	are	playing	on	a	global	level,	what	about	the	athletes	who	have	potential	to	come	
to	the	global	sporting	stage?	Hence,	it	is	highly	recommended	to	focus	on	educating	not	only	athletes	
but	 also	 athletes’	 triad	 like	 team	officials	 and	 nearest	 persons,	 family	members,	 of	 the	 athletes	 to	
ensure	fair	play	in	sports	(Holden	et	al.,	२०१०).
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Abstract:

Physically, mentally and emotionally healthy youths are essential prerequisites for a prosperous 
nation and peaceful society. To fulfill the national demand, every nation has to identify and manage 
the health problems of those people. To identify the major health issues in Nepalese youth, a review 
of the available works of literature has been carried out. Among the different hurdles that youth have 
faced, violence, injury, mental health, drug, and alcohol use nutritional deficiencies, early pregnancy, 
and lack of optimum physical activities are major health issues for Nepalese youth and adolescents. 
Increasing access to health services, canceling, and awareness program by nation and society will 
play an important role to minimize the prevalence and severity of such youth-related health issues and 
will build a healthy and prosperous Nepal. 

Background:	

Youths	 are	 the	 change	 agent	 of	 political,	 economic,	 and	 social	 changes	 in	 any	 country.	 In	 the	
development	and	progress	of	every	country,	the	contribution	of	the	youth	has	occupied	a	prominent	
place.	Different	countries	have	defined	the	youth	age	in	different	ways.	From	the	viewpoint	of	physical	
and	mental	development,	youth	denotes	the	age	group	falling	between	the	state	of	adolescence	and	
adulthood.	This	is	the	most	active,	energetic,	and	dynamic	group.	The	experience	of	various	countries	
of	the	world	also	shows	that	the	age	group	of	the	youth	seems	to	be	different.	In	the	context	of	Nepal,	
the	National	Youth	Council	Act,	२०७२(२०१५)	has	fixed	the	age	group	of	१६	to	४०	years	as	the	youth	
age.	According	to	the	२०११	Census,	the	total	youth	population	in	Nepal	is	१०,६८९,८४२	(४०.३%	of	
the	total	population).	Among	them,	४५.८%	are	males	and	५४.५%	are	females	(CBS,	२०११).	Similarly,	
according	to	Nepal's	National	Youth	Policy,	approximately	२०.८	percent	of	 the	 total	population	of	
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the	country	falls	in	the	age	group	१६-२५	years	and	it	is	more	crucial,	and	in	the	coming	decade,	this	
percentage	is	sure	to	increase	more.	As	today's	young	women	and	men	will	impact	how	people	in	rich	
and	poor	countries	live	in	the	२१st	century	and	they	are	important	assets	for	the	economic,	political,	
and	 social	 life	 of	 their	 communities	 and	 only	 physical	mental	 and	 emotionally	 healthy	 youth	 can	
contribute	to	national	prosperity.	

Currently,	 globally,	 youth	 might	 have	 hundreds	 of	 problem	 among	 them	 three	 critical	 areas	 are	
especially	vital	to	today's	youth	in	developing	countries	and	they	are	१)	Education	and	Training	२)	
Economic	Opportunities	and	३)	Health	and	Sexuality(ICWR,२००१).	In	this	context,	the	health	status	
of	youth	is	intended	to	review	from	past	works	and	reports.	

Methodology:

The	current	article	is	a	narrative	review	of	the	existing	literature	on	health	issues	on	youth	in	Nepal.	A	
search	of	the	science	direct,	Official	websites	of	WHO,	and	Google	scholars,	and	other	online	resource	
materials	were	undertaken	using	the	search	terms	"Youth	health"	“mental	health	and	youth”,	"Sexual	
health	"	"Drug	use	in	Nepal"	"Injuries"	"Alcohol	use"	 in	various	combinations.	Two	broad	themes	
were	identified	and	were	used	to	organize	the	review:	a)	Attempt	to	focus	on	the	general	health	status	
of	youth	and	adolescents	b)	Different	types	of	health	problems	in	Nepalese	youth	and	their	situation.	

Results	and	Discussion:

The	youth	and	adolescents	were	found	to	suffer	from	various	health	issues	across	the	world	and	in	
Nepal.	In	the	Nepalese	context,	the	mortality	rank	in	youth	and	adolescents	among	males	is	road	injury,	
self-harm,	interpersonal	violence	drowning,	and	leukemia	and	similarly,	in	case	of	the	female	of	the	
same	age	group	ranks	self-harm,	maternal	condition,	road	injury,	diarrheal	diseases	and	tuberculosis	
(Kuwar,	२०२०).	Some	differences	could	be	found	in	the	rank	on	causes	of	mortality	between	boys	and	
girls	but	the	causes	are	most	common	on	both	sexes.	

Injuries

Unintentional	 injuries	 are	 the	 leading	 cause	 of	 death	 and	 disability	 among	 adolescents	 and	 youth	
throughout	 the	 world.	 According	 to	 World	 Health	 Organization	 (WHO)	 injuries	 claim	 over	 five	
million	lives	annually,	accounting	for	nine	percent	of	the	world’s	total	deaths	and	among	this,	more	
than	९०%	of	deaths	secondary	to	injury	occur	in	low-and	middle-income	countries	(LMICs)	(WHO,	
२०१४).	In	२०१९,	over	११५	०००	adolescents	and	early	youths	were	reported	died	as	a	result	of	road	
traffic	accidents	and	many	of	them	were	"vulnerable	road	users",	including	pedestrians,	cyclists,	or	
users	of	motorized	 two-wheelers	 (WHO	२०२१).	 In	global	comparisons,	Nepal	has	a	higher	 rate	of	
injuries	cases	and	death	rates	due	 to	 injury	which	was	estimated	 to	be	almost	double	 that	of	high-
income	countries	such	as	the	United	Kingdom	(Bhatta	et	al.,२०२१).	The	५८th	annual	report	for	fiscal	
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२०१९/२०	submitted	by	the	Office	of	the	Auditor	General	(OAG)	to	the	President	on	Friday,	revealed	
that	road	accidents	had	increased	by	an	annual	average	of	७	percent	in	fiscal	२०१७-१८	and	by	२२	and	
१७	percent,	respectively,	in	२०१८-१९	and	२०१९-२०(	The	Himalayan	Times,	२०२१).	Transport	injuries	
killed	more	 people	 in	 the	१५–४९	years	 age	 group	 than	HIV/AIDS,	 tuberculosis	 (TB),	 and	malaria	
(Diker	et	al.	२०१८).

Violence

Violent	 behavior,	 primarily	 physical	 and	 sexual	 violence,	 has	 been	 a	 significant	 public	 health	
problem	globally	and	has	severe	personal	and	social	consequences	(UNICEF,	२०१७).	According	to	
WHO	(२०२१),	interpersonal	violence	is	the	fourth	leading	cause	of	death	in	adolescents	and	young	
people	globally	and	it	causes	nearly	a	third	of	all	adolescent	male	deaths	in	low-	and	middle-income	
countries.	Violence	amongst	adolescents	affects	the	victims'	lives	in	multiple	ways	and	also	has	serious	
consequences	on	family,	community,	and	the	nation.	Adolescents	and	youth	who	experience	physical	
and	sexual	violence	have	been	found	to	have	low	social	adjustment	capacity	compared	to	those	not	
facing	 such	violence	 (Deb&	Walsh,	२०१२).	Violence's	 effects	 on	 the	 body	 systems,	 including	 the	
gastrointestinal,	nervous,	reproductive,	cardiovascular,	musculoskeletal,	genitourinary,	immune,	and	
endocrine	systems	have	been	reported	along	with	contributes	 to	 the	adoption	of	high-risk	behavior	
such	as	smoking,	tobacco	use,	unhealthy	diet,	and	an	eating	disorder,	harmful	use	of	alcohol,	and	drug	
use	that	are	considered	a	risk	of	non-communicable	diseases	(Hills	et	al.,	२०१६).	According	to	Pandey	
et	al	(	२०२१),	adolescents	who	faced	physical	attacks	and	violence	had	shown	almost	two-fold	higher	
odds	of	having	serious	injuries,	and	those	who	had	faced	physical	attacks	had	१.३८	times	higher	odds	
of	having	suicidal	ideation	and	२.४२	times	higher	odds	of	suicidal	attempts.	Hence	violence	Is	not	only	
a	physical	attempt	but	affects	youth	in	many	ways.	

Mental	health

Mental	health	conditions	account	for	१६%	of	the	global	burden	of	disease	and	injury	in	people	aged	
१०–१९	years.	Half	of	all	mental	health	disorders	 in	adulthood	start	by	age	१४,	but	most	cases	are	
undetected	 and	 untreated.	Among	 different	mental	 health	 issues,	 depression	 is	 one	 of	 the	 leading	
causes	of	illness	and	suicide	is	the	third	leading	cause	of	death	in	people	aged	१५–१९	years	(WHO	
२०२१).	The	Ministry	of	Health	and	Population	of	Nepal	estimates	about	१५–२०%	of	this	population	
(२–३	million)	may	suffer	from	some	form	of	mental	disorder	in	Nepal	(Ministry	of	Health,	२०१७).	
Similarly,	more	than	१०%	of	adolescents	and	youth	(age	१५-२९	years)	have	anxiety,	more	than	२%	
have	depression,	and	the	other	५.२	%	have	a	prevalence	of	any	kind	of	mental	disorder	in	and	Nepal	
has	the	highest	youth	(१५-२९)	suicide	rate	in	South	East	Asia	at	२५.८	per	१,	००,०००	population	after	
India	Nepal	(Kunwar,	२०२०),	and	mental	health	problems	among	youth	and	adolescents	might	be	one	
of	the	causes	behind	this	higher	suicidal	rate	in	Nepal.

Many	factors	have	an	impact	on	the	well-being	and	mental	health	of	adolescents	and	youth.	Violence,	
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poverty,	 stigma,	exclusion,	 and	 living	 in	humanitarian	and	 fragile	 settings	can	 increase	 the	 risk	of	
developing	mental	 health	 problems.	The	 consequences	 of	 not	 addressing	 adolescent	mental	 health	
conditions	extend	to	adulthood,	impairing	both	physical	and	mental	health	and	limiting	opportunities	
to	lead	fulfilling	lives	as	adults.

Alcohol	and	drug	use

Drug	abuse	is	a	global	problem	that	is	affecting	millions	of	people.	Nepal	is	not	an	exception	to	this	
problem	and	over	 the	 last	 few	years,	 there	has	been	 increasing	concern	over	 the	usage	of	drugs	 in	
Nepalese	society.	The	number	of	drug	users	is	increasing	day	by	day	and	the	average	annual	growth	
rate	of	drug	use	(२०६९	to	२०७६	BS)	is	५.०६%	(MoHA,	२०७६).	Young	boys	and	girls	are	engaging	in	
drug	use	due	to	a	variety	of	reasons.	Many	young	Nepalese	have	even	lost	their	lives	due	to	drug	abuse.	
Drug	abuse	has	become	a	multidimensional	problem	in	Nepal	and	the	youth	and	early	adults	are	the	
major	drug	user	in	Nepal	(Figure१).	Drug	use	poses	serious	challenges	as	it	affects	not	only	the	health	
and	well-being	of	the	drug	user	but	also	the	social	wellbeing	of	the	family	and	community	too.	Alcohol	
and	drug	use	in	children	and	adolescents	has	been	found	associated	with	neurocognitive	alterations	
which	can	lead	to	behavioral,	emotional,	social,	and	academic	problems	in	later	life.	For	young	people,	
alcohol	use	is	associated	with	a	range	of	health	risks,	including	unsafe	sex,	unwanted	sex,	unintended	
pregnancy,	 drink-driving	 and	 road	 accidents,	 violence	 and	 aggressive	 behavior,	 criminal	 activity	
(Bwown	et	al,	२००८).	The	increasing	number	of	drug	users	in	Nepal	has	generated	great	challenges	
for	both	Nepalese	society	and	the	nation	as	a	whole.	

Drugs	such	as	cannabis	and	alcohol	have	traditionally	been	used	in	Nepal	for	centuries	and	nowadays	
other	types	of	drug-like	diazepam,	opiates,	tramadol,	pregabalin,	inhalants,	hallucinogens,	and	stimulants	
are	being	used	and	these	drugs	have	accelerated	various	health	problems	in	youth	such	as	hepatitis	B/C,	
mental	disorder,	tuberculosis,	HIV/AIDS,	STD,	malnutrition	among	drug	users	(MOHA,२०७६).	

Figure १. Percentage of drug users according to age and gender in Nepal Source: MoHA, २०७६
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Tobacco	use

Globally	almost	one-third	of	 the	adult	population	(९३३	million)	smoke	daily	which	is	a	major	risk	
factor	for	multiple	no	communicable	diseases	(NCDs)	including	cancer,	chronic	respiratory	diseases,	
cardiovascular	diseases,	and	diabetes,	and	tobacco	consumption	results	in	cancers	in	major	vital	organs	
and	cumulatively	causes	६३%	of	all	deaths	worldwide	(	WHO,	२०१४).	It	is	also	the	second	leading	
cause	of	death	and	disability,	accounting	for	११.५%	of	global	deaths	and	almost	८०%	of	these	deaths	
occur	in	low-	to	middle-income	countries	where	health	services	are	limited	(Khanal,	२०२१).	In	Nepal,	
२८.९%	of	adults	१५-६९	years	of	age	(४८.३%	of	men,	११.६%	of	women)	are	current	users	of	tobacco,	in	
any	form	(NHRC,	२०१९).	According	to	WHO	(२०१८),	tobacco	kills	२७१३७	people	each	year	in	Nepal	
and	it	is	१४.९%	of	all	death	the	most	common	way	of	tobacco	kill	is	from	cardiovascular	diseases(	
CVDs)	where	३७%	of	death	due	to	CVDs	occurs	at	age	group	३०-४४.	

Early	pregnancy	and	childbirth

Adolescent	pregnancies	are	a	global	problem	occurring	in	high-,	middle-,	and	low-income	countries.	
Around	 the	 world,	 however,	 adolescent	 pregnancies	 are	 more	 likely	 to	 occur	 in	 marginalized	
communities,	 commonly	 driven	 by	 poverty	 and	 lack	 of	 education	 and	 employment	 opportunities.	
Approximately	१८	million	girls	aged	१५–१९	years	and	two-thirds	of	these	birth	take	place	in	South	
Asia	and	sub-Saharan	countries.	In	Nepal,	The	adolescent	fertility	rate	is	६०.५	per	१०००	women	in	
२०१७	Nepal	(MoHP,	२०१९)	and	१७%	of	adolescent	girls	are	already	mothers	or	are	pregnant	with	their	
first	child	(NDHS,	२०११).	Early	pregnancies	among	adolescents	have	major	health	consequences	for	
adolescent	mothers	and	their	babies.	Pregnancy	and	childbirth	complications	are	the	leading	cause	of	
death	among	girls	aged	१५–१९	years	globally,	with	low-	and	middle-income	countries	accounting	for	
९९%	of	global	maternal	deaths	of	women	aged	१५–४९	years	(Neal	cited	in	WHO,	२०२०a).	Additionally,	
some	३.९	million	unsafe	abortions	among	girls	aged	१५–१९	years	occur	each	year,	contributing	 to	
maternal	mortality,	morbidity,	and	lasting	health	problems.	

Nutrition	and	micronutrient	deficiencies

Micronutrients	 are	 vitamins	 and	 minerals	 needed	 by	 the	 body	 in	 very	 small	 amounts.	 However,	
their	impact	on	a	body's	health	is	critical,	and	deficiency	in	any	of	them	can	cause	severe	and	even	
life-threatening	conditions.	Deficiencies	in	iron,	vitamin	A	and	iodine	are	the	most	common	around	
the	 world,	 particularly	 in	 children	 and	 pregnant	 women.	 Low-	 and	 middle-income	 counties	 bear	
the	 disproportionate	 burden	 of	micronutrient	 deficiencies	 and	malnutrition.	Malnutrition,	 in	 all	 its	
forms,	includes	undernutrition	(wasting,	stunting,	and	underweight),	inadequate	vitamins	or	minerals,	
overweight,	obesity,	and	resulting	diet-related	non-communicable	diseases.	Many	boys	and	girls	in	
developing	 countries	 enter	 adolescence	 and	 youth	 undernourished,	 making	 them	more	 vulnerable	
to	 disease	 and	 early	 death.	 Iron	 deficiency	 anemia	was	 the	 second	 leading	 cause	 of	 years	 lost	 by	
adolescents	to	death	and	disability	in	२०१६(Who	२०२१).	In	Nepal,	the	prevalence	of	anemia	among	
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reproductive	women	(१५-४९	years)	is	४१%	and	the	prevalence	of	underweight	among	those	women	is	
more	than	३०	%(	USAID,	२०२१)	and	showing	the	alarming	situation	of	nutritional	and	micronutrient	
deficiencies	in	young	and	adult	in	Nepalese	context.	Iron	and	folic	acid	supplements	are	a	solution	
that	 also	helps	 to	promote	health	before	 adolescents	become	parents.	Regular	deworming	 in	 areas	
where	intestinal	helminths	such	as	hookworm	are	common	is	recommended	to	prevent	micronutrient	
(including	iron)	deficiencies.	

Physical	activity

Physical	inactivity	is	one	of	the	established	modifiable	risk	factors	for	the	prevention	and	treatment	
of	major	non-communicable	diseases	 (NCDs)	such	as	coronary	heart	disease,	stroke,	and	diabetes.	
Engaging	 in	 regular	 physical	 activity	 (PA)	 has	 multiple	 benefits.	 It	 helps	 with	 the	 prevention	 of	
different	health	problems	among	children	and	youth,	including	overweight	and	obesity	and	is	positively	
associated	with	physical,	psychological/social,	and	cognitive	health	(WHO	२०२०).	WHO	recommends	
for	adolescents	to	accumulate	at	least	६०	minutes	of	moderate-	to	vigorous-intensity	physical	activity	
daily,	which	may	include	play,	games,	sports,	but	also	an	activity	for	transportation	(such	as	cycling	
and	walking	(WHO,२०२०).	But	children	and	youth	in	Nepal	have	been	graded	D+	on	physical	activity	
which	means	less	than	४०%	of	children	and	youth	were	physically	active	(Subedi	et	al	२०१८	).	Physical	
activity	among	schoolchildren	has	been	reported	to	be	lower.	A	cross-sectional	survey	conducted	in	
२०१५,	reported	that	only	१५%	of	the	school	students	of	१३–१७	years	were	physically	active	for	at	least	
६०	min/day	on	all	days	of	the	week	(Aryal,	२०१५).	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S१७२८८६९X१९३०१६९८	-	bib९To	increase	activity	levels,	countries,	societies,	and	communities	need	
to	create	safe	and	enabling	environments	and	opportunities	for	physical	activity	for	all	adolescents.

Conclusion:

Youth	ages	approximately	१८	to	२६	is	a	critical	time	in	life.	Healthy,	productive,	and	skilled	youth	are	
critical	for	the	nation’s	workforce,	global	competitiveness,	public	safety,	and	national	security.	While	
the	transition	into	adulthood	highlights	the	importance	of	taking	responsibility	for	one's	health,	many	
young	adults	are	declining	health.	From	the	study	it	was	found	the	youth	of	Nepal	are	at	higher	risk	of	
unintentional	injuries,	different	types	of	violence,	mental	health	problems,	drug	alcohol	and	tobacco	
use,	 early	pregnancy,	malnutrition	 and	poor	physical	 activities.	To	minimize	 the	various	 issues	 of	
youth	health,	building	socio-emotional	skills	in	youth	and	adolescents,	support	in	schools	and	other	
community	settings	can	help	promote	health	status	on	youth.	Generation	of	employment	opportunity,	
creating	joyful	learning	environment	and	access	to	quality	youth	friendly	health	service	are	needed	to	
make	our	youth	physically,	and	emotionally	health.	
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युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालयका	माननरीय	मन्त्री	तथा	राजयमन्त्रीहरुकरो	नामावलरी

वस.नं. नामावालरी मन्त्री/राजयमन्त्री/सहायक	मन्त्री

१ श्री	गोपाल	शाकय	 मनत्ी

२ श्री	गणशे	वतवारी	नेपाली मनत्ी

३ श्री	वहतमान	तामाङ मनत्ी

४ श्री	ओनसरी	घवत्ष	मगर	 मनत्ी

५ श्री	कमला	रोका मनत्ी

६ श्री	रामकुमार	श्रषे्ठ मनत्ी

७ श्री	परुुरोतिम	पौडेल मनत्ी

८ श्री	सतय	नारायण	मणडल	 मनत्ी

९ श्री	दलजीत	श्रीपाली मनत्ी

१० श्री	राजेनद्र	कुमार	के.सी मनत्ी

११ श्री	जगत	बहादरु	ववश्वकमा्ष	 मनत्ी

१२ श्री	दावा	तामाङ	 मनत्ी

१३ श्री	कृष्ण	गोपाल	श्रषे्ठ मनत्ी

१४ श्री	एकवाल	वमया	 मनत्ी

१५ श्री	महशे्वर	जंग	गहतराज	(अथक) मनत्ी

१६ श्री	गोपी	अछामी राजयमनत्ी

१७ श्री	तेजलुाल	चौिरी राजयमनत्ी

१८ श्री	चनदा	चौिरी	 सहायकमनत्ी
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युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालयका	सवचवहरुकरो	नामावलरी

युवा	तथा	खेलकुद	मन्त्ालयकरो	सथा्ना	(वव.स.ं	२०६५ भाद्र	१५)	भए	देवख	हाल	समम	काय्इरत	
सवचवजयूहरुकरो	नामावलरी

वस.नं. नामावली पद

१. श्री	शकंर	प्रसाद	पाणडे सवचव

२. श्री	शयाम	प्रसाद	मनैाली सवचव

३ श्री	सशुील	जंग	बहादरु	राणा	 सवचव

४. श्री	श्रीराम	पनत सवचव

५. श्री	सशुील	वघवमरे सवचव

६. श्री	हरर	प्रसाद	नेपाल सवचव

७. श्री	प्रताप	कुमार	पाठक सवचव

८. श्री	दीपेनद्रनाथ	शमा्ष सवचव

९. श्री	लक्मण	प्रसाद	मनैाली सवचव

१०. श्री	महशे	प्रसाद	दाहाल सवचव

११. श्री	मोहन	कृष्ण	सापकोटा सवचव

१२. श्री	कृष्ण	प्रसाद	दवेकोटा सवचव

१३. श्री	राम	प्रसाद	थपवलया सवचव

१४. श्री	केदार	नयौपाने सवचव

१५. डा.	दामोदर	रेगमी सवचव
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मन्त्ालयद्ारा	वववभन्न	वव्ामा	्ुरसकार	तथा	सममान	गररएका	
तवसबरहरु

मावलदभस	 फुटबल	 संघको	 आयोजनामा	 मावलदभसको	 मालेमा	 अकटोबर	 १	 दवेख	 १६,	 २०२१,	 (तदनसुार		 वमवत	 २०७८	
असोज	१५	दवेख	३०	गते)	समम	समपनन	१३	औ	ंसंसकरणको	साफ	चयावमपयनवशप	(South	Asian	Football	Federation	
Championship-२०२१	SAFF)	मा	नेपाली	रावष्ट्रय	फुटबल	वटम	उपववजेता	हुन	सफल	भएकाले	नेपाल	सरकार,	यवुा	तथा	
खलेकुद	मनत्ालयबाट	सममाननीय	प्रिानमनत्ी	श्री	शरे	बहादरु	दउेवाजयकूो	प्रमखु	आवत्थयतामा	वमवत	२०७८	पौर	०६	गते	२३	
जना	खलेाडीहरुलाई	जनही	रु.	५	लाख,	प्रवशक्कहरुलाई	जनही	रु.	३	लाख	सवहत	सममान-पत्	र	अवफवसयलहरुलाई	सममान-
पत्द्ारा	सममान	गनने	काय्ष	समपनन		गररयो	।

क्र.स नाम	थर ्ुरसकार	राशरी

(क) खेला्डरीहरु

१. वकरण	कुमार	वलमब	ु(कयापटेन)													 ५	लाख

२ वदनेश	राजवंशी										 ५	लाख

३ सरुज	जय	ूठकुरी											 ५	लाख
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४ अननत	तामाङ्ग													 ५	लाख

५ गौतम	श्रषे्ठ ५	लाख

६ समुन	अया्षल																 ५	लाख

७ वनवतन	थापा							 ५	लाख

८ ववशाल	राई													 ५	लाख

९ सवुनल	बल												 ५	लाख

१० आवशर	लामा							 ५	लाख

११ पजुन	उपरकोटी ५	लाख

१२ समुन	लामा													 ५	लाख

१३ तेज	तामङ ५	लाख

१४ अनजन	ववटि												 ५	लाख

१५ सजुल	श्रषे्ठ												 ५	लाख

१६ दीप	काकशी ५	लाख

१७ सनतोर	तामाङ्ग ५	लाख

१८ नवयगु	श्रषे्ठ									 ५	लाख

१९ आयरू	घलान ५	लाख

२० ववशाल	श्रषे्ठ															 ५	लाख

२१ मवनर	डाँगी ५	लाख

२२ कमल	थापा														 ५	लाख

२३ रोवहत	चनद ५	लाख

(ख) प्रवशक्कहरु

१ ABDULLAH	MFMS	ALMUTARI	(प्रमखु	प्रवशक्क) ३	लाख

२ वकरण	श्रषे्ठ	(	प्रवशक्क		) ३	लाख

३ ववकास	मलल	(	गोलवकवपङ्ग	प्रवशक्क		) ३	लाख

(ग)	 अवफवसयलहरु	

१ मिसुदुन	उपाधयाय	वटम	मयानेजर	 सममान	पत्

२ आवभसकार	पडुासैनी	वफवजयोथेरावपटि सममान	पत्

३ पणू्षमान	वचत्कार	हडे	अफ	डेवलगेसन सममान	पत्

४ कृष्ण	भक्	माननिर	वटम	कोवड्षनेटर सममान	पत्
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वमवत	२०७८	माघ	२१	गते		प्रिानमनत्ी	वनवास	बालवुाटारमा	वमत्राष्ट्र	बंगलादशेको	राजिानी	ढाकामा	वमवत	२०७८/०९/०६		
दवेख	०९/१६		गते	समम	संचालन	भएको	बंगवनि	ुएवशयन	सेनट्रल	जोन	मवहला	भवलबल	चयालेनजकप-	२०२१	मा	नेपालको	
तफ्ष बाट	 सहभागी	 नेपाली	 रावष्ट्रय	 मवहला	 भवलवल	 टीमले		 प्रथम	 सथान	 हावसल	 गरी	 राष्ट्रको	 गौरव	 वढाउन	 पयुा्षउन	ु भएको	
योगदानको	उचच	कदर	गददै	रावष्ट्रय	मवहला	भवलबल	वटमका	१२	जना	खलेाडीलाई	जनही	रु.	५	लाख,	२	जना	प्रवशक्कलाई	जनही	
रु.	३	लाख,	१	जना	अवफवसयललाई	रु.	२	लाखका	दरले	नगद	परुसकार	ववतरण	तथा		सममान	गररयो	।

क्र.स.ं नाम,	थर ्ुरसकार	राशरी

१ अरुणा	शाही	-	खलेाडी ५	लाख

२ मवनरा	कुमारी	चौिरी	-	खलेाडी ५	लाख

३ कामना	ववटि	-	खलेाडी ५	लाख

४ लक्मी	चनद	-	खलेाडी ५	लाख

५ उरा	भणडारी	-	खलेाडी ५	लाख

६ प्रवतभा	माली	-	खलेाडी ५	लाख

७ सवलना	श्रषे्ठ	-	खलेाडी ५	लाख

८ सरसवती	चौिरी	-	खलेाडी ५	लाख

९ सवुनता	खड्का	-	खलेाडी ५	लाख

१० सवफया	पनु	-	खलेाडी ५	लाख

११ वक्रपा	अविकारी	-	खलेाडी ५	लाख

१२ शावनत	कुमारी	थारु	-	खलेाडी ५	लाख
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१३ जगवदश	प्रसाद	भट्ट	-	प्रमखु	प्रवशक्क ३	लाख

१४ भरत	यादव	-	प्रवशक्क 	३	लाख

१५ जयोवत	के.सी	-	अवफवसयल	(टीम	मयानेजर) 	२	लाख

नेपाल	 वक्रकेट	 संघद्ारा	 संवत	् २०७८	 साल	 चतै्	 १४	 गतेदवेख	 २१	 गतेसमम	 काठमाडौंमा	 आयोवजत	 नेपाल,	 मलेवसया	 र	
पपवुानयवूगनीका	रावष्ट्रय	वटम	सहभागी	भइ्ष	समपनन	भएको	Tri-Nation	Series	T२०	वक्रकेट	प्रवतयोवगतामा	ववजय	हावसल	
गरेका	वक्रकेट	टोलीलाइ्ष	नगद	परुसकारद्ारा	सममान		।

क्र.स.ं नाम,थर ्ुरसकार	राशरी

१.	 सवनदप	लावमछाने २	लाख

२.	 आवसफ		शखे २	लाख

३.	 कुशल	भतुनेल २	लाख

४.	 सोमपाल	कामी २	लाख

५.	 वदपेनद्र	वसंह	ऐरी २	लाख

६.	 सागर	ढकाल २	लाख

७.	 कमल	वसंह		ऐरी २	लाख

८.	 करण	के.सी. २	लाख

९.	 अववनाश	बोहोरा २	लाख

१०.	 वववेक	कुमार	यादव २	लाख

११.	 वदवलप	नाथ २	लाख

१२.	 लोकेश	बम २	लाख

१३.	 कुशल	मलल २	लाख

१४.	 आवदल	अनसारी २	लाख

१५.	 रोवहत	कुमार	पौडेल २	लाख

१६.	 आररफ	शखे २	लाख

१७.	 पवुदु	ुबावथया	दसानाएके १	लाख	पचास	हजार

१८.	 वदनेश	बहादरु	वसंह १	लाख	

१९.	 श्री	प्रकाश	पौडेल १	लाख

यवुा	तथा	खलेकुद	मनत्ालयबाट	वमवत	२०७९	फागनु	२९	गते	एक	समारोहका	बीच	दहेायका	महानभुावहरुलाइ्ष	रावष्ट्रय	यवुा	
प्रवतभा	सममान-२०७८	तथा	यवुा	पत्काररता	परुसकार-२०७८	प्रदान	गररयो	।



o'jf – @)&( ÷ o'jf hutsf] ljsf; / ultljlwsf] k|sfzg 153

क.	रावषरिय	युवा	प्रवतभा	सममान	प्राप्त	गनु्इहुने	महानुभावहरु

क्र.स.ं नाम,थर,	ठेगाना ्ुरसकार	राशरी	(रु.)

१. वहमकुमारी	उपाधयाय,	ववरेनद्रनगर	न.पा.	१२,	सखुनेत एक	लाख

२. विज्षबहादरु	उपरकोटी,	बारपाक	सवुलकोट	गा.पा.	६,	गोखा्ष एक	लाख

३. मगंल	बहादरु	ववटि,	नरहरीनाथ	गा.पा.	१,	कालीकोट एक	लाख

४. सनतोर	वोटे,		भरतपरु	म.न.पा.१३,	वचतवन एक	लाख

५. वमलु्षङ्ग	बहुउद्शेयीय	कृवर	फम्ष	प्रा.वल.,		भान	ुन.पा.	१२,	तनहुँ एक	लाख

६. कुसमु	के.सी.,	सनुदरबजार	न.पा.	६,	लमजङ्ुग एक	लाख

७. सवुमत्ा	वघवमरे,		बकैया	गा.पा.	४,	मकवानपरु एक	लाख

८. राजन	गौतम,	दवेचलुी	न.पा.	१६,	नवलपरासी	(बद्षघाट	ससुता	पवू्ष) साठी	हजार

९. राज	कुमारी		पौडेल,	ववरेनद्रनगर	न.पा.	१,	सखुनेत साठी	हजार

१०. राजाराम	गरुुङ,	वशवपरुी	गा.पा.	४,	नवुाकोट साठी	हजार

११. अशोक	शमा्ष	भट्ट,	रतननगर	न.पा.	१५,	वचतवन साठी	हजार

१२. वखमप्रसाद	पनथी,	मालारानी	गा.पा.	८,	अघा्षखाँची साठी	हजार
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युवा	्त्काररता	्ुरसकार	प्राप्त	गनु्इहुने	महानुभावहरु

क्र.सं नाम ठेगाना ्ुरसकारकरो	रकम	(रु) परुसकारको	वविा/क्ेत्
१.	 बसनती	बासतोला शकुला	गणडकती	न.पा.७,	तनहुँ पचास	हजार छापा/	पत्पवत्का
२.	 पणू्षबहादरु	खड्का मगंलसेन	न.पा.	७,	अछाम पचास	हजार अनलाइन	संचार	माधयम
३.	 वसताराम	ओझा आदश्ष	गा.पा.	४,	डोटी पचास	हजार अनलाइन	संचार	माधयम
४.	 केशवबहादरु	भलु कमलबजार	न.पा.	५,	अछाम पचास	हजार एफ.एम.	रेवडयो/	रेवडयो

खेलकुद	प्रवतभा	तथा	खेल	्त्कार	सममान-	२०७८
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खेला्डरी	सा्ारण	तफ्इ 	त्वशल	बमरोवजमका	खेला्डरीहरुलाई	नगद	रु.	१	लाखका	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	
गररएकरो	।

•	 एलन	श्रषे्ठ,		बेवसगाउँ	जोरपाटी-८,	काठमाडौं	(कराँते)

•	 पषु्पा	भणडारी,	सारदा	-१४,	सलयान	(एथलेवटकस)

•	 वदपक	हमाल,	वछनच-ु७,	सखुनेत	(उस)ु

•	 जनुी	राई,	दउेमाई	-३	इलाम/	हाल	िावदङ	(उस)ु

•	 सवुसमता	तामाङ,	चाँगनुाराण	-	४	भक्परु	(उस)ु

खेला्डरी	्ारा	तफ्इ 	नगद	रु.	१	लाख	का	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	गररएकरो

•	 केशव	थापा,	िौलावगरी	-७	मयागदी,		(	टेवल	टेवनस)

प्रवशक्क	तफ्इ 	त्वशल	अनुसारका	दुई	जना	प्रवशक्कहरुकरो	समान	अंक	प्राप्त	भएकाले	जनहरी	रु.	५०,०००		(्चास	
हजार)	का	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	गररएकरो	।

•	 संगीना	वैद्य,	ववदरु-९,	नवुाकोट	(तेकवानदो)

•	 नोबु्ष	लामा,	नागाजु्षन-९,	सयचूाटार	(तेकवानदो)

वनणा्इयक/	रेफ्ी	तफ्इ 	रु.	१	लाख		का	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	गररएकरो	।

•	 अशोक	खड्का,	कागेश्वरी	मनोहरा,	न.पा.	२,	काठमाडौं	(तेकवानदो)

खेलकुद	्त्काररता	्ुरसकार	तथा	सममान	तफ्इ 	रु	५०	हजारका	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	गररएकरो	।

•	 वहमशे	रतन	बज्ाचाय्ष	-	काठमाडौं	महानगरपावलका	२४	मखनटोल	(कावनतपरु	दवैनक)

्त्काररता	प्ररोतसाहन	्ुरसकाररु	२५	हजारका	दरले	प्रमाण्त्	सवहत	सममान	गररएकरो।			

•	 सनज	ुपौडेल	-	लवुमबवन	प्रदशे	वतलोतिमा	नगरपावलका	६	रुपनदहेी	(कावनतपरु	दवैनक	संवाददाता)

•	 ववजय	नेपाली	-	गणडकती	प्रदशे	पोखरा	महानगरपावलका	१	वभमकालीपाटन

•	 नवमन	ढकाल	-	प्रदशे	नं	१माई	नगरपावलका	४	इलाम

•	 बसनत	खवतवडा	-प्रदशे	नं	२बवद्षबास	३	महोतिरी

•	 कुशल	वतमवलसना	-	बागमती	प्रदशे	रतननगर	न.पा	१२	वचतवन

•	 सोवनता	अया्षल-गणडकती	प्रदशे	सवहद	लखन	न.पा	१	गोरखा

•	 वदपक	नयौपाने	-	लवुमबनी	प्रदशे	सैनामनैा	न.पा	७	रुपनदहेी

•	 रमशे	कुमार	पाणडे	-	कणा्षली	प्रदशे	ववरेनद्रनगर	न.पा	९	सखुनेत

•	 ववनोद	वसंह	ववटि	-	सदुरुपवश्म	प्रदशे	दोगडाकेदार	३	बैतडी
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तवसवरमा	मन्त्ालयका	गवतववव्हरु

राष्ट्रि्य खलेकुद ष्िकास ष्न्यमािली, २०७८ को मस्ययौदा उपर सझुाि संकलन समबन्िी अन्तरष्क्र्या का्यकाक्रम

अन्तराकाष्ट्रि्य पदक ष्िजेता खलेाडी र राष्ट्रि्य ष्टमका खलेाडी बीिको अन्तरष्क्र्या का्यकाक्रम
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खलेकुदमा लैङ्ष्गक ष्हसंा ष्िरुद्धको सितेा का्यकाक्रम

राष्ट्रि्य खलेकुद प्रष्तभा एिं खले पत्काररता परुसकार तथा सममान का्यकाक्रम
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South Asian Football Federation SAFF championship २०२१ मा सहभागी खलेाडी, प्रष्शक्षक तथा अष्िष्स्यलहरुको 
परुसकार तथा सममान पत् ष्ितरण समारोह

खलेकुदमा प्रष्तबष्न्ित औषिी सेिन तथा ष्िष्ि ष्िरुद्ध (Anti-doping in Sports) समबन्िी सितेना का्यकाक्रम
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िाष्दङ ष्जललामा अन्तराकाष्ट्रि्य तथा राष्ट्रि्य पदक ष्िजेता खलेाडीहरु बीिको अन्तरष्क्र्या का्यकाक्रम

मानिता प्रिद्धकानमा ्यिुा ष्िद्याथथी सितेना का्यकाक्रम-पद्मोद्य मा.ष्ि. काठमाणडयौ
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राष्ट्रि्य सि्ंयसेिा नीष्तको मस्ययौदा, २०७८ को छलिल तथा अन्तरकृ्या का्यकाक्रम-३

मष्हला भष्लबल खलेाडी सममान तथा परुसकार ष्ितरण का्यकाक्रम
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Martyr's Memorial B Division League २०७८ को उद्ाटन, एन्िा कम्पलेकस, सातदोबाटो, लष्लतपरु

्यिुा सरोकार टेष्लष्भजन का्यकाक्रम समझयौता पत्मा हसताक्षर
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गणडकी प्रदशेमा अन्तराकाष्ट्रि्य तथा राष्ट्रि्य पदक ष्िजेता खलेाडीहरु बीि अन्तरष्क्र्या का्यकाक्रम

्यिुा तथा खलेकुद समबन्िी ष्िष्यगत सष्मष्तको िैठक तथा प्रदशे सतरी्य का्यकाक्रमहरुको समन्ि्य, सहष्जकरण र अन्तरष्क्र्यातमक का्यकाक्रम

पालपा ष्जललाको सेन मा.ष्ि.मा मानिता प्रिद्धकानका लाष्ग ्यिुा ष्िद्याथथी सितेना का्यकाक्रम




