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राष्ट्रिय युवा नीति, 2072
१.

पृष्ठभूत िः युवा शक्ति रािको अ ूल्य सम्पक्ति हो । युवा राजनीतिक, आतथिक, सा ाक्तजक र
साांस्कृतिक रूपान्िरणका अग्रदू ि िथा पररविनिका सां वाहक शक्ति हुन ् । साहस,
ु धरोहरको
तसजिनशीलिा, तसक्ने क्ष िा एवां उच्च आत् ष्ट्रवश्वासका कारण यो वर्ि रािको प्र ख
ु स्रोि स ेि
रूप ा रहेको हुन्छ, जसलाई राि तन ािणको प्र ख

ातनन्छ । नेपाल ा १६

दे क्तख ४० वर्ि उ ेर स ूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशि रहे को छ ।
र्ुणात् क र सङ्ख्यात् क दृष्ट्रिले युवा रािको

ेरूदण्ड भएकाले युवाको सवािङ्गीण ष्ट्रवकास

र्री उनीहरूको क्ष िालाई राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको

ूलधार ा ल्याउनु जरूरी छ । युवा ा राि,

राष्ट्रियिा र जनिाप्रतिको बफादारी; युवाका आधारभूि आवश्यकिाहरूको पररपूतिि; स ानिा
एवां स िा ूलक ष्ट्रविरणको तसद्धान्ि; सां वैधातनक सवेच्चिा; वैयक्तिक स्विन्रिा; ष्ट्रवश्वव्यापी
ानवातधकारको तसद्धान्ि; लोकिाक्तन्रक

ूल्य

ान्यिा; ष्ट्रवश्वशाक्तन्ि; सह–अक्तस्ित्व; जाति, भार्ा,

सां स्कृति र वािावरणीय सम्पदाको सां रक्षण र सां वर्द्िन जस्िा आधारभूि

ूल्य

ान्यिाहरूको

प्रवर्द्िन हेि ु राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ जारी र्ररएको तथयो । सोही नीतिले तनदे श र्रे
ब ोक्तज
२.

पााँच वर्िपतछ पुनरावलोकन र्री राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ िजुि ा र्ररएको छ ।

पररभार्ािः यस नीतिको प्रयोजनका लातर्,–

(क)

“युवा” भन्नाले १६ दे क्तख ४० वर्िसम् का नार्ररकलाई जनाउने छ ।

(ख)

“प्राथत किाको स ूहका युवा” भन्नाले

ष्ट्रहला, आददवासी जनजाति, धेशी युवालाई

जनाउने छ ।
(र्)

“ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूहका युवा” भन्नाले र्द्न्र्द्पीतडि, जोक्तख
ु , अल्पसङ्ख्यक, दतलि, क्तु स्ल
भएका, सी ान्िकृि, लोपोन् ख

ा परे का, अपाङ्गिा

ु ायका र कणािली
स द

िथा ष्ट्रपछतडएको क्षेरका युवालाई जनाउने छ ।
(घ)

“र्द्न्र्द्पीतडि युवा” भन्नाले २०५२ सालदे क्तख २०६३

ां तसर ५ र्िे सम्

नेपाल ा

भएको सशस्त्र र्द्न्र्द् र पतछल्ला स यका र्द्न्र्द्पीतडि पररवारका युवालाई जनाउने
छ ।
(ङ)

“जोक्तख

ा रहेका युवा” भन्नाले एच.आई.भी./एड्स सङ्खरत ि, बेचतबखन ा परे का,

प्राकृतिक ष्ट्रवपद ा परे का, लार्ू और्ध प्रयोर्किाि, यौन व्यवसाय ा सां लग्न, सडक ा
रहेका,

ु
ि
क ैया पररवारका िथा असुरक्तक्षि र्न्िव्यका

रोजर्ारी ा सां लग्न युवालाई जनाउने छ ।
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(च)

अपाङ्गिा भएका युवा” भन्नाले सबै प्रकारका शारीररक र

ानतसक अपाङ्गिा भएका

युवालाई जनाउने छ ।
(छ)

ु ायका युवा” भन्नाले भौर्ोतलक ष्ट्रवकटिा, जािीय,
“सी ान्िकृि अल्पसङ्ख्यक स द
भाष्ट्रर्क, साांस्कृतिक, क्षेरीय, वर्ीय िथा लै ष्ट्रङ्गक आधार ा राज्य िथा र्ैरराज्यका सेवा
सुष्ट्रवधाबाट वक्तिि, सी ान्िकृि िथा राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको

ूल प्रवाह ा आउन नसकेका

अन्य युवालाई जनाउने छ ।
३.

विि ान क्तस्थतििः युवा सरोकारका ष्ट्रवर्यलाई व्यवक्तस्थि रुप ा सम्बोधन र्री र्द्न्र्द्ोिर शाक्तन्ि
िथा आतथिक, सा ाक्तजक रुपान्िरण हातसल र्नि छु ट्टै सां यन्रको आवश्यकिा
२०६५ साल ा युवा िथा खेलकुद

न्रालयको स्थापना भएको हो । यस

हसुस र्री
न्रालय ाफिि

राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले पररलक्तक्षि र्रे का लक्ष्य िथा उद्देश्य हातसल र्नि ष्ट्रवष्ट्रवध
कायिर

सिालन र्ररां दै आएको छ । साथै युवा सम्बद्ध धेरै

अन्िर सम्बक्तन्धि भएकाले युवा िथा खेलकुद

न्रालय िथा तनकायसाँर्

न्रालयले अन्िर

कायि पतन अर्ातड बढाएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले
कायिर हरु सिालन र्ने सन्दभि ा युवा िथा खेलकुद

न्रालय स न्वयका

ार्िदशिन र्रे ब ोक्तज का

न्रालयले राष्ट्रिय िथा अन्िरराष्ट्रिय

र्ैरसरकारी सां स्था, नेपाल स्काउट, राजनीतिक दलका युवासम्बद्ध सां घ सां र्ठन एवां दािृ
तनकायसाँर् स न्वय र्दै आएको छ । युवा ष्ट्रवकासका लातर् नीतिर्ि पहल र्नि िथा
कायिर

कायािन्वयनको

्ु य क्तजम् ेवार तनकायका रुप ा स्वायि सां स्थाका रुप ा राष्ट्रिय

युवा पररर्द् र्ठनका लातर् युवा िथा खेलकुद

न्रालयको पहल ा राष्ट्रिय युवा पररर्द्

ऐन, २०७२ पाररि भई राष्ट्रिय युवा पररर्द् र्ठनको प्रष्ट्ररया अर्ातड बढे को छ ।
४.

स स्या िथा च ुनौिीिः कुल जनसां ्याको ४०.३ प्रतिशि युवा जनसां ्या रहे को नेपालले
जनसाांक्त्यक लाभाांस तलने सन्दभि ा युवा सम्बद्ध स स्या िथा च ुनौिीहरुलाई क्तचनि आवश्यक
छ । र्ुणस्िरीय, स यसापेक्ष, रोजर्ार ूलक क्तशक्षाको अभाव; व्यावसाष्ट्रयक सीप र प्रष्ट्रवतध ा
न्यून पहुाँच; बेरोजर्ारी र अधिबेरोजर्ारी; युवा पलायन; क जोर स्वास््य, पोर्ण र

नोबल;

युवा ैरी लर्ानी र उद्य शील वािावरणको अभाव; लैं तर्क, क्षेरीय, जािीय अस ानिा; िथा
ष्ट्रवश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात् क प्रभाव नेपाली युवाका स स्या एवां
च ुनौिीका रुप ा रहे का छन् । त्यसै र्री विि ान सन्दभि ा नेपाली युवाका सम्भावना र
अवसरहरु पतन उक्तिकै छन् । लोकिाक्तन्रक, सां घीय शासन प्रणाली र ष्ट्रवकास ा साथिक
सहभातर्िाको अवसर; कृष्ट्रर्, पयिटन, जलस्रोि लर्ायिका प्राकृतिक साधनस्रोिको प्रच ुरिा ;
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बैंक, सहकारी, लघुतबिको बढ्दो सञ्जालबाट आतथिक साधन स्रोि ा बढ्दो पहुाँच; औपचाररक,
व्यवसायीक क्तशक्षाको बढ्दो सञ्जाल सबैलाई क्तशक्षा कायिर ; लक्तक्षि स ूह एवां भौर्ोतलक
क्षेर केक्तन्िि ष्ट्रवतभन्न कायिर को ष्ट्रवस्िार; सचेिना ष्ट्रवस्िार ा ष्ट्रवकास साझेदारको बढ्दो
सञ्जाल; ठू लो सां ्या ा रहे को बैदेक्तशक रोजर्ारको अवसर र त्यसबाट प्राप्त सीप, अनुभव र
साधनस्रोिको उत्पादनशील क्षेर ा प्रयोर् र्दै आन्िररक रोजर्ारी तसजिनाको अवसर
यसिफिका अवसर हुन ् ।
ष्ट्रवद्य ान स स्या िथा च ुनौिीलाई सम्बोधन र्दै युवा ष्ट्रवकासका सम्भावना िथा अवसरलाई
अझै फराष्ट्रकलो पाने िफि प्रस्िुि नीति लक्तक्षि छ ।
५.

युवा नीतिको आवश्यकिािः युवा राजनीतिक, आतथिक र सा ाक्तजक पररवििनका सां वाहक
भएकाले राष्ट्रिय नीतिबाट ष्ट्रवशेर्रूप ा सम्बोधन र्री राि तन ािण ा अग्रसर र्राउनु अष्ट्रहले को
ु आवश्यकिा रहेको छ । नेपालका हरे क राजनीतिक पररवििन, लोकिन्रको स्थापना
प्र ख
र अन्य सा ाक्तजक आन्दोलनहरू ा युवाको

हत्वपूण ि योर्दान रही आएको छ । ष्ट्रवर

सां वि् २०६२/०६३ को शाक्तन्िपूण ि जनआन्दोलन, सशस्त्र र्द्न्र्द्, धेश, थरूहट, जनजाति र
छु वाछूि ष्ट्रवरुद्धको

क्तु ि आन्दोलन लर्ायिका आस्था र पष्ट्रहचानका आन्दोलनहरूबाट

युवाको ष्ट्रवद्य ान अवस्थालाई ष्ट्रवशेर् रूप ा सम्बोधन र्नुप
ि ने

ार् उजार्र भएकाले

युवासम्बन्धी नीतिको आवश्यकिा बढ्न र्एको छ ।
नेपाल ा सङ्घीय लोकिाक्तन्रक र्णिन्र स्थापनाका लातर् युवाले र्रे को उल्ले खनीय
योर्दानको कदर स्वरूप वर्ि, तलङ्ग, जाति, भार्ा र ध ि जस्िा ष्ट्रवर्यहरूलाई सम्बोधन र्नुप
ि ने
आवश्यकिा छ भने अकोतिर अल्पसङ्ख्यक, सी ान्िकृि, अपाङ्गिा भएका र कणािली िथा
ष्ट्रपछतडएको क्षेर ा रहेका युवालाई स ेि ष्ट्रवशेर् रूप ा सम्बोधन र्नुि जरूरी छ । स ावेशी,
स ानुपातिक र स ष्ट्रवकासको तसद्धान्ि अनुरूप सङ्घीय लोकिाक्तन्रक र्णिन्रलाई सां स्थार्ि
र्नि, राष्ट्रिय स्वाधीनिा िथा नेपालको साविभौ सिालाई अक्षुण्ण राख्न, राजनीतिक, आतथिक,
सा ाक्तजक िथा साांस्कृतिक रूपान्िरण ा युवा नेित्ृ वको सम्भावनालाई

ूिरू
ि प ददन र राज्य

सिालनका हरे क प्रष्ट्ररया ा युवाको सष्ट्ररय सहभातर्िा र नेित्ृ वदायी भूत का सुतनक्तिि र्नि
राज्यले ठोस नीति अवलम्बन र्नुप
ि ने भएको छ ।
नेपालको सां ष्ट्रवधानले राष्ट्रिय ष्ट्रवकास ा युवा सहभातर्िा अतभवृष्ट्रद्ध र्दै राजनीतिक, आतथिक
सा ाक्तजक र साांस्कृतिक अतधकारहरुको पूण ि उपयोर्को वािावरण तसजिना र्ने , युवाको
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सशिीकरण र ष्ट्रवकासका लातर् क्तशक्षा, स्वास््य, रोजर्ारी लर्ायिका क्षेर ा ष्ट्रवशेर् अवसर
प्रदान र्दै व्यक्तित्व ष्ट्रवकास र्ने िथा राज्यको सवाांर्ीण ष्ट्रवकास ा योर्दानका लातर् उपयुि
अवसर प्रदान र्ने नीति तनदे श र्रे को पररप्रेक्ष्य ा राष्ट्रिय युवा नीतिको आवश्यकिा झनै
बढे र र्एको छ ।
क्तशक्षा आजिनका र

ा रहे का, रोजर्ारी िथा वृक्तिष्ट्रवकासको अवस्था ा रहे का युवाका

ु ा
द्द

िथा प्राथत किाहरू स्वभावििः फरक हुन्छन् । युवाको सां वेदनशीलिालाई दृष्ट्रिर्ि र्री
जीवनयापनका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षबारे
युवालाई लक्ष र्रे र कायिर
युवा रािको

हत्वपूण ि

ु दाष्ट्रयत्व भएकाले त्यस्िा
ार्िदशिन र्नुि राज्यको प्र ख

सिालन र्नुि आवश्यक भएको छ ।

ानव स्रोि भएकाले राजनीतिक, आतथिक, सा ाक्तजक, साांस्कृक्त िक

लर्ायि जनजीवनका हरे क क्षेर ा उनीहरू ा तनष्ट्रहि क्ष िाको ष्ट्रवकास र्री राि तन ािण ा
अग्रसर र्राउन राष्ट्रिय युवा नीतिको आवश्यकिा अझ उजार्र भएको छ । युवा ा
तसजिनशीलिा, वैज्ञातनकिा, क्तजम् ेवारीपूण ि

व्यवहार, उद्य शीलिा, नार्ररक

सोच

र

जवाफदे ष्ट्रहिाको ष्ट्रवकास र्री न्याय र नैतिकिा ा आधाररि स्वच्छ सा ाक्तजक जीवनको
ष्ट्रवकास र्नि उनीहरूतभर अन्ितनिष्ट्रहि क्ष िाको ष्ट्रवकास र्नुि जरूरी छ ।
युवा प्रतिभा पलायनलाई रोक्नका लातर् उपयुि व्यवस्थापन र्नि िथा ष्ट्रवश्वव्यापी रूप ै
तसजिना हुने अवसरहरू ा नेपाली युवाको पहुाँच सुतनक्तिि र्दै थप सम्भावनाको ष्ट्रवकास र्नि
पतन युवा नीतिको आवश्यकिा पनि र्एको छ ।
६.

दूरदृष्ट्रििः युवाका आधारभूि अतधकारहरूको प्रत्याभूति र्दै युवा सशिीकरणका

ाध्य बाट

ृ युवा
सा ्यिवान्, उद्य शील, तसजिनशील िथा वैज्ञातनक एवां सकारात् क सोचयुि स द्ध
ियार र्री रािको राजनीतिक, आतथिक, सा ाक्तजक र साांस्कृतिक जीवन ा अथिपूण ि योर्दान
ददन सक्ने र्री रािका युवालाई नेित्ृ वदायी भूत का ा स्थाष्ट्रपि र्राउनु यस राष्ट्रिय युवा
नीतिको दूरदृष्ट्रि हुनेछ ।
७.

लक्ष्यिः साथिक सहभातर्िा, क्ष िा र नेित्ृ व ष्ट्रवकासका

ाध्य बाट युवालाई राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको

ूल धार ा स ाष्ट्रहि र्दै स द्ध
ृ , आधुतनक र न्यायपूण ि नेपाल तन ािण र्नि युवाको भूत का
ु लक्ष्य हुनेछ ।
र उनीहरू ा अन्ितनिष्ट्रहि क्ष िालाई र्ुणात् क बनाउनु यस नीतिको प्र ख
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८.

उद्देश्यिः यस नीतिका उद्देश्य दे हाय ब ोक्तज

(१)

रहे का छन्,–

राि तन ािण एवां राष्ट्रिय ष्ट्रवकास ा युवाको भूत का र सम्भाव्यिाको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार
र्ने,

(२)

युवालाई राि एवां राष्ट्रियिा, जनिा र सङ्घीय लोकिाक्तन्रक र्णिन्रप्रति स ष्ट्रपि
ि र
प्रतिबद्ध बनाउाँदै उिरदायी र जवाफदे ही बनाउने,

(३)

युवावर्ि ा तसजिनशीलिा, उद्य शीलिा र अन्वेर्णात् क क्ष िाको ष्ट्रवकास र्री
रािको आधारभूि शक्तिका रूप ा स्थाष्ट्रपि र्दै उनीहरू ा रहे का क्ष िा उजार्र
र्ने,

(४)

श्र को सम् ान र्ने सां स्कृति ष्ट्रवकास र्दै युवाको शारीररक, ानतसक, बौष्ट्रद्धक, नैतिक
िथा सां वेर्ात् क पक्षको स क्तु चि ष्ट्रवकास र्री उच्च

नोबलयुि, नैतिक, सुसांस्कृि,

तसजिनशील िथा व्यावसाष्ट्रयक रूप ा दक्ष युवा ियार र्ने,

(५)

युवाका आधारभूि अतधकारहरू सुतनक्तिि र्दै उत्पादनशील स्रोिहरू ा उनीहरूको
पहुाँच बढाएर रािका राजनीतिक, आतथिक, सा ाक्तजक एवां साांस्कृतिक क्षेरका सबै
िहका नीति तन ािण, तनणिय एवां कायािन्वयन ा सहभार्ी र्राउनुका साथै लै ष्ट्रङ्गक
सां वेदनशीलिा ा आधाररि अथिपूण ि सहभातर्िाका

ाध्य बाट नेित्ृ व क्ष िा ष्ट्रवकास

र्री युवालाई राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको सां वाहक शक्तिका रूप ा स्थाष्ट्रपि र्ने,

(६)

क्तशक्षा आजिनका र

ा रहे का िथा स ाज ा आफ्नो पष्ट्रहचान स्थाष्ट्रपि र्ने

सां वेदनशील अवस्था ा रहे का युवाको क्तशक्षा, रोजर्ारी, वृक्ति लर्ायिका वैयक्तिक एवां
सा ाक्तजक ष्ट्रवकास ा सघाउने,

(७)

प्राथत किा िथा ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूहका युवालाई सकारात् क ष्ट्रवभेदका
ाध्य बाट सशि र्री ष्ट्रवकासको

९.

ूल प्रवाह ा ल्याउने ।

नीतििः राष्ट्रिय युवा नीतिले तलएका उद्देश्यहरू हातसल र्नि दे हाय ब ोक्तज का नीति अक्त्ियार
र्ररने छ–
(१)

युवालाई पररवििनका सां वाहक र ददर्ो ष्ट्रवकासका उत्प्रेरक शक्तिका रूप ा
ष्ट्रवकास र्नि राि, राष्ट्रियिा, राष्ट्रिय एकिा, राष्ट्रिय अखण्डिा, लोकिन्र र
अतधकारका

आधारभूि

तसद्धान्ि

एवां

ूल्य– ान्यिाहरू

बोध

ानव

र्राउने

कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।
(२)

दे शको आतथिक, सा ाक्तजक िथा शासकीय पद्धतिको रूपान्िरणको प्रष्ट्ररया ा
हत्व ददाँदै सो प्रष्ट्ररया ा युवाको सां लग्निा र

युवाको भूत कालाई उच्च

नेित्ृ वलाई बढावा ददइने छ ।
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(३)

राज्यका नीति तन ािण ा अथिपूण ि योर्दान पु¥याउन युवालाई आतथिक, सा ाक्तजक,
राजनीतिक एवां साांस्कृतिक सशिीकरणका

(४)

ाध्य बाट प्रोत्साहन र्ररनेछ ।

ष्ट्रवश्वशाक्तन्ि, सौहािि िा, भाइचारा एवां ष्ट्रवश्व अन्िरसम्बन्धबारे युवालाई जार्रूक
र्राउाँदै सहस्राब्दी ष्ट्रवकास लक्ष्यका अपुरा कायि र सन् २०१५ पतछका नयााँ
प्राथत किाका

क्षेर

लर्ायि

अन्िरािष्ट्रिय

स्िर ा

र्ररएका

युवासम्बन्धी

प्रतिबद्धिाहरूको पररपालना ा जोड ददइने छ ।
(५)

युवालाई स ाजका क ठ
ि , ष्ट्ररयाशील, नवीनिाको पक्षधर र रचनात् क शक्ति ा
पररणि र्नि स ाजप्रति जवाफदे ही र उिरदाष्ट्रयत्व वहन र्ने एवां लोकिाक्तन्रक
प्रणालीप्रति प्रतिवद्ध रहन सक्ने बनाउन ष्ट्रवशेर् कायिर हरू सिालन र्ररने
छन् ।

(६)

युवाको उ ेर स ूहको आवश्यकिालाई दृष्ट्रिर्ि र्दै क्तशक्षा आजिन िथा वृक्तिको
अवसरको खोजी ा रहे का युवालाई लक्तक्षि र्री कायिर

(७)

र्ररने छ ।

युवा ा नैतिकिा, चाररतरक र्ुण िथा अनुशासन ष्ट्रवकास र्नि चेिना ूलक
कायिर हरू सिालन र्री राज्य र स ाजप्रति दाष्ट्रयत्वबोध र्राउने र श्र प्रति
सम् ान र्ने सां स्कार ष्ट्रवकास र्ररने छ ।

(८)

स ाज ा ष्ट्रवद्य ान र्रीबी, अक्तशक्षा, छु वाछु ि, कुरीति, लै ष्ट्रङ्गक ष्ट्रहांसा, ष्ट्रवभेद र
ष्ट्रवर् िा जस्िा स स्या हटाउन युवा पररचालन र्ने नीति तलइने छ ।

(९)

तनजी िथा र्ैरसरकारी सां स्था एवां स्थानीय तनकाय स ेिको सहकायि ा युवालाई
सा ाक्तजक पररवििनका वाहक शक्तिका रूप ा ष्ट्रवकास र्ररने छ ।

(१०)

सबै वर्ि, तलङ्ग, जािजाति, ध ,ि वणि र क्षेरका युवाका ष्ट्रवष्ट्रवधिालाई दृष्ट्रिर्ि र्दै
सशिीकरण र ष्ट्रवकासका लातर् स ान अवसर तसजिना र्ररने छ ।

(११)

ु क
ु का ष्ट्रवतभन्न क्षेर ा ष्ट्रवशेर् योर्दान र्रे का युवा प्रतिभालाई राज्यका िफिबाट
ल
सम् ान र्ररने छ ।

(१२)

युवा ा अन्ितनिष्ट्रहि प्रतिभा प्रस्फुटन, तसप र क्ष िा ष्ट्रवकास र्नि राज्यले व्यापक
लर्ानी र्नेछ ।

(१३)
(१४)

युवा ा उद्य शीलिा ष्ट्रवकास र्नि ष्ट्रवशेर् कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।
ु क
ु को भौर्ोतलक, सा ाक्तजक िथा आतथिक अवस्थाबारे जानकारी ददलाउाँदै
ल
राष्ट्रिय ष्ट्रवकास ा युवालाई स्वयां सेवकका रूप ा सहभार्ी र्राउने कायिर लाई
प्राथत किा ददइने छ ।
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(१५)

र्ुणस्िरीय क्तशक्षा, िातल , अध्ययन र अनुसन्धानका अवसरहरू तसजिना र्ररने
छ ।

(१६)

साष्ट्रहत्य, कला, सां स्कृति, सङ्गीि, अतभनय र खेलकुद जस्िा तसजिनशील क्षेर ा
युवाको सां लग्निालाई प्रोत्साहन र्ररने छ ।

(१७)

ष्ट्रवतभन्न क्षेरका प्रतिभावान् युवालाई दे शतभरै वृक्तिष्ट्रवकासका अवसरहरू तसजिना
र्री प्रतिभा पलायन हुनबाट जोर्ाउने वािावरण तसजिना र्ररने छ ।

(१८)

खेलकुदलाई व्यावसायीकरण, वैज्ञातनकीकरण र सा ाक्तजकीकरण र्दै यसलाई
ष्ट्रवकासको अतभन्न अङ्गका रूप ा तलई उक्तचि साधनस्रोि पररचालनबाट युवालाई
अन्िरािष्ट्रिय प्रतिस्पधाि ा सक्ष

बनाउनुका साथै खेलाडीहरूको वृक्तिष्ट्रवकास ा

जोड ददइने छ ।
(१९)

राज्यका ष्ट्रवतभन्न तनकायबाट युवाका लातर् सिालन र्ररने कायिर हरूलाई
स न्वय र्ने एकीकृि प्रणाली ष्ट्रवकास र्ररने छ ।

(२०)

युवाको स्वास््य सेवा ातथको पहुाँच अतभवृष्ट्रद्ध र्री स्वास््य चेिना प्रवर्द्िन र्ने
कायिर हरूलाई प्रोत्साहन र्ररने छ ।

(२१)

ष्ट्रवश्वव्यापी रूप ा ष्ट्रवस्िार हुाँदै र्इरहे को दुव्यिसन ूलक र र्ैरसा ाक्तजक
ष्ट्ररयाकलापहरूबाट नेपाली युवालाई

ु
ि
र्दै युवा ा सकारात् क सोच र

सां स्कृति ष्ट्रवकास र्ने िफि सा ाक्तजक प्रयासहरू लक्तक्षि र्ररने छन् ।
(२२)

प्राथत किाको स ूह िथा ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा रहेका युवालाई राज्यका
िफिबाट उपलब्ध र्राउने सेवा सुष्ट्रवधा ा ष्ट्रवशेर् प्राथत किा प्रदान र्री
कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

(२३)

दतलि युवालाई अतिररि अतधकारसष्ट्रहि राज्यको सेवासुष्ट्रवधा प्राप्त हुने िथा
रोजर्ार र स्वरोजर्ार हुने वािावरण ियार र्ररने छ ।

(२४)

ष्ट्रवतभन्न उ ेरस ूहका युवाको अवस्था र आवश्यकिा फरक हुने भएकाले
युवालाई दुई फरक उ ेर स ूह ा वर्ीकरण र्री (१६–२४ वर्ि, २५–४०
वर्ि) लक्तक्षि कायिर हरू सां चालन र्ररने छ ।

१०.

रणनीति िथा कायिनीतििः प्रस्िुि नीति कायािन्वयन र्नि राज्यका क्षेरर्ि नीतिहरूसाँर्को
िादात्म्य ा दे हाय ब ोक्तज का रणनीति िथा कायिनीतिहरू अवलम्बन र्ररने छ
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(क) क्तशक्षा,–

(१) उच्च

ाध्यत क िहसम् को क्तशक्षालाई र शिः तनिःशुल्क िथा अतनवायि बनाउनेिफि

पहल र्दै युवाको क्तशक्षा ातथको पहुाँच सुतनक्तिि र्ररने छ ।
(२) क्तशक्षालाई वैज्ञातनक, व्यावहाररक र तसप ूलक बनाउाँदै श्र साँर् आबद्ध र्री कम्िी ा
उच्च

ाध्यत क िहको क्तशक्षापिाि् सा ान्य जीष्ट्रवकोपाजिन र्नि सक्ष

बनाइने

छ ।
(३)

नेपालको जलसम्पदा, वनसम्पदा, पयिटकीय सम्पदा, कृष्ट्रर्, पशुपालन, खानी, वनष्ट्रवज्ञान,
जडीबुटी उत्पादन िथा प्रशोधन लर्ायिका ष्ट्रवर्य ा जोड ददई प्राष्ट्रवतधक
क्तशक्षालयहरू स्थापना र्री प्राष्ट्रवतधक जनशक्ति ियार र्ररने छ ।

(४)

उच्चक्तशक्षाको अध्ययनलाई सहज र सुलभ बनाउन युवाका लातर् शैक्तक्षक ऋणको
व्यवस्था त लाउनुका साथै दू र क्तशक्षा र खुला ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय ाफिि उच्च क्तशक्षाको
अवसर ष्ट्रवस्िार र्ररने छ ।

(५)

ददर्ो शाक्तन्ि, राि, राष्ट्रियिा, लोकिाक्तन्रक

ूल्य– ान्यिा, कानुनी राज्य, नार्ररक

ु बनाउने खालका शैक्तक्षक कायिर हरू सिालन
अतधकार एवां दाष्ट्रयत्वप्रति उन् ख
र्ररने छन् ।
(६)

प्रतिभावान् िथा ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा पने युवाका लातर् छारवृक्ति िथा
शैक्तक्षक ऋणको व्यवस्था त लाइने छ ।

(७)

राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय श्र

बजार ा आवश्यक दक्ष जनशक्ति ष्ट्रवकास र्ने खालका

शैक्तक्षक कायिर हरू सिालन र्ररने छन् । साथै ष्ट्रवदे शी श्र
युवालाई लक्तक्षि र्री ष्ट्रवशेर् शैक्तक्षक कायिर
(८)

बजार ा सां लग्न

सिालन र्ररने छ ।

उच्च क्तशक्षा ा अध्ययनरि वा अध्ययन र्ररसकेका इच्छु क युवालाई व्यावहाररक
ज्ञान ददलाउन ग्रा ीण क्षेरको ष्ट्रवकास ा स्वयां सेवकका रूप ा सहभार्ी र्राउने
कायिर

(९)

सिालन र्ररने छ ।

औपचाररक क्तशक्षाबाट वक्तिि युवाका लातर् आवश्यक तसप ूलक िातल
साक्षरिा कायिर

िथा

सिालन र्ररने छ ।

(१०) क्तशक्षा ा सूचना प्रष्ट्रवतधको प्रयोर्लाई जोड ददाँदै दू र क्तशक्षा र खुला ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयका
ाध्य बाट स ेि प्राष्ट्रवतधक क्तशक्षा ददने व्यवस्था त लाइने छ ।
(ख) रोजर्ारी,–

(१)

युवा रोजर्ारी प्रवर्द्िन र्नि रोजर्ारसम्बन्धी कायियोजना बनाई प्राथत किाका
साथ कायािन्वयन र्ररने छ ।
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(२)

युवाका लातर् रोजर्ारी अतभवृष्ट्रद्ध र्नि उद्य शीलिा िथा अन्य तसप ूलक एवां
व्यावसाष्ट्रयक िातल

(३)

प्रदान र्ररने छ ।

स्वदे श ै रोजर्ारीका अवसर तसजिना र्नि कृष्ट्रर्, कृष्ट्रर्जन्य उद्योर्, पयिटन, उजाि,
पूवािधार ष्ट्रवकास ा जोड ददइने छ ।

(४)

युवालाई साविजतनक सेवा ा आकष्ट्रर्ि
ि र्नि उपयुि रणनीति ियार र्री त्यसका
लातर् आवश्यक सुष्ट्रवधाको व्यवस्था र्ररने छ ।

(५)

रोजर्ारी एवां स्वरोजर्ारीका अवसर तसजिनाका लातर् र्ाउाँ र शहर ा सहकारी
स्थापना र्नि युवालाई प्रोत्साहन र्ररने छ ।

(६)

युवा ा व्यावसाष्ट्रयकिा िथा उद्य शीलिाको ष्ट्रवकास र रोजर्ारी तसजिना र्नि
आवश्यकिा अनुसार ष्ट्रविीय सां स्था स्थापना र ष्ट्रवकास र्ररने छ । प्राष्ट्रवतधक
ज्ञान िथा तसप भएका युवा ा उद्य शीलिा ष्ट्रवकास र्नि प्र ाणपरका आधार ा
ाँ ी उपलब्ध र्राउने कायिर
युवा ैरी ऋण र बीउ पूज

(७)

युवा ा उद्य शीलिा ष्ट्रवकास र्नि व्यवसाय तसजिना (Business
सम्बन्धी कायिर

(८)

सिालन र्ररने छ ।

Incubation)

सिालन र्ररने छ ।

श्र बजार र श्र शक्ति उत्पादन ा दे क्तखएको असा ञ्जस्य क

र्दै श्र

बजारको

आवश्यकिा अनुसार युवा जनशक्ति ियार र्नि जोड ददइने छ ।
(९)

कृष्ट्रर् क्षेरको आधुतनकीकरण एवां व्यावसायीकरण

ाफिि अधिबेरोजर्ार युवालाई

पूणि रोजर्ारीको अवसर तसजिना र्ररने छ ।
(१०)

युवा सूचना केन्िको क्ष िा अतभवृष्ट्रद्ध र्री सो ाफिि् युवा रोजर्ार कायिर लाई
स न्वयात् क िररकाले स्थानीय िहसम्

(११)

ष्ट्रवस्िार र्ररने छ ।

परम्परार्ि पेशालाई आधुतनकीकरण, बजारसम्

सहज पहुाँचको व्यवस्थाका साथै

त्यस क्षेर ा सां लग्न युवालाई प्रोत्साहन, सम् ान, तसप र िातल को व्यवस्था
र्ररने छ ।
(१२)

वैदेक्तशक रोजर्ारीबाट फकेका युवाका लातर् स्वरोजर्ारी र उद्य
कायिर

(१३)

र्नि आवश्यक

ल्याइने छ ।

वैदेक्तशक रोजर्ारी ा जाने

ष्ट्रहलाका लातर्

यािददि रोजर्ारी र सुरक्षाको उक्तचि

व्यवस्था र्ररने छ ।
(१४)

वैदेक्तशक रोजर्ारी ा जानु अक्तघ नै दे शतभरै युवालाई
िथा प्राष्ट्रवतधक िातल

ार् अनुरूपको औपचाररक

ददई रोजर्ारी ा पठाउने कायिर लाई र शिः अतनवायि

र्राइने छ ।
9

www.lawcommission.gov.np

(१५)

सुरक्तक्षि, स्वस्थ र

यािददि का को प्रत्याभूति र्दै श्रत क अतधकारलाई स्थाष्ट्रपि

र्ने कायिर हरूलाई बढावा ददई
(१६)
(१७)

जदुर युवाको ष्ट्रवकास ा जोड ददइने छ ।

जोक्तख पूणि का बाट युवालाई

ु
ि
र्राउन सुरक्तक्षि र

नीतिसाँर् िादात्म्य र्री कायिर

सिालन र्ररने छ ।

वैदेक्तशक रोजर्ारीका तसलतसला ा

यािददि का सम्बन्धी

त्ृ यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका, शारीररक एवां

ानतसक शोर्ण र ष्ट्रवभेद ा परे का युवालाई क्षतिपूतिि ददलाउन उक्तचि पहल र्दै
उनीहरूलाई उद्धार र्री नेपाल ा पुनिःस्थापना र्राउने कायिर

अक्तघ बढाइने

छ ।
(१८)

वैदेक्तशक रोजर्ारीका र

ा ष्ट्रवतभन्न कारणले अन्याय ा परे का, ष्ट्रहरासि ा परे का,

जेल ा परे का, का बाट तनकातलएका, सेवा–सुष्ट्रवधा पाउन नसकेका युवालाई
सम्बक्तन्धि नेपाली दूिावास ाफिि कानूनी सेवा उपलब्ध र्राई उनीहरूको श्रत क
अतधकार रक्षा र्नि पहल र्ररने छ ।
(१९)

वैदेक्तशक रोजर्ारी ा जाने युवाको क ाइबाट तनक्तिि प्रतिशि रक

जम् ा र्री

वैदेक्तशक का दार सुरक्षा िथा लर्ानी कोर् स्थापना र्री सरकारी सुरक्षाको
प्रत्याभूति र्ने र उजाि, पयिटन, पूवािधार, कृष्ट्रर् जस्िा उत्पादन ूलक क्षेर ा सो
कोर्बाट लर्ानी र्री का दारका ना

ा शेयर प्रदान र्ने व्यवस्था त लाइने

छ ।
(२०)

वैदेक्तशक रोजर्ार प्रवर्द्िन बोडि ा जम् ा भएको रक
फकेका स्वदे श ै उद्य

(२१)

वैदेक्तशक रोजर्ारीबाट

र्नि चाहने युवा ा लर्ानी र्ररने छ ।

जदुर युवाका लातर् आठ घन्टे कायिददन र न्यू नि
त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र युवा

ज्यालादर तनधािरण र्री

जदुर ातथ कायिथलो ा हुने शारीररक एवां

ानतसक शोर्ण, यौनजन्य ष्ट्रहांसा र ष्ट्रवभेदको अन्त्य र्ररने छ ।
(२२)

ाँ ी उपयोर् र्नि उक्तचि वािावरण
र्ैर आवासीय नेपाली युवाको तसप, क्ष िा, पुज
त लाइने छ ।

(२३)

स ान का का लातर् स ान ज्यालाको प्रणाली लार्ू र्ररने छ ।

(२४)

उद्य शीलिाका क्षेर ा लर्ानी र्ने युवाको ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रकतस का उद्य हरुलाई
राज्यले वी ाको ब्यवस्था र्नेछ ।

(र्) स्वास््य िथा सा ाक्तजक सुरक्षा,–

(१)

ु भ र्राउाँदै स्वास््यसम्बन्धी सूचना ा
युवाको आधारभूि स्वास््य सेवालाई सविसल
युवाको पहुाँच काय

र्ररने छ ।
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(२)

स्वास््य–क्तशक्षालाई प्रारक्तम्भक िहको पाठ्यर दे क्तख नै स ावेश र्री शुद्ध
खानेपानी, स्वस्थ जीवनशैली, पोर्ण, स्वस्थ वािावरण, जोक्तख

ु का
ि

आददका

बारे ा प्रक्तशक्तक्षि र्ररने छ ।
(३)

युवालाई यौन स्वास््य सुरक्षासम्बन्धी क्तशक्षा प्रदान र्दै सबै प्रकारका यौतनक
ष्ट्रहांसाबाट

ु र्राउाँदै सुरक्तक्षि र सकारात् क यौनव्यवहार अपनाउन प्रोत्साष्ट्रहि
ि

र्ररने छ ।
(४)

एच.आई.भी./एड्सको सम्भाष्ट्रवि जोक्तख बारे आ

नेपाली युवालाई जानकारी

उपलब्ध र्राएर सचेि र्राउाँदै त्यसबाट सुरक्तक्षि राख्ने रणनीति तलइने छ ।
साथै यसबाट सङ्खरत ि युवाका लातर् ष्ट्रवशेर् परा शि सेवा केन्िहरू सिालन
र्ने, और्तधहरू सुलभ िररकाबाट तनयत ि रूप ा उपलब्ध र्राउने र सङ्खरत ि
युवा उपर हुने र्रे का सबै खाले सा ाक्तजक ष्ट्रवभेदबाट

ु र्राउने वािावरण
ि

ियार र्ररने छ ।
(५)

घािक प्रकृतिका रोर्हरूबाट युवालाई जोक्तख

ु
ि
र्राउन स्वास््यसम्बन्धी

परा शि सेवा केन्िहरू स्थापना र्ररने छ ।
(६)

ु ु रोर्,
ट

ृ ौला रोर्, क्यान्सर, पाष्ट्रकिन्सन, अल्जाइ र, स्पाइनल इन्जुरी, हे ड
र्

इन्जुरी, तसकलसेल, एतनत याजस्िा रोर् ा प्रदान र्दै आएको उपचार से वा
ु ु , र्
ृ ौला, फोक्सोका रोर् जस्िा र्म्भीर प्रकृतिका
व्यवक्तस्थि र्री क्यान्सर, ट
रोर् लार्ेका युवाको उपचारका लातर् राज्यले र शिः आवश्यक व्यवस्था र्ने
छ ।
(७)

युवाको खाद्य अतधकार सुरक्तक्षि र्दै भोक री र कुपोर्णबाट बचाउन कुपोर्ण
प्रभाष्ट्रवि युवालक्तक्षि ष्ट्रवशेर् कायिर

(८)

प्राकृतिक क्तचष्ट्रकत्सा, आत्

सिालन र्ररने छ ।

क्तचष्ट्रकत्सा, योर्, ध्यान, आत् सुरक्षा कला लर्ायिका

ाध्य बाट युवाको स्वास््य प्रवर्द्िन र्दै जैष्ट्रवक िथा स्वच्छ आहार–तबहार र
सरसफाइसम्बन्धी कायिर
(९)

सिालन र्ररने छ ।

दाम्पत्य जीवनसाँर् सम्वक्तन्धि ष्ट्रवर्य ा युवालाई

नोवैज्ञातनक िथा अन्य

सां वेदनशील ष्ट्रवर्य ा परा शिका लातर् युवा सूचना िथा परा शि केन्िको स्थापना
र्ररने छ ।
(१०)

राज्यका िफिबाट युवाको स्वास््य अतधकारको रक्षाका लातर् स्वास््य वी ाको
व्यवस्था र्नि पहल र्ररने छ ।
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(११)

पररवार तनयोजन,

ािृक्तशशु स्याहार,

ािृत्व अतधकार, क्तशशु जन् ान्िर जस्िा

ष्ट्रवर्य ा स्वास््य सां स्थाहरूसाँर् स न्वय र्री युवालाई प्रक्तशक्तक्षि र्ररने छ ।
(१२)

ष्ट्रहलाको प्रजनन अतधकार स्थाष्ट्रपि र्दै उनीहरूको प्रजनन स्वास््य क्तस्थति ा
सुधार ल्याउन ष्ट्रवशेर् कायिर

(१३)

र्भिविी र प्रसूिी अवस्थाको हे रचाहलाई राज्यको दाष्ट्रयत्वको रूप ा स्थाष्ट्रपि
र्नेिफि कायिर

(१४)

सिालन र्ररने छ ।

युवाको
र्दै

सिालन र्ररने छ ।

ानतसक स्वास््य सम्बन्ध ा रािव्यापी चेिना ूलक कायिर

सिालन

ानतसक अस्वस्थिा बेहोरररहे का युवाको उपचार र स ाज ा पुनिःस्थापनाका

लातर्

नोसा ाक्तजक परा शि लर्ायिका ष्ट्रवशेर् लक्तक्षि कायिर

सिालन र्ररने

छन् ।
(१५)

अपाङ्गिा भएका युवाको स्वास््य उपचार र शिः तनिःशुल्क र्दै लै जाने व्यवस्था
त लाइने छ ।

(१६)

लै ष्ट्रङ्गक अल्पसङ्ख्यक युवालाई लक्तक्षि र्री स्वास््य र सा ाक्तजक सुरक्षाका
कायिर

(१७)

सिालन र्ररने छ ।

बेरोजर्ार युवालाई रोजर्ारीको व्यवस्था नहुाँदासम्

सा ाक्तजक सां रक्षण प्रदान

र्ने सम्बन्धी ष्ट्रवर्यलाई अध्ययनका आधार ा अर्ातड बढाइने छ ।
(१८)

ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा पने युवालाई सा ाक्तजक सुरक्षाका ष्ट्रवर्यहरू ा
प्राथत किा ददइने छ ।

(१९)

घरे ल ु िथा यौतनक ष्ट्रहांसा पीतडि, वैदेक्तशक रोजर्ारी ा अङ्गभङ्ग र

ानतसक रूप ा

ष्ट्रवक्तक्षप्त भएका, लार्ू पदाथिको दुव्र्यसन ा परे का युवालाई लक्तक्षि र्री
पुनिःस्थापनाका कायिर
(२०)

सिालन र्ररने छ ।

यौन ब्यवसाय ा सां लग्न युवालाई ष्ट्रवशेर् आतथिक अवसर प्रदान र्री उनीहरुलाई
सा ाक्तजक जीवनयापनको वािावरण श्रृजना र्ररने छ ।

(घ) युवा सशिीकरण िथा नेित्ृ व ष्ट्रवकास,–

(१)

युवाको आतथिक, सा ाक्तजक, राजनीतिक एवां साांस्कृतिक सशिीकरणका लातर् युवा
ु ीकरण कायिर
सचेिना एवां अतभ ख

(२)

युवाको वैयक्तिक र सा ाक्तजक क्ष िा ष्ट्रवकास र्नि स्थानीय तनकायहरू ाफिि
कायिर

(३)

सिालन र्ररने छ ।

सिालन र्ररने छ ।

युवालाई स्वदे श िथा ष्ट्रवदे शको अनुभव ददलाउन युवा आदान–प्रदान, अध्ययन भ्र ण,
दे शदशिन िथा युवा क्तशष्ट्रवर कायिर
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(४)

राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय स्िर ा रचनात् क कायि र्री ्याति क ाएका युवालाई
पुरस्कृि र्दै सम् ान र्ररने छ ।

(५)

युवाले नेित्ृ व र्रे का सङ्घ सां स्था एवां राजनीतिक युवा सङ्गठनको क्ष िा अतभवृष्ट्रद्ध
र्नि ष्ट्रवशेर् कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

(६)

ष्ट्रवतभन्न क्षेर ा सां लग्न युवाको नेित्ृ व ष्ट्रवकासका लातर् राष्ट्रिय युवा पररर्द्
युवा नेित्ृ व ष्ट्रवकास िातल

ािहि

प्रतिष्ठानको स्थापना र्ररनेछ ।

(ङ) सहभातर्िा िथा पररचालन,–

(१)

राितन ािण, सा ाक्तजक सेवाका ष्ट्रवष्ट्रवध पक्ष, राज्य ा आइपने ष्ट्रवपक्ति, दुघट
ि ना िथा
आपिकालीन अवस्था ा उद्धार कायि ा आ

युवालाई स्वयां सेवीका रूप ा पररचालन

र्ररने छ ।
(२)

शैक्तक्षक बेरोजर्ार युवालाई लक्तक्षि र्री न्यूनि

जीवन तनवािह भिा ददई दक्ष

स्वयां सेवीका रूप ा पररचालन र्ररने छ ।
(३)

नेपालको शाक्तन्ि प्रष्ट्ररया, राज्यको पुनिःसां रचना र त्यसपतछका राितन ािणका कायि ा
युवाको अथिपूण ि सहभातर्िा अतभवृष्ट्रद्ध र्राई त्यसको कायािन्वयन ा युवाको अग्रणी
भूत कालाई जोड ददइने छ ।

(४)

अन्िरािष्ट्रिय

िहरू ा युवाको सहभातर्िा सुतनक्तिि र्ने प्रवद्र्धनात् क कायिर हरू

सिालन र्ररने छन् ।
(५)

सबै िहका नीति िथा योजना तन ािण र कायािन्वयनका प्रष्ट्ररयाहरू ा युवालाई
अथिपूणि रूप ा सहभार्ी र्राइने छ ।

(६)

ु ाष्ट्रयक कायिको व्यवस्थापन ा
पूवािधार तन ािण, ष्ट्रवद्यालय, वन लर्ायि ष्ट्रवतभन्न सा द
युवालाई सां लग्न र्राइने छ ।

(७)

युवालाई स ाजप्रति उिरदायी बनाई सा ाक्तजक रूपान्िरणका वाहकका रूप ा
पररचालन र्नि उिरदाष्ट्रयत्व प्रवद्र्धनका कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

(८)

युवालाई सा ाक्तजक कायिर

ा ष्ट्रहस्सेदारका रूप ा सष्ट्ररय सहभार्ी र्राई सा ाक्तजक

जवाफदे ही र उिरदाष्ट्रयत्व बहन र्ने वािावरण तसजिना र्ररने छ ।
(९)

छु वाछु ि, झु ा, दे उकी, बादी, बोक्सी, क ारा/क ारी, हतलया, हरूवा, क ैया/कम्लरी,
दाइजो, छाउपडी प्रथा जस्िा कुरीति, अन्धष्ट्रवश्वास र कुसां स्कार ष्ट्रवरूद्ध आ
पररचालन र्ररने छ ।
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(च) कला, साष्ट्रहत्य, सांस्कृति, खेलकुद र

(१)

नोरञ्जन,–

नेपाल ा रहे का ष्ट्रवतभन्न कला र साांस्कृतिक धरोहरहरूको सां रक्षण र सां वर्द्िन र्नि
युवालाई कला साष्ट्रहत्यका कायिर

(२)

ा सां लग्न हुन प्रोत्साहन र्ररने छ ।

युवालाई राि र जनिाका सेवा ा अतभप्रेररि र्नि

ानतसक र शारीररक रूप ा

िन्दुरुस्ि राख्ने कुरालाई ध्यान ददाँदै रािको र्ौरव र प्रतिष्ठा बढाउने ढङ्गले खेलकुद
क्षेरलाई सां स्थार्ि रूप ा ष्ट्रवकास र्ररने छ ।
(३)

स्वस्थ जीवनका लातर् खेलकुदलाई अतनवायि क्तशक्षाको रुप ा ष्ट्रवकास र्नि खेलकुद
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय स्थापना र्री सवै उच्च ाध्यत क ष्ट्रवद्यालय र कले जहरु ा छु ट्टै सां काय
खडा र्री पठनपाठन र्राइने नीति तलइनेछ ।

(४)

खेलकुद, कला र साष्ट्रहत्यको ष्ट्रवकासका लातर् ष्ट्रवद्यालयदे क्तख ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयसम्
योजनाबद्ध ढङ्गले प्रक्तशक्षण र्राउाँदै स्वस्थ प्रतिस्पधािका

ाध्य बाट राष्ट्रिय िथा

अन्िरािष्ट्रिय स्िरका खेलाडी, कलाकार र साष्ट्रहत्यकार उत्पादन हुने वािावरण तन ािण
र्ररने छ ।
(५)

ष्ट्रवतभन्न साष्ट्रहक्तत्यक सां स्था, साांस्कृतिक स ूह, नाट्य

ण्डली, युवा िथा खे लकुद

क्लबहरूलाई प्रोत्साहन र्नि आकर्िक पुरस्कार, सम् ान र आतथिक िथा भौतिक
सुष्ट्रवधा प्रदान र्ने कायिर
(६)

सिालन र्ररने छन् ।

युवा ाझ खेलकुद, तसजिनशीलिा िथा अतभव्यक्ति कलाप्रति अतभरुक्तच बढाउन
प्रक्तशक्षण, प्रतिस्पधाि एव ् प्रोत्साहन र्नुक
ि ा साथै अन्िरािष्ट्रिय प्रतियोतर्िाहरू ा
प्रतिस्पधाित् क सहभातर्िा बढाई रािको र्ौरब बढाइने छ ।

(७)

टोल, र्ाउाँ, नर्र र क्तजल्ला िह ा साांस्कृतिक िथा खेलकुद केन्िहरू खोल्न प्रोत्साहन
र्री सां स्कृति, कला र खेलकुदको ष्ट्रवकास र्नि स्थानीय तनकायहरूलाई पररचालन
र्ररने छ ।

(८)

खेलकुद ा

(९)

अपाङ्गिा भएका युवालाई लक्तक्षि र्री राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय स्िर ा

ष्ट्रहला सहभातर्िा ष्ट्रवस्िार र्नि ष्ट्रवतभन्न प्रतियोतर्िा आयोजना र्ररनेछ ।

प्रतिस्पधाित् क र

ै रीपूण,ि

नोरञ्जनात् क खेलहरू सिालन र्ररने छ ।

(१०) युवाको खाली स य सदुपयोर् र्नि ष्ट्रवतभन्न
छ ।
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(छ) लार्ु पदाथिको दुव्र्यसन तनयन्रण,–

(१)

युवा ा दुव्यिसन र ष्ट्रवकृतिलाई तनरूत्साष्ट्रहि र्नि सरकारी, तनजी क्षेर, राजनीतिक
सङ्गठन र र्ैरसरकारी सङ्घ सां स्थाहरूलाई व्यापक रूप ा पररचालन र्री तनरोधात् क
िथा उपचारात् क कायिर हरू सिालन र्ररने छ ।

(२)

लार्ु और्ध प्रयोर् र्रररहे का युवाका लातर् परा शि िथा पुनिःस्थापना केन्िहरू
सिालन र्री स ाज ा पुनिःस्थापना र्ररने छ ।

(ज)

ानव िस्करी िथा बेचतबखन तनयन्रण,–

(१)

ष्ट्रवतभन्न

ु क
ु ा भइरहे को नेपाली युवाको िस्करी रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था र्री
ल

कायािन्वयन र्ररने छ ।
(२)

अवैध एवां असुरक्तक्षि र्न्िव्य ा नेपाली युवालाई ष्ट्रवदे क्तशन नददन आवश्यक प्रबन्ध
र्ररने छ ।

(३)

ु क
ु तभर र बाष्ट्रहर हुने र्रे को
ल
रोक्न ष्ट्रवशेर् कायिर

ानव बेचतबखन, ष्ट्रवशेर् र्री युवा

सिालन र्नुक
ि ा साथै यस्िा जोक्तख

ष्ट्रहला बेचतबखन

ु ायलाई
ा रहेका स द

क्तशक्षा र रोजर्ारीका लातर् ष्ट्रवशेर् प्राथत किा प्रदान र्ररने छ ।
(४)

बेचतबखन ा परे का िथा वैदेक्तशक रोजर्ारीका ना

ा ठतर्एका युवालाई नेपाल

फकािउन ष्ट्रवशेर् प्रबन्ध र्दै तिनलाई नेपाली स ाज ा सहज जीवनयापन र्नि सक्ने
वािावरण तसजिना र्ररने छ ।
(५)

युवा

ष्ट्रहलालाई सङ्गदठि र्री अन्िरािष्ट्रिय सी ा क्षेर ा

बेचतबखन रोकथा

िथा तनयन्रण ा पररचालन र्ररने छ ।

(झ) अपराध िथा ष्ट्रहांसा ा सांलग्न युवालाई

(१)

ानव ओसारपसार िथा

ु र्ने,–
ि

ष्ट्रवतभन्न प्रकारका ष्ट्रहांसा ा दे क्तखएको युवाको सां लग्निा तनरूत्साष्ट्रहि र्नि ष्ट्रवशेर्
कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

(२)

आपरातधक, र्ैरकानुनी, िथा असा ाक्तजक ष्ट्ररयाकलाप ा युवाको सां लग्निालाई
तनरूत्साष्ट्रहि र्नि ष्ट्रवशेर् प्रबन्ध त लाइने छ ।

(३)

अपराध, ष्ट्रहांसा, र्ैरकानुनी िथा र्ैरसा ाक्तजक ष्ट्ररयाकलापहरू ा सां लग्न युवालाई
सुधारपिाि् पुनिःस्थापन र्ने र स ाज ा सहज जीवनयापनको वािावरण बनाउन
स न्वयात् क ढङ्गले कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

(ञ) वािावरण सांरक्षण र ददर्ो ष्ट्रवकास ा युवा सहभातर्िा,–

(१)

जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिा, ष्ट्रह ाल, ष्ट्रह िाल, तस सार क्षेर र जलाधार सां रक्षण र्नि युवा
पररचालन र्ररने छ ।
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(2) ष्ट्रवश्वव्यापी जलवायु पररवििन, िाप ान ा वृष्ट्रद्ध, जलवायु प्रदू र्ण, प्राकृतिक स्रोिको
अति दोहन रोक्ने आवश्यक का
(३)

ा युवा पररचालन र्ररने छ ।

ददर्ो ष्ट्रवकास िथा वािावरण सां रक्षण ा युवा स ूहहरूको सहभातर्िा बढाउने
कायिर हरूलाई प्राथत किा ददइने छ ।

ाँ ,–
(ट) ष्ट्रवज्ञान िथा सूचना प्रष्ट्रवतध ा युवाको पहुच

(१)

ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवतध क्षेरका ष्ट्रवक्तशि युवा प्ररतिभालाई प्रोत्साहन र्ने िथा उनीहरूलाई
ष्ट्रवदे श ा अध्ययन िथा िातल को व्यवस्था र्री स्वदे श ा सम् ातनि स्थान ददने
वािावरण ियार र्ररने छ ।

(२)

साधनस्रोिहरूको उपयोर्, कृष्ट्रर्, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन िथा प्रशोधन, जलष्ट्रवद्युि ्
लर्ायिका क्षेर ा आधुतनक प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास ा

ि र्नि
ेधावी युवालाई आकष्ट्रर्ि

ष्ट्रवशेर् छारवृक्तिको व्यवस्था र्ररने छ ।
(३)

सूचना िथा सिार प्रष्ट्रवतध ा ग्रा ीण क्षेरका युवाको पहुाँच काय
ढङ्गले कायिर

(४)

र्नि स न्वयात् क

सिालन र्ररने छ ।

ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा परे का युवाका लातर् सूचना प्रष्ट्रवतधसम्बन्धी िातल
सिालन र्ररने छ ।

(५)

ष्ट्रवश्वव्यापीकरणको युर् ा सूचना र सिार प्रष्ट्रवतध ा दक्ष बनाउाँदै नेपाली युवालाई
ष्ट्रवश्व बजार ा प्रतिस्पधी बनाइने छ ।

(ठ) ददर्ो शाक्तन्ि स्थापना र र्द्न्र्द् स ाधान ा युवा सहभातर्िा,–

(१)

शाक्तन्ि स्थापना, सत्य तनरूपण र

ेलत लापका प्रष्ट्ररयाहरू ा युवाको साथिक

सहभातर्िा सुतनक्तिि र्ररने छ ।
(२)

युवा सङ्घ/सङ्गठन िथा सां स्थाहरूलाई शाक्तन्ि स्थापना एवां र्द्न्र्द् रूपान्िरण ा सहभार्ी
र्राइने छ ।

(३)

वर्ि, जाति, भार्ा, क्षेर र तलङ्गका आधार ा दे क्तखएका ष्ट्रवभाजन क

र्नि युवालाई

प्रक्तशक्तक्षि र्री पररचालन र्ने कायिर हरूलाई बढावा ददइने छ ।
(४)

ष्ट्रवष्ट्रवधिाको सम् ान र्दै राष्ट्रिय एकिा काय

र्नि युवालाई प्रोत्साहन एवां पररचालन

र्ररने छ ।
(ड) स ष्ट्रवकास,–

(१)

सा ाक्तजक स ावेशीकरणको नीति कायािन्वयन र्नि ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा
रहेका युवालाई दृष्ट्रिर्ि र्री ष्ट्रवशेर् कायिर
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(२)

प्राथत किा िथा ष्ट्रवशेर् प्राथत किाको स ूह ा रहे का र र्ररबीको रे खा तु न रहे का
युवाको प्रतिभा पष्ट्रहचान र्री सकारात् क ष्ट्रवभेदका कायिर

ाफिि उनीहरूको

ष्ट्रवकास ा सहयोर् र्ररने छ ।
(ढ) ष्ट्रवशेर् स ूहर्ि प्राथत किा,–

(१)

अपाङ्गिा भएका युवाले सहज ढङ्गले क्तशक्षा ग्रहण र्नि सक्ने ष्ट्रवशेर् क्तशक्षण पद्धति
अपनाउाँदै सुष्ट्रवधायुि ष्ट्रवद्यालय र शैक्तक्षक केन्िहरू स्थापना र्ररने छ ।

(२)

क्ष िा अनुसारको तसप ूलक र व्यावसाष्ट्रयक क्तशक्षा प्रदान र्दै अपाङ्गिा भएका
व्यक्तिहरूले कायिसम्पादन र्नि सक्ने रोजर्ारी पष्ट्रहचान र्री आवश्यक व्यवस्था
त लाइने छ।

(३)

साविजतनक यािायाि, भवन, शौचालय लर्ायिका स्थानलाई अपाङ्गिा ैरी बनाउने
व्यवस्था त लाइने छ ।

(४)

अपाङ्गिा भएका युवालाई आवश्यक पने सहयोर्ी सा ग्री सहज र सुलभ रूप ा
उपलब्ध र्राउने व्यवस्था त लाइने छ ।

(५)

जोक्तख

ा रहे का युवाको उपचार एवां पुनिःस्थापनाका कायिर

सिालन र्दै

तसप ूलक र व्यावसाष्ट्रयक क्तशक्षाका साथै उक्तचि रोजर्ारीको व्यवस्था र्री स ाज ा
पुनिःस्थापन र्राउने नीति अवलम्बन र्ररने छ ।
(६)

र्द्न्र्द्पीतडि युवालाई क्तशक्षा, स्वास््य र रोजर्ारीका क्षेर ा ष्ट्रवशेर् प्राथत किा प्रदान
र्ने व्यवस्था त लाई पुनिःस्थापना र्ने कायिर हरू अक्तघ बढाइने छ । साथै
तसप ूलक िातल को व्यवस्था र्री रोजर्ारीको उक्तचि प्रबन्ध र्ने कायिर हरू
सिालन र्ररने छन् ।

(७) अल्पसङ्ख्यक

र

सी ान्िकृि

युवाको

परम्परार्ि स्रोि ातथ पहुाँच काय
(८)

प्राकृतिक, सा ाक्तजक, साांस्कृतिक

एवां

र्नि ष्ट्रवशेर् कायिर हरू सिालन र्ररने छन् ।

परम्परार्ि पेशा र तसपको सां रक्षण, सां वद्र्धन र आधुतनकीकरण ा ष्ट्रवशेर् जोड ददइने
छ ।

(९)

क्तशक्षा, स्वास््य र रोजर्ारीका क्षेर ा यस स ूहका युवालाई ष्ट्रवशेर् प्राथत किा प्रदान
ु ीकरण र्दै राष्ट्रिय ष्ट्रवकासको
र्री सशिीकरण र अतभ ख

ूलधार ा स ाष्ट्रहि र्ररने

छ ।
(१०) दतलि, क्तु स्ल

ु ायका र कणािली िथा ष्ट्रपछतडएको क्षेरका युवाका लातर् क्तशक्षा,
स द

स्वास््य र रोजर्ारी ा पहुाँच बढाउन राज्यले ष्ट्रवशेर् प्राथत किा ददनेछ ।
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(ण) साझेदारी,–

(१)

युवाको ष्ट्रवकास र्नि नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तनकाय, राजनीतिक युवा
सङ्घ-सङ्गठन, राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय र्ैरसरकारी सां स्था, सहकारी, तनजी क्षेर र दािृ
तनकायको साझेदारी ा ष्ट्रवतभन्न कायिर

(२)

सिालन र्ररने छन् ।

युवाले नेित्ृ व र्रे का वा युवा ष्ट्रवकास ा कायिरि सङ्घ सां स्था, सञ्जाल, युवा क्लब,
रे डरस, स्काउट र र्ैर सरकारी िथा तनजी क्षेरका युवा उद्य ी सां स्थाहरूको
साझेदारी ा सहकायि र्री यो नीति कायािन्वयन र्नि ष्ट्रवशेर् कायिर

सिालन र्ररने

छ ।
(३)

अन्िरािष्ट्रिय स्िर ा नेपालले र्रे का प्रतिबद्धिाहरू कायािन्वयन र्नि उपयुि
कायिर हरू सां चालन र्ररने छन् ।

(४)

र्ैर आवासीय नेपाली युवाको साझेदारी ा आतथिक उत्पादन र ष्ट्रवकास तन ािणका
पररयोजना सिालन र्ररने छन् ।

(५)

शाक्तन्ि र ष्ट्रवकासका क्षेर ा युवासाँर् साझेदारी र्ने र युवासम्बन्धी कायिर
सिालनका लातर् आवश्यकिा अनुसार कोर् स्थापना र्ररने छ ।

(६)

स्थानीय तनकायबाट सिालन हुने कायिर हरू ा तनक्तिि प्रतिशि बजेट छु ट्याई
युवा ष्ट्रवकासका लातर् कायिर हरू सिालन र्ने व्यवस्था त लाइने छ ।

(७)

११.

साकि लर्ायि अन्य त र रािका युवासाँर् का

र्ने सङ्घ सां स्थाको साझेदारी ा युवा

ष्ट्रवकाससम्बन्धी ष्ट्रवतभन्न पररयोजना र कायिर

सिालन र्ररने छ ।

सांस्थार्ि व्यवस्था,–

(क)

सरकारी क्षेरिः यो युवा नीति कायािन्वयनको नेित्ृ व युवा िथा खेलकुद

न्रालयले

सबै सरकारी तनकाय, र्ैरसरकारी क्षेर िथा तनजी क्षेरसाँर्को स न्वय ा र्नेछ ।
यस नीतिले पररलक्तक्षि र्रे का क्षेरर्ि कायिर

कायािन्वयन िथा अनुर् न र

स न्वयको क्तजम् ेवारी सम्बक्तन्धि

न्रालयहरुको

हुनेछ । आफ्नो कायिक्षर
े तभर

परे का ष्ट्रवर्यहरु कायािन्वयन र्नि केन्ि सरकारका

न्रालयहरुले आवश्यक कानुनी

व्यवस्था त लाउने छन् । साथै प्रदे श सरकारले आवश्यक नीति तन ािण र सां स्थार्ि
व्यवस्था र्री यस नीतिको कायािन्वयन र्दै लै जानेछन् । राष्ट्रिय युवा पररर्द्ले
सरकारी, र्ैरसरकारी िथा तनजी क्षेरबाट सिातलि युवासम्बन्धी कायिर हरूको
सां योजन, स न्वय िथा सहजीकरण

र्नेछ । पररर्द् िथा

ािहिका

तनकायहरूको कायि सिालन र्नि आवश्यकिा अनुसार कानून बनाई आतथिक िथा
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प्रशासतनक व्यवस्था त लाइने छ ।

यस नीतिब ोक्तज

स्थानीय िह ा युवाका

आवश्यकिा अनुसार युवाको नेित्ृ व, तसप र उद्य शीलिा ष्ट्रवकासका लातर् हालका
युवा सूचना केन्िलाई राष्ट्रिय युवा पररर्द्अन्िर्िि ल्याई स्िरोन्नति र्नुक
ि ा साथै
आवश्यकिानुसार सां रचना ष्ट्रवस्िार
र प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकास कायिर
कायिर

र्ररने छ । साथै युवा ष्ट्रवकास, क्ष िा ष्ट्रवकास

ा सां लग्न सां घसां स्था एवां तनकायले सिालन र्ने

ा स न्वय र्री एकरुपिा काय

र्री र र्ुणस्िरीय बनाउन व्यवस्था

त लाइने छ ।
यो नीतिको कायािन्वयन ष्ट्रवतभन्न

न्रालय

स न्वयका लातर् युवा िथा खेलकुद

ाफिि हुने भएकाले अन्िर

न्रीको अध्यक्षिा ा अन्िर

न्रालय

न्रालय ‘राष्ट्रिय

युवा नीति स न्वय सत ति' बनाइने छ । त्यसैर्री यो नीति कायािन्वयनको
प्रभावकाररिा अनुर् न एवां

ूल्याङ्कन र्री सहजीकरण र्नि युवा िथा खे लकुद

न्रालयका सक्तचवको सां योजकत्व ा अन्िर
िथा
(ख)

न्रालय ‘राष्ट्रिय युवा नीति अनुर् न

ूल्याङ्कन सत ति र्ठन र्ररने छ ।

र्ैरसरकारी एवां

तनजी क्षेरिः युवासम्बन्धी

कायिर हरू

सिालन

र्नि युवा

सङ्घ/सङ्गठन, राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय र्ैरसरकारी सङ्घ सां स्था, तनजी क्षेर, सहकारी,
नार्ररक स ाज र स्थानीय तनकायहरूलाई प्रोत्साहन िथा पररचालन र्री उपयुि
वािावरण तसजिना र्ररने छ । यस्िा सङ्घ सां स्थाको स्रोिलाई युवासम्बन्धी
कायिर

ा पररचालन र्नि साझेदारका रूप ा तलइने छ । यस कायिको तनदे शन

िथा स न्वय युवा िथा खेलकुद

न्रालय, क्षेरर्ि

न्रालय र राष्ट्रिय युवा पररर्द्ले

र्नेछ ।
१२.

आतथिक पक्षिः यस नीतिको कायािन्वयन नेपाल सरकारका सम्बद्ध
तनकायहरुको तनयत ि बजेट

न्रालय िथा

ाफिि र्ररने छ । केन्ि सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय

तनकायले आफ्ना आवतधक िथा वाष्ट्रर्क
ि योजना ा यस नीतिले तनददिि र्रे का युवा ष्ट्रवकासका
उद्देश्य िथा नीतिलाई प्राथत किा ददई कायािन्वयन र्दै लानेछन् । यसका अतिररि राष्ट्रिय
िथा अन्िरािष्ट्रिय र्ैरसरकारी सां स्था, सहकारी, तनजी क्षेर र दािृ तनकायसाँर्को स न्वय िथा
साझेदारी ा यस नीतिले पररलक्तक्षि र्रे का युवा ष्ट्रवकासका कायिर
स्रोि जुटाई पररचालन र्ररनेछ ।
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१३.

अनुर् न र

ूल्याङ्कनिः यो राष्ट्रिय युवा नीति कायािन्वयन र्दाि यसले प्राप्त र्ने प्रतिफल र

उद्देश्यहरू पूण ि वा आांक्तशक रूप ा पूरा भए/भएनन् भनी प्रभावकाररिा एवां प्रभाव अनुर् न
र

ूल्याङ्कन र्ने सां यन्रका रूप ा नेपाल सरकारको युवा िथा खेलकुद

छ । त्यसका लातर् आवश्यकिा अनुसार
व्यवस्था त लाइने छ । अनुर् न िथा

न्रालयको सां स्थार्ि क्ष िा अतभवृष्ट्रद्ध र्ने

ूल्याङ्कनका लातर् क्षेरर्ि

िथा तनजी क्षेरसाँर् स न्वय र्री सहभातर्िा

न्रालय रहने

न्रालयहरु, र्ैरसरकारी

ूलक अनुर् न प्रणाली अवलम्बन र्ररने

छ । यो नीति कायािन्वयनको प्रत्येक दुई वर्ि ा स ीक्षा र्ररने छ र आवश्यकिा अनुसार
पुनरावलोकन र्री परर ाजिन र सुधार र्दै लतर्ने छ ।
१४.

खारे जी र बचाउिः राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ खारे ज र्ररएको छ । उि नीति अनुसार भए
र्रे का कायिहरु यसै राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ अनुसार भए र्रे को
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ातनने छ ।

