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राष्ट्रिय यव
ु ा पररषद् र अन्तरााष्ट्रिय यव
ु ा दिवस
परृ ठभूमि
नेपालका यव
ु ाको चाहना र आवश्यकता अनस
ु ार २०६५ सालमा यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना
भएको हो । यव
ु ा ववकाससँग सम्बन्न्त्ित गततववधि सोही मन्त्रालय अन्त्तगगत हुँदै आएकोमा यव
ु ा नीतत २०६६
र रान्रिय युवा पररषद् ऐन २०७२ ले युवाको हक हहतको संरक्षण र सम्वर्द्गन गरी समुन्त्नत मुलुक तनमागण
गनगका लाधग रान्रिय युवा पररषद्को स्थापनाको बाटो खोलेको धथयो । युवा पररषद्को गठनसँगै युवाको
सवागङ्गीण ववकासका कायगक्रमहरू यसै संस्थाबाट सञ्चालन हुन थालेका छन ् ।
रान्रिय युवा पररषद् ऐन २०७२, संशोधित रान्रिय युवा नीतत २०७२ तथा युथ भभजन २०२५ को ममग र
भावनाअनुसार युवा जनशन्ततलाई समयानुकूल सशन्ततकरण गदै

पहहलो चरणमा भशक्षा, स्वास््य,

उद्यमशीलता तथा नेतत्ृ व ववकासमा युवाहरूको भभू मका र पररचालनलाई मूल प्राथभमकतामा राखेर अगाडि
बढ्ने प्रततवर्द्ता रान्रिय यव
ु ा पररषद्ले व्यतत गरे को छ । यव
ु ा ववकास तथा पररचालनका लाधग तयार
गररएको दीर्गकालीन रणनीततको रूपमा रहे को युथ भभजन २०२५ ले पररलक्षक्षत गरे का कायगनीततहरूको
आगामी १० वषग भभर कायागन्त्वन गररसतन युवा पररषद्ले जोि हदनेछ ।
यथ
ु भभजनका दशवषे रणनीतत र कायगक्रमका पाँच स्तम्भहरू (Five Pillars) लाई समयसापेक्ष सवलीकरण
गदै सम्पूणग सािन र स्रोतहरूलाई त्यस हदशातर्ग पररलक्षक्षत गररनेछ। अन्त्तरागन्रियस्तरमै युवा क्षेरमा भएका
प्रगतत र नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी युवा ववकासमा बािक रहे का मल
ू समस्याहरूलाई लक्षक्षत गरी
युवा ववकासका पाँच रणनीततक आिार स्तम्भ तय गररएका छन ् । युवा ववकासका लाधग तय गररएका
रणनीततक आिारस्तम्भहरूमा (१) गण
ु स्तरीय र व्यवसातयक भशक्षा (२) रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप
ववकास (३) स्वास््य र सामान्जक सरु क्षा (४) यव
ु ा पररचालन, सहभाधगता र नेतत्ृ व ववकास (५) खेलकुद

र

मनोरञ्जन रहे का छन ् । युवा पररषद्का आगामी कायगक्रमहरू तयनै पाँच आिारमा पररचाभलत हुनेछन ् ।
यव
ु ाको हक हहतको संरक्षण र सम्वर्द्गन गरी समन्त्
ु नत मल
ु क
ु तनमागणका लाधग सक्षम नागररक तयार गनग
तथा युवासम्बन्त्िी नीतत तनमागण र कायागन्त्वयन तहसम्म युवालाई सहभागी गराई रान्रिय ववकासको
मूलप्रवाहमा समाहहत गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले रान्रिय युवा पररषद् गठन गरे को हो । नेपाल
सरकार मन्न्त्रपररषद्को २०७२ र्ागुन १९ को तनणगयअनुसार श्री मािवप्रसाद ढुङ्गेल यस पररषद्को कायगकारी
उपाध्यक्षका रूपमा तनयुतत गरे को छ । हाल रान्रिय युवा पररषद्लाई तनयमानुसार पूणत
ग ा हदइसककएको छ
। यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा ववभभन्त्न मन्त्रालयका आठ जना सधचव पदे न सदस्यसहहत ३५

सदस्यीय रान्रिय युवा पररषद् सभमततले पूणत
ग ा पाएको छ । यसैगरी ६० वटा न्जल्लामा युवा सभमततका
अध्यक्षको मनोनयन भै सभमततको कायागलय समेत स्थापना भइरहे का छन ् ।
रान्रिय युवा पररषद्को कायागलय र कमगचारी व्यवस्थापन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र रान्रिय युवा
पररषद्को सहकायगमा २०७३ असार २६ गते आइतबार पररषद्को कायागलयको औपचाररक समद्
ु र्ाटन तथा
युवा प्रततभा÷उद्यमी सम्मान समारोह माननीय यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतत्यतामा सम्पन्त्न
भएको छ ।
ववश्व युवा ववकास सुचकाङ्कमा नेपाल १ सय ४५ औँ स्थानमा रहे को छ । रारिको मेरुदण्िको रूपमा रहे का
१६ दे खख ४० वषगका कररब १ करोि ६ लाख (४०.३५ प्रततशत) युवा शन्ततलाई सशन्ततकरण गदै क्षमता, सीप
र प्रववधिबाट सस
ु न्ज्जत गरी रान्रिय यव
ु ा पररषद् ऐन २०७२, रान्रिय यव
ु ा नीतत २०७२ तथा यथ
ु भभजन
२०२५ को ममग र भावनालाई प्रभावकारी रूपमा कायागन्त्वयन गनग कृयाशील हुनुपने समय आएको छ ।
युवा दिवस र यसको इततहास
युवाका सवाललाईग सम्बोिन गने हे तुले संयुतत रारिसङ्र्ले सन ् १९९९ दे खख हरे क वषगको अगस्ट १२ लाई
अन्त्तरागन्रिय युवा हदवसको रूपमा मनाउँ दै आइरहे को छ । World Conference of Minister Responsible
for Youth को भसर्ाररसअनस
ु ार संयत
ु त रारिसङ्र्को १७ डिसेम्बर १९९९ मा सम्पन्त्न ५४ औँ

सािारण

सभाले अगरट १२ ताररखलाई अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस (International Youth Day) का रूपमा मनाउने तनणगय
गरे को धथयो । यो र्ोषणासँगै युवासम्बन्त्िी ववभभन्त्न चेतनामल
ू क तथा मनोरञ्जनात्मक कायगक्रमहरू
आयोजना गरी सन ् २००० दे खख तनयभमत रूपमा ववश्वभर युवा हदवसका सन्त्दभगमा ववववि कायगक्रमहरू हुँदै
आएका छन ् । सन ् २०१०–२०११ लाई संयुतत रारिसङ्र्ले अन्त्तरागन्रिय युवा वषगका रूपमा मनाउने र्ोषणा
गरे पतछ Our Year, Our Voice भन्त्ने नारामा केन्न्त्ित भएर यव
ु ा सम्वाद र आपसी समझदारी (Youth
Dialogue & Mutual Understanding) भन्त्ने नाराका साथमा सन ् २०१० को अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस र
नेपाल युवा वषग मनाइएको छ । अन्त्तरागन्रिय युवा हदवसका अवसरमा नेपालका ववभभन्त्न गैरसरकारी सङ्र्
संस्था एवम ् नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संयुतत आयोजनामा र्याली, अन्त्तरकक्रया, रततदान
कायगक्रम, नाटक, सरसर्ाइ, नीतत सम्वाद, साँस्कृततक कायगक्रम, वक्ष
ृ ारोपण, वततत्ृ वकला प्रततयोधगता जस्ता
कायगक्रमहरू हुँदै आएका छन ् ।
अन्तरााष्ट्रिय युवा दिवसको ्देश्यय
अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस मनाउनुको मल
ू उद्देश्य युवाका मुद्दाका पक्षमा आवाज मख
ु ररत गनुग हो । यसका
साथै रान्रिय युवा नीतत २०७२, युथ भभजन – २०२५ र रान्रिय युवा पररषद् ऐनमा रहे का युवा लक्षक्षत मुद्दाहरू
कायागन्त्वयन गनग स्थानीय, रान्रिय तथा अन्त्तरागन्रियस्तरमा आवाज बुलन्त्द गनुग पतन हो ।
न्पालिा यव
ु ा दिवसको शरु
ु वात
ववश्वका ववभभन्त्न मल
ु ुकमा सन ् २००० दे खख युवा हदवस मनाउन थाभलएको भए पतन नेपालमा सन ् २००४
दे खख यसको शरु
ु आत भएको हो । नेपालमा सन ् २००४ मा युवा संस्थाहरूको पहलमा पहहलो पटक

अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस मनाइएको धथयो । हाल आएर दे शका ववभभन्त्न न्जल्लामा युवा हदवसका सन्त्दभगमा
ववभभन्त्न कायगक्रमहरू आयोजना गरी यो हदवस मनाउन थाभलएको छ । सरकारी तथा गैरसकारी क्षेरबाट
युवालाई लक्षक्षत गरी कायगक्रमहरू आयोजना हुन थालेका छन ् । जसरी युवा हदवसले व्यापकता पाउन थाल्यो,
त्यसैगरी युवासम्बन्त्िी नीतत कायगक्रम र संरचनामा पतन प्रगतत भएको पाइन्त्छ । केही वषग अतर्सम्म युवाका
सवाल भशक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्त्तगगतको एउटा शाखामा सीभमत धथयो भने अहहले आएर यव
ु ा नीतत
तयार भै युवा नीतत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र रान्रिय युवा पररषद् लगायतका संरचनाहरू नै कक्रयाशील
छन ् । त्यसैले पतन अहहले यव
ु ा हदवसलाई यव
ु ा क्षेरमा व्यापक संरचनात्मक उपलन्धि भएको वषगको रूपमा
पतन मनाउन सककन्त्छ । नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संयोजन गदै आएका युवा ववकासका
कायगक्रमहरू रान्रिय यव
ु ा पररषद् स्थापनासँगै युवा पररषद् मार्गत ् हुने हुँदा सोही बमोन्जम पररषद्कै
समन्त्वयमा कायगक्रमहरूको योजना तजुम
ग ा गररएको छ ।
अन्तरााष्ट्रिय युवा दिवस २०१६
ववगतका वषगहरू जस्तै यसवषग पतन सयत
ु त रारिसङ्र्ले

'The Road to 2030: Eradicating Poverty

and Achieving Sustainable Consumption and Production', 'गररबी उन्त्मूलन, हदगो उत्पादन र
उपभोग प्राप्तीको मागग सन ् २०३०' भन्त्ने नाराका साथ मनाउने तनणगय गरे को छ भने रान्रिय युवा पररषद्ले
आफ्नो दे श सुहाउँ दो 'गररबी उन्त्मल
ु नमा युवा प्रततवर्द्तााः उत्पादन र उपभोगमा आत्मतनभगरता' भन्त्ने नारा
तय गरे को छ । यो नारालाई साथगक रूप हदन सन ् २०३० सम्म नेपालबाट गररबी उन्त्मूलन गनग स्वदे शी
उत्पादन र उपभोगको मागगधचर तय गनुग जरुरी छ ।
यो वषगको अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस अगरट १२ मा नेपालमा ववववि कायगक्रमसहहत मनाइँदैछ । अगरट १०,
११, १२, १३ मा रान्रिय यव
ु ा पररषद्को आयोजनामा ववभभन्त्न ववद्याथी तथा राजनीततक सङ्गठन, यव
ु ा सङ्र्
संस्थालगायतको समन्त्वयमा र दे शका ७५ वटै न्जल्लामा न्जल्ला युवा सभमततको संयोजनमा न्जल्ला खेलकुद
ववकास

सभमतत, न्जल्ला

ववकास

सभमतत

र

स्थानीय

सङ्र्संस्थाको

समेत

सहभाधगतामा

ववववि

गततववधिसहहत यो हदवस मनाउने तनणगय भएको छ । यो हदवस मनाउनका लाधग रान्रिय युवा पररषद्का
कायगकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा १ सय १ सदस्यीय मूल आयोजक सभमतत बनाइएको छ । युवा हदवसको
तयारीका सन्त्दभगमा सञ्चारकमी, रान्रिय तथा अन्त्तरागन्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, नेपाल स्काउट, न्जल्ला
ववकास सभमतत, रान्रिय खेलकुद पररषद्, अन्त्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको सहभाधगतामा ववभभन्त्न
चरणका समन्त्वय बैठकहरू सम्पन्त्न भएका छन ् । युवा हदवस मनाउनका लाधग आवश्यक तयारीका
कायगक्रमहरू सम्पन्त्न गने उद्देश्यले गहठत कायगकारी सभमतत (सधचवालय) को बैठक बसी तनम्नबमोन्जमका
कायगक्रमहरू गने तनणगय गरे को छ । मल
ू आयोजक सभमततको समन्त्वयमा सम्पूणग सरकारी तथा गैर सरकारी
सङ्र् संस्थाहरू बीचमा साझा कायगक्रम तयार गरी अगाडि बढाइनेछ ।
िुख्य कायाक्रिहरू


अगरट ११ (साउन २७ गते बुिवार) हदउँ सो १२M३० मा परकार सम्मेलन ।



अगस्ट १२ (साउन २८ शक्र
ु बार) बबहान ७M३० मा भक
ृ ु टीमण्िपबाट भिकाली, शहहद गेट, जमल,
र्ण्टार्र हुFदै प्रज्ञा भवन कमलादीसम्म प्रभातर्ेरी । प्रभातर्ेरीपतछ सम्माननीय रारिपतत ववद्यादे वी
भण्िारीज्यूको प्रमुख आतत्यमा मूल समारोहको आयोजना ।



रान्रिय युवा प्रततभा सम्मान कायगक्रम ९ M०० बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा ।



रततदान कायगक्रम बबहान ८ दे खख ११ बजेसम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा सोही हदन ।



युवा सभमततको कायागलय उद्र्ाटन (६० न्जल्लामा) युवा र्याली तथा सभा ।



७५ वटै न्जल्लामा न्जल्ला यव
ु ा सभमततको संयोजनमा न्जल्ला ववकास सभमतत, न्जल्ला खेलकुद
ववकास सभमतत, युवा सूचना केन्त्ि तथा स्थानीय सङ्र्संस्थाको समन्त्वयमा ववभभन्त्न कायगक्रमहरूको
आयोजना ।



अन्त्य सङ्र्संस्थाका कायगक्रमहरू, साइकल र्याली, अन्त्तकक्रगया, सिक नाटक, बागमती सरसर्ाइ
कायगक्रम आहद ।

'समर्द्
ृ

नेपालका

लाधग

स्वस्थ¸ कमगठ

र

उद्यमी

यव
ु ा' भन्त्ने

मल
ू मन्त्रलाई

आत्मसात ् गदै

हरे क

कक्रयाकलापहरूमा समन्त्वय, सहकायग तथा रचनात्मक सुझाव सल्लाहका साथ पररषद्लाई सकक्रय बनाउने
हदशामा सहयोग गनग युवा वगग, सम्पूणग राजनीततक दल तथा ततनका युवा भात ृ संस्थाहरू, सरकारी तथा
गैरसरकारी तनकायहरू, स्थानीय तनकायहरू, सहयोगी भमररारिहरू, दात ृ तनकाय, ववकास साझेदाहरू, भशक्षाप्रेमी,
समाजसेवी, गैर आवासीय नेपाली सङ्र्, सञ्चारकमीहरू लगायत सम्पूणग नागररक समाजलाई हाहदग क अनुरोि
गदग छौँ ।
नेपालका युवाहरूको साझा र्र र अभभभावकको रूपमा रहे को रान्रिय युवा पररषद्को अगुवाइमा हुने युवा
ववकासका हरे क कक्रयाकलापहरूमा सहभागी बन्त्न तथा सहकायग गनगका साथै आगामी कायगक्रमहरूमा
पररषद्लाई रचनात्मक सझ
ग ु न हामी सबै युवा, युवा सम्बर्द् संस्थाहरू तथा सरोकारवाला
ु ाव हदई सहयोग गनुह
महानुभावहरूमा हाहदग क अनुरोि गदग छौँ । यो सामग्री प्रकाशनमा सहयोग गनह
ुग ु ने सचग र्र कमन ग्राउन्त्िलाई
िन्त्यवाद हदन नाहन्त्छौँ ।
अन्त्तरागन्रिय युवा हदवस २०१६ का अवसरमा सबैयव
ु ाहरूमा हाहदग क शभ
ु कामना !
रान्रिय युवा पररषद्
बरपुरेश्वर, काठमािौँ
२०७३ साउन

