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राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१
१.

पृष्ठभूति
जनसङ्ख्या बहुपक्षीय सरोकारको ष्ट्रिषय हो । यसको व्यिस्थापनिा सबै क्षेत्रको सं लग्निा
आिश्यक छ । जनसङ्ख्याको िृष्ट्रि, बनािट र ष्ट्रििरणलाई िैज्ञातनक रूपिा व्यिस्थापन
गननसके जनसङ्ख्याले राष्ट्रिय ष्ट्रिकासिा सकारात्िक योगदान पु¥याउँछ । जनसङ्ख्यािा
पररििनन ल्याउने प्रिुख िीन ित्ि जन्ि, िृत्यु र बसाइसराइ हुन ् । जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय
ष्ट्रिकासको गतिसँग सुहाउँदो बनाउन यी ष्ट्रिषयहरूिा सरकारको स्पष्ट नीति िथा
कायनयोजना आिश्यक छ ।
जनसङ्ख्या पररििननशील भएकाले यसका लक्ष्यहरू भौगोतलक सािाजजक िथा आतथनक
सं रचना अनुसार फरकफरक हुन्छन् । जनसङ्ख्याको ष्ट्रिषयिा तनयन्त्रण भन्दा ष्ट्रििरण र
व्यिस्थापन िहत्िपूण न हुन्छन् । नेपालले सन् १९९४ को कायरोिा सम्पन्न भएको
जनसङ्ख्या िथा ष्ट्रिकाससम्बन्धी अन्िरानष्ट्रिय सम्िेलन िथा अन्य ष्ट्रितभन्न सम्िेलनहरूिा
पाररि कायनयोजनाका आधारिा जनसङ्ख्याको व्यिस्थापनका पक्षिा जोड ददएको छ ।
यसै आधारिा हाल जनसङ्ख्या िथा ष्ट्रिकाससम्बन्धी २० िषे (२०६७–२०८७)
दीर्नकालीन योजना (Population Perspective Plan) कायानन्ियनिा रहे को छ ।
जनसङ्ख्या िथा ष्ट्रिकाससम्बन्धी दीर्नकालीन योजनाले

जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी

दे शलाई आिश्यक पने स्िास््य, इजन्जतनयररङ्, कृष्ट्रष, जशक्षा िथा अन्य क्षेत्रका दक्ष
प्राष्ट्रितधकहरू भौगोतलक आधारिा भन्दा पतन जनर्नत्िका आधारिा न्यायोजचि ष्ट्रििरण
गनुप
न ने िान्यिा राखेको छ । नेपालिा प्रतििष्ट्रहला प्रजननदर र्टे पतन सङ्ख्यात्िक
रूपिा नेपालको जनसङ्ख्या िृष्ट्रि हुँदै गएको छ । जन्िदर र्ट्दो र िृि जनसङ्ख्याको
अनुपाि बढ्न केही सिय लाग्ने अिस्थाका बीचिा दे शिा भएको श्रि शजिलाई
जनसाजङ्ख्यक लाभांश (Demographic Dividend) का रूपिा उपयोग गनुन आिश्यक हुन्छ ।
दे शको अथनिन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारी प्रयासले िात्र सम्भि नहुने भएकाले
सरकारी, गैरसरकारी, तनजी क्षेत्र, नागररक सिाज एिं साझेदार सबै पक्षको सहभातगिा र
सहकायनिा जनसङ्ख्याको सिुजचि व्यिस्थापन गनुन आिश्यक छ ।
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२.

ष्ट्रिगिका प्रयासहरू
नेपालिा जनगणनाको प्रारम्भ ष्ट्रि.सं . १९६८ दे जख नै भए िापतन २००८ दे जख िात्र
िैज्ञातनक रूपिा गणना गरी त्यसका ि्याङ्कलाई नीति तनिानणिा प्रयोग गररएको हो ।
त्यसपतछ प्रत्येक दस िषनिा जनगणना गने गररएको छ । सिेक्षणिफन पष्ट्रहलो पटक
ष्ट्रि.सं . २०३३ िा नेपाल प्रजनन सिेक्षण (Nepal Fertility Survey) भएको हो । त्यसपतछ
बसाइसराइ सिेक्षण (Migration Survey) लगायिका सिेक्षणहरू ष्ट्रितभन्न सियिा सम्पन्न
गररएका छन् । जनसाजङ्ख्यक िथा स्िास््य सिेक्षण भने प्रत्येक पाँच िषनिा गने
गररएको छ । यसका अतिररि आितधक रूपिा श्रि शजि सिेक्षण र जीिनस्िर
सिेक्षणसिेि हुने गरे का छन् ।
नेपालिा बेग्लै रूपिा जनसङ्ख्या नीति िजुि
न ा नभए पतन योजनाबि ष्ट्रिकाससँगै जनसङ्ख्या
नीतिका ष्ट्रिषयहरू केही हदिा सम्बोधन हुने गरे को पाइन्छ । योजनािा सिाष्ट्रिष्ट नीतिका
आधारिा पष्ट्रहलो पञ्चिषीय योजनादे जख पाँचौँ योजनासम्ििा बसाइसराइ र पररिार तनयोजन
िथा िािृजशशु स्िास््यसम्बन्धी कायनक्रििा जोड ददइएको तथयो । छै ठौं योजनािा
जनसङ्ख्या ष्ट्रििरण र बसाइसराइको व्यिस्थापन, सािौँ योजनािा जनसङ्ख्या िृष्ट्रिदर र
आतथनक ष्ट्रिकासबीच सन्िुलन र आठौँ योजनािा क्षेत्रगि नीतिका रूपिा जनसङ्ख्याको
िहत्िलाई स्िीकार गरी राष्ट्रिय नीतिसष्ट्रहि उपयुि स्थान प्रदान गररयो । निौं योजनािा
बीस िषे दीर्नकालीन दृष्ट्रष्टकोण प्रस्िुि गररएको र तत्रिषीय योजना (ष्ट्रि.सं .२०६७/६८–
२०६९/७०) को अन्त्यसम्ििा कुल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन िहिा पु¥याउने लक्ष्य
राजखएको तथयो । िीन िषीय अन्िररि योजना (ष्ट्रि.सं .२०६४/६५–२०६६/६७) िथा
तत्रिषीय योजना (ष्ट्रि.सं .२०६७/६८–२०६९/७०) िा सिेि सानो र गुणस्िरीय
पररिारको अिधारणासष्ट्रहि जनसङ्ख्या िृष्ट्रिदर र्टाई गररबी तनिारणलाई टे िा ददने,
जनसङ्ख्या

व्यिस्थापन

र

यससँग

सम्बजन्धि

कायनक्रिलाई

ष्ट्रिकासका

सबै

कायनक्रिहरूसँग आबि गने िथा बसाइसराइ प्रष्ट्रक्रयालाई व्यिजस्थि गरी जनसङ्ख्या
व्यिस्थापन गने प्रतिबििा व्यि गररएको तथयो । िे ह्रौ योजना (२०७०/७१–
२०७२/७३) भने नेपाललाई सन् २०२२ तभत्र अति किष्ट्रिकतसि रािबाट ष्ट्रिकासशील
राििा स्िरोन्नति गने दीर्नकालीन सोचका साथ, दे शिा व्याप्त गररबी र्टाई आि जनिाको
जीिनस्िरिा प्रत्यक्ष पररििननको अनुभतू ि ददलाउने उद्देश्य र गररबीका रे खािुतन रहे को
जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशििा झाने लक्ष्य तलई कायानन्ियनको चरणिा रहे को छ ।
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राष्ट्रिय जनसङ्ख्या रणनीति, ष्ट्रि.सं . २०४० (सन् १९८३), राष्ट्रिय स्िास््य नीति २०७१,
दोस्रो दीर्नकालीन स्िास््य योजना ष्ट्रि.सं . २०५४–२०७४ गररबी तनिारणको रणनीतिक
दस्िािेज, पष्ट्रहलो नेपाल स्िास््य क्षेत्र कायनक्रि (ष्ट्रि.सं . २०६२/६३–२०६६/६७), र
दोस्रो नेपाल स्िास््य क्षेत्र कायनक्रि ष्ट्रि.सं . २०६७/६८–२०७१/७२ िजुि
न ा भएका र
ष्ट्रयनले प्रत्यक्ष िा परोक्षरूपिा जनसङ्ख्याका ष्ट्रिषयलाई केही हदसम्ि सम्बोधन गरे का
छन् ।
जनसङ्ख्यालाई सं स्थागिरूपिा सम्बोधन गने क्रििा सिनप्रथि राष्ट्रिय योजना आयोगको
सजचिालयअन्िगनि जनसङ्ख्या िहाशाखाको स्थापना गररएको तथयो । ष्ट्रि.सं . २०३० िा
राष्ट्रिय

योजना

आयोगबाट

जनसङ्ख्यासम्बन्धी

कायनदल

िथा

ष्ट्रि.सं .

२०३१

िा

जनसङ्ख्या नीति िथा सिन्िय बोडनको गठन गररयो । यसै बोडनलाई ष्ट्रि.सं . २०३७ िा
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगिा पररणि गररयो । दे शिा बहुदलीय व्यिस्थाको पुनः
स्थापनापतछ ष्ट्रि.सं . २०४७ िा सो आयोग सिेि ष्ट्रिर्टन भयो र जनसङ्ख्या ष्ट्रिषय
क्षेत्रलाई िहाशाखाका रूपिा फेरर राष्ट्रिय योजना आयोगिा व्यिजस्थि गररयो । साथै
जनसङ्ख्याको ष्ट्रिषयलाई राष्ट्रिय नीति तनिानणिा उच्च िहत्ि प्रदान गनन प्रधानिन्त्रीको
अध्यक्षिािा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सतितिको सिेि व्यिस्था गररयो । जनसङ्ख्या र
ष्ट्रिकाससम्बन्धी

अन्िरानष्ट्रिय

सम्िेलन

(सन् १९९४, कायरो)

पतछ

जनसङ्ख्यालाई

राष्ट्रियस्िरिा प्राथतिकिा ददने क्रििा ष्ट्रि.सं . २०५२ िा पष्ट्रहलोपटक बेग्लै जनसङ्ख्या
िथा िािािरण िन्त्रालयको स्थापना गररयो । सुधारका क्रििा ष्ट्रि.सं . २०६१ िा उि
िन्त्रालयको ष्ट्रिर्टन भई त्यसको जनसङ्ख्या िहाशाखालाई स्िास््य िन्त्रालयिा सिाष्ट्रहि
गरी स्िास््य िथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयको नािाकरण गररयो । हालसम्ि यसै
िन्त्रालयिा व्यिजस्थि जनसङ्ख्या िहाशाखालाई नै जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति िथा
कायनक्रिहरूको जजम्िेिारी प्रदान गररएको छ ।
३.

ििनिान जस्थति
िुलनात्िकरूपिा जनसङ्ख्याको उच्च िृष्ट्रिदर, ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरी िथा युिािगनको बाहुल्य,
िृििृिाको सं ङ्ख्यािा क्रिशः बढोत्तरी, भौगोतलक रूपिा जनसङ्ख्याको असिान ष्ट्रििरण
आदद हाल नेपालको जनसङ्ख्याका िु्य ष्ट्रिशेषिाहरू हुन ् । ष्ट्रि.सं . १९६८ िा प्रथि
पटक जनगणना हुँदा नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ३८ हजार भएकोिा ष्ट्रि.सं .
२०६८ िा यो सङ्ख्या िृष्ट्रि भएर कररब २ करोड ६५ लाख पुगेको छ । ष्ट्रिगि िीन
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दशकको िृष्ट्रिदरलाई तनयाल्दा ष्ट्रि.सं . २०४८ सम्ि िाष्ट्रषक
न िृष्ट्रि २.०८ प्रतिशि तथयो
भने ष्ट्रि.सं . २०४८ दे जख २०५८ सम्ििा २.२५ प्रतिशि र ष्ट्रि.सं . २०५८ दे जख
२०६८ सम्ििा िृष्ट्रिदरिा किी आई १.३५ प्रतिशि रहेको दे जखन्छ । ष्ट्रि.सं . २०६८
को जनगणनािा जनसङ्ख्या िृष्ट्रिदरिा केही किी आए िापतन सङ्ख्यात्िक ष्ट्रहसाबिा
प्रत्येक िषन जनसङ्ख्या िृष्ट्रि हुँदै गएको छ ।
ि्याङ्कअनुसार ष्ट्रि.सं . २०६८ िा नेपालको कुल प्रजननदर २.६ रहे को तथयो । कुल
जनसङ्ख्यािध्ये १४ िषनसम्िका ३५ प्रतिशि, १० दे जख १९ िषनका ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरी २४
प्रतिशि, १५ दे जख २४ िषनका युिा २० प्रतिशि, १५ दे जख ५९ िषनका ियस्क ५७
प्रतिशि िथा ६० िषनिातथका जेष्ठ नागररक ८.१ प्रतिशि रहेका तथए । जेष्ठ
नागररकको सं ङ्ख्या ष्ट्रि.सं . २०३८ िा ५.६ प्रतिशि िात्र रहेकोिा ष्ट्रि.सं . २०६८ िा
८.१ पुगेको दे जखन्छ ।
जनसङ्ख्याको आकार पररििननिा योगदान पु¥याउने कारक ित्ििध्ये प्रजनन सबै भन्दा
िहत्िपूणन हो । ष्ट्रि.सं . २०३० (सन् १९८०) को दशकिा यसको दर प्रतििष्ट्रहला ६
सन्िानभन्दा बढी रहेकोिा ष्ट्रि.सं . २०६८ िा २.६ सन्िानका हाराहारीिा झरे को
दे जखन्छ । भौगोतलक ष्ट्रहसाबले उच्च ष्ट्रहिाली क्षेत्र िथा िराईिा यो दर बढी दे जखन्छ ।
अजशजक्षि (३.७) र अति गररब (४.१) सिूहिा अन्यभन्दा प्रजननदर उच्च रहे को छ ।
जनसङ्ख्या पररििननको दोस्रो कारक ित्ि िृत्यु हो । ष्ट्रि.सं . २०६८ को ि्याङ्कअनुसार
औसि आयु ६६.६ िषन रहेको छ भने नेपाल िानि ष्ट्रिकास प्रतििेदन, २०१४ का
अनुसार औसि आयु ६८. ८ िषन रहे को छ । सहस्राव्दी ष्ट्रिकास लक्ष्य र आितधक
योजनाको लक्ष्य प्रातप्तका क्रििा निजाि जशशु िृत्युदर जस्थर भए िापतन कुल िृत्युदरिा
आएको सुधारले औसि आयुिा भने सकारात्िक प्रभाि पारे को छ । त्यसै गरी िािृ
िृत्युदरिा सिेि उल्ले खनीय सुधार आएको

छ ।

जनसङ्ख्या पररििननको िेस्रो कारक ित्ि बसाइसराइ हो । नेपालको कररब एक चौथाई
जनसङ्ख्या आफू जन्िेका स्थानिा बस्दै नन् । यति हुँदाहुँदै पतन आन्िररक िथा
अन्िरानष्ट्रिय

आप्रिासनिा

पयानप्त

ध्यान

पुग्नसकेको

छै न

।

ष्ट्रि.सं .

२०६८

को

ि्याङ्कअनुसार प्रत्येक ददन अनुिातनि १,२०० नेपाली युिा अन्िरानष्ट्रिय ष्ट्रििानस्थलबाट
िात्रै दे शबाट बाष्ट्रहररएका पाइन्छन् । यसरी ष्ट्रिदे शिा भएको श्रि शजिबाट सन्
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२०१०/११ िा रू २ खबन ५९ अबन रूपैयाँ ष्ट्रिप्रेषणका रूपिा प्राप्त भएको अनुिान भए
ँ ी
िापतन यसको ठू लो ष्ट्रहस्सा (८२%) उपभोगिा र जम्िा २ (दुई) प्रतिशि िात्र पूज
तनिानणिा लगानी भएको दे जखन्छ । लाभ लागिका दृष्ट्रष्टबाट यसिा सुधारको खाँचो छ ।
ष्ट्रि.सं . २०४८ िा कुल जनसङ्ख्याको कररि ३ (िीन) प्रतिशि ष्ट्रिदे शिा रहे कोिा ष्ट्रि.सं .
२०६८ िा यो सं ्या बढे र कररि साि प्रतिशि पुगेको छ । आन्िररक बसाइसराइले
अव्यिजस्थि सहरीकरणलाई िीब्रिा ददएको छ । नेपालिा सहरी क्षेत्रहरूको जनसङ्ख्या
ष्ट्रि.सं . २००९/११ (सन् १९५२/५४) िा िीन प्रतिशि िात्र भएकोिा ष्ट्रि.सं . २०६८
को जनगणनाअनुसार १७ प्रतिशि र ष्ट्रि.सं . २०७१ िा थष्ट्रपएका गरी कुल १९१
नगरक्षेत्रको जनसङ्ख्याको प्रतिशि ४५ को हाराहारीिा पुगेको पाइन्छ । सन् २०११
को अनुिान अनुसार गररबीका रे खािुतन रहेको जनसङ्ख्या अझै एक चौथाई भएकाले
कुल गाहनस््य उत्पादनिा भएको किी सिेिलाई ध्यानिा राखी जनसङ्ख्याको िैज्ञातनक
व्यिस्थापन गनुन आिश्यक छ ।
िातलका १: जनसङ्ख्या पररििननका प्रिुख कारक ित्िहरूको ष्ट्रिगि बीस
िषनको िुलनात्िक जस्थति
तस.

िषन ष्ट्रि.सं .

२०४८

२०५३

२०५८

२०६३

२०६८

२०७१

नं.

सुचक ईसं . (सन्)

१९९१

१९९६

२००१

२००६

२०११

२०१४

१

कुल प्रजननदर

५.८

४.६

४.१

३.१

२.६

२.३

२.०८

-

२.२५

-

१.३५

१.३५

१३.३

-

१०.८

-

७

७

१०७

७९

६४

४८

४६

३३

५४.३

-

६०.४

-

६६.६

६८.८

पुरुष

५५.०

-

६०.१

-

६५.५

-

िष्ट्रहला

५३.५

-

६०.७

-

६७.९

-

५.६

-

५.४

-

४.८

४.६

(TFR), प्रति िष्ट्रहला
२

िाष्ट्रषक
न जनसङ्ख्या
िृष्ट्रिदर, प्रतिशि

३

कोरा िृत्युदर
(CDR), प्रति हजार

४

शशु िृत्युदर
(IMR), प्रति हजार
जीष्ट्रिि जन्ि

५

औसि आयु (िषन)
दुिै

७

र्र ष्ट्रपरिारको
औषि आकार
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अनुपजस्थि

३.६

-

३.३

-

७.३

-

कुल बसाइसराइ

१८३११५६

-

२१७१७२४

-

ष्ट्रहिाल

-१६१,६५५

-

-२५५,१०३

-

पहाड

-७५३,९२३

-

-८३०,७५९

-

-

िराई

९१५,५७८

-

१,०८५,८६२

-

-

अन्योन्याजश्रि

सम्बन्ध

जनसं ्या, प्रतिशि
९

४.

४५,१७,२८७

-

सिस्याहरू र च ुनौिीहरू :
जनसङ्ख्या

र

ष्ट्रिकासबीच

हुन्छ

।

जनसङ्ख्याको

सही

व्यिस्थापनले आतथनक िथा सािाजजक ष्ट्रिकासिा प्रत्यक्ष योगदान गदनछ । जनसङ्ख्या
व्यिस्थापन आफैिा बहुआयातिक र बहुक्षेत्रगि ष्ट्रिषय हो । यस क्षेत्रिा हाल ष्ट्रिद्यिान
सिस्या र च ुनौिीहरू तनम्नानुसार रहे का छन् ।
४.१

प्रिुख सिस्याहरू :
४.१.१

ष्ट्रिकासका सबै प्रयासको केन्रष्ट्रिन्दु र सबै प्रतिफलको उपभोिा
जनसङ्ख्या नै हो । ष्ट्रिकास आयोजनाको िजुि
न ा, कायानन्ियन र
अनुगिनिा जनसङ्ख्या व्यिस्थापनका कायनक्रिलाई सबै सरकारी, गैर
सरकारी र तनजी क्षेत्रबाट आन्िररकीकरण (Internalization) गनन
सष्ट्रकएको छै न ।

४.१.२

आतथनक पछौटे पन, अजशक्षा, भौगोतलक ष्ट्रिकटिा, अव्यिजस्थि बसाई
सराई, उच्च पहाडी क्षेत्रिा छररएर रहे का िस्िीहरू, ष्ट्रपिृसत्तात्िक
पुरािनिादी सोच र कायनशैलीले

जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासका बीच

सन्िुलन कायि गनन सष्ट्रकएको छै न ।
४.१.३

उत्पादनशील जनशजि ष्ट्रिदे तसँदा नेपालको कृष्ट्रष िथा अन्य क्षेत्रको
उत्पादनिा नकारात्िक असर गननका साथै ग्रािीण क्षेत्रको उिेर
सं रचना र लै ष्ट्रिक अनुपाि बदतलएर बालबातलका, िष्ट्रहला र िृिहरू
िात्र ग्रािीण क्षेत्रिा रहने अिस्था तसजनना भएको छ । यसका साथै
दे शको

आन्िररक

कारण

ष्ट्रिस्थाष्ट्रपि

जनशजिलाई

सम्िानपूिक
न

उत्पादनशील कायनिा सं लग्न गराउने प्रभािकारी सं रचनाको अभाि
छ ।
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४.१.४

बालष्ट्रििाह, उच्च प्रजननदर, कि उिेरिै र थोरै सियको अन्िरालिा
गभनधारण, पररिार तनयोजनका साधनको िाग एिं उपयोग गननसक्ने
क्षििािा किी आददका कारण प्रजनन िथा िािृस्िास््यिा अपेजक्षि
सुधार हुन सकेको छै न ।

४.१.५

अिसरको खोजी, प्राकृतिक ष्ट्रिपजत्त (जस्िै भूक्षय, बाढी पष्ट्रहरो आदद) र
उब्जाउ जतिनको ष्ट्रिनाशका कारण आन्िररक बसाइसराइले गदान
िीब्ररूपिा बढ्दै गएको सहरीकरणलाई व्यिजस्थि गनन सष्ट्रकएको
छै न ।

४.१.६

ष्ट्रिकास व्यिस्थापन र जनसङ्ख्या व्यिस्थापनका बीचिा अध्ययन,
अनुसन्धान िथा नीति र कायनक्रििा सरकारी, गैरसरकारी, तनजी क्षेत्र
िथा नागररक सिाजबीचको सिन्ियात्िक एिं प्रभािकारी सहकायनको
अभाि छ ।

४.१.७

राज्यका केन्रदे जख स्थानीयसम्िका सबै िहिा र ष्ट्रितभन्न क्षेत्रिा
लै ष्ट्रिक सिानिा िथा सािाजजक सिािेशीकरण एिं िूलप्रिाहीकरण
गनन सष्ट्रकएको छै न ।

४.१.८

जेष्ठ

नागररकहरूको

िृष्ट्रिदरको

अनुपाििा

उनीहरूको

स्िास््य

हे रचाहलगायि ष्ट्रितभन्न सरोकारका ष्ट्रिषयहरूको प्रिधननिा अपेजक्षि
सुधार हुन सकेको छै न ।
४.१.९

जनसङ्ख्यासम्बन्धी िगीकृि ि्याङ्कको सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण िथा राष्ट्रिय
नीतििा पृष्ठपोषण गननसक्ने सियोजचि र प्रतितनतधिूलक प्रभािकारी
अनुसन्धानको खाँचो छ ।

४.२

प्रिुख च ुनौिीहरू :
४.२.१

राष्ट्रियरूपिा नीति िथा कायनक्रि िजुि
न ा गदान जनसाजङ्ख्यक सूचक,
जनसाजङ्ख्यक

गतिशीलिा

एिं

आतथनक

िथा

भौतिक

ष्ट्रिकासका

सूचकहरूबीच सन्िुलन कायि गने ।
४.२.२

उत्पादनशील जनशजिलाई स्िदे शिै राख्ने प्रभािकारी व्यिस्थापन,
बदतलएको

उिेर

सं रचना

व्यिस्थापन गने ।

7

र

लै ष्ट्रिक

अनुपािले

पाने

दुस्प्रभाि

www.lawcommission.gov.np

४.२.३

ष्ट्रििाह, यौन, पररिार तनयोजनका साधनको िाग एिं उपयोग, गभनधारण,
प्रजनन िथा प्रजनन् स्िास््यलाई अतधकारका रूपिा तलने अिस्था
सृजना गने ।

४.२.४

प्राकृतिक प्रकोप (जस्िै भूक्षय, बाढी पष्ट्रहरो आदद) बाट हुनसक्ने
सम्भाष्ट्रिि िानिीय क्षतिको न्यू नीकरण एिं प्रकोप व्यिस्थापन गने ।

४.२.५

नीति

तनिानणलाई

टे िा

पुयानउने

गरी

ष्ट्रिकास

र

जनसङ्ख्या

व्यिस्थापनका बीचिा हुने सम्बन्धलाई (स्थान र सिुदाय अनुसार)
आितधकरूपिा

अध्ययन, अनुसन्धान

गने

प्रभािकारी

पररपाटीको

ष्ट्रिकास गने ।
४.२.६

जनसङ्ख्या िृष्ट्रिका अनुपाििा आतथनक िथा सािाजजक ष्ट्रिकासका
कायनक्रि कायानन्ियनका लातग आिश्यक स्रोि व्यिस्थापन गने ।

४.२.७

सिाजको स्िरूप अझै ष्ट्रपिृसत्तात्िक भएको र राष्ट्रिय नीति िथा
कायनक्रि िजुि
न ािा िष्ट्रहला र लै ष्ट्रिक, आतथनक िथा सािाजजक रूपिा
पछातड परे का सिुदाय सीिान्िकृि िथा अल्पसङ्ख्यक सिूहको पहुँच
राज्यको हरे क क्षेत्र र िहिा न्यू न भएकाले यसलाई प्रभािकारी रूपिा
सन्िुतलि बनाउने ।

५.

नयाँ नीतिको आिश्यकिाः
जनसङ्ख्या बहुआयातिक ष्ट्रिषय हो । दे शको आतथनक िथा सािाजजक ष्ट्रिकासका लातग
सिन्ियात्िक रूपिा यसको सिुजचि व्यिस्थापन आिश्यक छ । नेपालिा जाि, जाति,
भाषा, धिन, तलि र बसोबास एिि् भूगोलका आधारिा भएका ष्ट्रितभन्न असिानिाहरूलाई
सम्बोधन गनन, प्रजननदर र्टाउन, ष्ट्रििाहको उिेर बढाउन, बसाइसराइ र सहरीकरणलाई
व्यिजस्थि गनन आिश्यक छ । सािाजजक, आतथनक िथा राजनैतिक तनणनयिा प्रिुख
भूतिका नै जनसङ्ख्याको हुने भएकाले सबै क्षेत्रिा सुधारका लातग सबै सरोकारिाला
तनकायका बीच सिन्िय, सहकायन र िादात्म्य राख्ने एक राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको खाँचो
अनुभि गररएको छ ।

६.

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको भािी सोच, ध्येय, लक्ष्य िथा उद्देश्यहरूः


राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको भािी सोच, ध्येय, लक्ष्य िथा उद्देश्यहरू दे हाय ििोजजि
रहेका छन् ।
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६.१

भािी सोच
हरे क नागररकलाई गुणस्िरीय जीिनयापन गने अिसरको बृष्ट्रि भएको



हुनेछ ।
६.२

ध्येय
जनसङ्ख्या, िािािरण र ष्ट्रिकास बीच सािञ्जस्य कायि गरी नागररकलाई
अतधकारिा आधाररि जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासका एकीकृि सेिा प्रिाहको सुतनजिििा
गदै उत्पादनशील र स्िरीय जीिनयापनको िािािरण बनाउने ।

६.३

लक्ष्य
६.३.१ जनसङ्ख्याका सिालहरूलाई ष्ट्रिकाससँग एकीकरण गदै सबै नागररकको
जीिनिा गुणस्िरीय सुधार ल्याउने, प्रजननस्िास््य िथा प्रजननसम्बन्धी
िौतलक अतधकारलाई सुतनजिि गने र जनसङ्ख्या व्यिस्थापनिा लै ष्ट्रिक
सिानिा िथा सािाजजक सिािेशीकरणलाई प्रिधनन गनन यस नीतिको
लक्ष्य रहे को छ ।
६.३.२ सहस्राव्दी ष्ट्रिकास लक्ष्य िथा ददगो ष्ट्रिकास लक्ष्य सिेिलाई ध्यानिा
राखी यो नीति कायानन्ियनिा आएपतछ बीस िषन (ष्ट्रि सं २०९० िा सन्
२०३४) तभत्रिा नेपालले हातसल गनन सक्ने लक्ष्य दे हायानुसार तनधानरण
गररएको छ ।
िातलका २: जनसङ्ख्यासम्बन्धी सूचक हरूको आगािी २० िषनका लक्ष्य

तस.नं.

लजक्षि

ष्ट्रि.सं .

२०९०

सूचक

ईसं (सन्)

२०३४

१

कुल प्रजननदर (TFR), ष्ट्रप्रि िष्ट्रहला

२.१

२

िष्ट्रषक
न जनसं ्या िृजध्ददर, प्रतिशि

१.१

३

कोरा िृत्युदर (CDR), प्रति हजार

५.०

४

जशशु िृत्युदर (IMR), प्रति हजार जीष्ट्रिि जन्ि

२५.०

५

औसि आयु (िषन) दुिै

७५.०

पुरूष

७४.०

िष्ट्रहला

७६.०

६

र्रपररिारको औसि आकार

४.१

७

अनुपजस्थि जनसङ्ख्या, प्रतिशि

५.०
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८

साक्षरिा प्रतिशि (दस िषनिातथको जनसङ्ख्या)

९५.०

९

पररिार तनयोजन साधनिा पहुँच हुने सम्भाव्य दम्पिी

९०.०

प्रतिशि
१०

सहरी जनसङ्ख्या, प्रतिशि

६०.०

यस िातलकाको प्रिुख उद्देश्य दे हाय ििोजजि रहे का छन् :
६.४. उद्देश्यहरू
६.४.१

जनसङ्ख्या

र

ष्ट्रिकासबीच

िादात्म्य

कायि

गरी

जनसङ्ख्या

व्यिस्थापनलाई सिग्र ष्ट्रिकासको अतभन्न अिका रूपिा ष्ट्रिकास गने ,
६.४.२

यौन र प्रजननस्िास््य, पररिार तनयोजनजस्िा सेिाहरूलाई अतधकारिुखी
कायनक्रिका रूपिा ष्ट्रिकास गने,

६.४.३ स्िस्थ जीिनयापनका लातग स्िास््य सेिा प्रिाहलाई गुणस्िरीय बनाउने,
६.४.४ िाह्य िथा आन्िररक बसाइसराइ र सहरीकरणलाई व्यिजस्थि गने ,
६.४.५ लै ष्ट्रिक सिानिा िथा सािाजजक सिािेशीकरणलाई ष्ट्रिकासका सबै
आयािहरूिा सिाष्ट्रहि गने,
६.४.६ जनसाजङ्ख्यक ि्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान, सिेक्षण र
ष्ट्रिश्लेषण गने कायनलाई व्यिजस्थि र प्रभािकारी बनाउने, र
६.४.७ राष्ट्रिय उत्पादकत्ि िृष्ट्रिका लातग सष्ट्रक्रय जनसङ्ख्या लाई उत्पादनशील
र उद्योगिुखी बनाउने ।
७.

नीतिहरू
७.१

जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासबीच िादात्म्य कायि गनन जनसङ्ख्या व्यिस्थापनलाई सिग्र
ष्ट्रिकासको अतभन्न अिका रूपिा तलँदै सरोकारिाला तनकायका बीचिा सम्पकन र
सिन्िय स्थाष्ट्रपि गररने छ ।

७.२

यौनस्िास््य, पररिार

तनयोजन

र

सुरजक्षि

गभनपिनलगायिका

प्रजननस्िास््य

सेिालाई अतधकारिुखी कायनक्रिका रूपिा ष्ट्रिकास गररने छ ।
७.३

स्िस्थ जीिनयापनका लातग उपयुि जीिन शैली एिं िािािरणको तनिानण गररने
छ ।

७.४

िाह्य िथा आन्िररक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रभािकारी व्यिस्थापन गररने
छ ।
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७.५

लै ष्ट्रिक, यौतनक, भाष्ट्रषक, आतथनक, सािाजजक एिं क्षेत्रीयरूपिा पतछपरे का सिूह र
शारीररक, िानतसक

िथा

बौष्ट्रिक

रूपिा

अपाििा

भएका

व्यजिहरूलाई

सिािेशीकरण गदै जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासिा िूलप्रिाहीकरण गनन नीति,कानुन िथा
सं स्थागि व्यिस्थािा सुधार गररने छ ।
७.६

जनसङ्ख्या

क्षेत्रका

नीतितनिानण, कायनक्रि

िजुि
न ा, कायानन्ियन, अनुगिन

र

िूल्याङ्कनका लातग सं स्थागि सं रचनाको सुदृढीकरण गररने छ ।
७.७

जनसङ्ख्या

िथा

ष्ट्रिकासबीचको

अन्िरसम्बन्धको

सूचना

प्रष्ट्रितधसिेिका

उपयोगबाट अध्ययन, अनुसन्धान र ष्ट्रिश्लेषण गरी नीति तनिानण र कायनक्रि
िजुि
न ाका लातग सरोकारिाला तनकायहरूलाई पृष्ठपोषण गररने छ ।
७.८

ष्ट्रिकास आयोजना र कायनक्रि िजुि
न ा गदान तिनको जनसाजङ्ख्यक प्रभािको सिेि
अध्ययन गरी तिनको उपयुििा पुष्ट्रष्ट गरे र िात्र कायनक्रि कायानन्ियन गररने
छ ।

७.९

जनसङ्ख्याको लाभांश (Demographic Dividend) हुने ष्ट्रहस्सा र खास गरी युिा
सिूहलाई रोजगारिूलक कायनिा उपयोग गररने छ ।

८.

रणनीतिहरू
नीति ७.१: जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासबीच िादात्म्य कायि गनन जनसङ्ख्या व्यिस्थापनलाई
ँ ै सरोकारिाला तनकायका बीचिा
सिग्र ष्ट्रिकासको अतभन्न अिका रूपिा तलद
सम्पकन र सिन्िय स्थाष्ट्रपि गररने छ ।
८.१ नीति ७.१ का रणनीतिहरू
८.१.१

ष्ट्रिद्यिान

क्षेत्रगि

नीति, योजना

दृष्ट्रष्टकोणिाट पुनरािलोकन

गरी

िथा

कायनक्रिहरूको

कायानन्ियनिा

जनसाजङ्ख्यक

प्रभािकाररिा

ल्याउन

केन्रदे जख स्थानीय िहसम्िका सं स्थागि एिं व्यिस्थापकीय पक्षिा सुधार
गररने छ ।
ु िा स्िरोन्नति गने
८.१.२ नेपाललाई सन् २०२२ सम्ि ष्ट्रिकासोन्िुख िुलक
लक्ष्यप्रातप्तका लातग ष्ट्रितभन्न ष्ट्रिषयगि क्षेत्रिा आिश्यक पने दक्ष िथा
प्राष्ट्रितधक जनशजिको प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसार जनशजि उत्पादन एिि्
आपूतिनको व्यिस्था तिलाइने छ । उत्पाददि जनशजिलाई ष्ट्रित्तीय िथा
गैरष्ट्रित्तीय प्रोत्साहनका व्यिस्थाद्वारा स्िदे शिै सेिा गने िािािरण तनिानण
गदै प्रतिभा पलायनलाई क्रिश तनरूत्साष्ट्रहि गररने छ ।
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८.१.३ जनसङ्ख्याका ष्ट्रिष्ट्रिध पक्षहरूलाई सािाजजक, आतथनक िथा भूराजनीतिक
ष्ट्रिकासका आयािहरूिा एकीकृि गदै प्रभािकारी व्यिस्थापन गररने छ ।
८.१.४ ष्ट्रिकासका सबै आयािहरूसँग सिन्िय गरी गररबी रे खाभन्दा िुतन रहे का
जनसङ्ख्यालाई गररबी तनिारणका कायनक्रिद्वारा सम्बोधन गररने छ ।
८.१.५

उपलब्ध

साधन

र

स्रोिहरूको

अतधकिि

उपयोग

गरे र

सम्पूण न

जनसङ्ख्याको सािाजजक र आतथनक जीिनलाई गुणस्िरीय बनाइने छ ।
८.१.६ जेष्ठ नागररकको अनुभि, सीप र उद्यिशीलिा युिािगनिा हस्िान्िरण गने
सं यन्त्रको ष्ट्रिकास गररने छ । साथै सािनजतनक तनकायहरूिा लािो अितध
कायन गरी से िा तनिृत्त भएका रािसेिकहरूको अनुभि, ज्ञान र सीपको
उपयोग गररनेछ ।
८.१.७ ददगोरूपिा िािािरणीय ष्ट्रिकास र सं रक्षणका लातग जलिायु पररििननिा
केन्रीि भएर उपलव्ध साधन स्रोि र जनसङ्ख्याको आकारबीच सन्िुलन
कायि हुने कायनक्रिहरू सिन्ियात्िक रूपिा सञ्चालन गररने छ ।
८.१.८ जनसङ्ख्या व्यिस्थापनका लातग ष्ट्रिकासका साझेदार, सरकारी तनकाय,
गैरसरकारी सं स्था, तनजी क्षेत्र, सहकारी िथा सािुदाष्ट्रयक सं स्थाहरूसँगको
साझेदारी र सहकायनलाई प्रोत्साहन गररने छ ।
८.१.९ बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई स्िदे शिै उत्पादनिूलक काििा लगाउने
उद्देश्यसाथ भररसक्य प्रत्येक तनिानचन क्षेत्र, नभए प्रत्येक नगरपातलका िा
जजल्ला सदरिुकाििा कम्िीिा एक औद्योतगक क्षेत्र स्थापना गररने छ ।
८.१.१० दुई िा सोभन्दा कि सङ्ख्यािा सन्िान जन्िाउन प्रोत्साष्ट्रहि गररने छ ।

नीति ७.२

यौनस्िास््य, पररिार तनयोजन र सुरजक्षि गभनपिनलगायिका प्रजननस्िास््य
सेिालाई अतधकारिुखी कायनक्रिका रूपिा ष्ट्रिकास गररने छ ।

८.२ नीति ७.२ का रणनीतिहरू
८.२.१ सबै नागररकलाई सुरजक्षि र व्यिजस्थि यौन िथा प्रजनन् स्िास््य
सेिालाई अतधकारका रूपिा ष्ट्रिकास गरी यसको पहुँच बढाइने छ ।
८.२.२ पररिार

तनयोजनका

साधन

र

गुणस्िरीय सेिा प्रदान गररने छ ।
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८.२.३ पररिार तनयोजनको अपररपूिन िागलाई पूरा गने, ष्ट्रििरण िथा सेिाको
गुणस्िर िृष्ट्रि गने, िथा उपयोगी सूचनाहरू उपयुि सञ्चारिाध्यिबाट
तनयतििरूपिा स्थानीय िहसम्ि प्रिाह गने व्यिस्था गररने छ ।
८.२.४ सुरजक्षि गभनपिन सेिा एिि् गभनपिनपतछका स्याहारको पहुँच सुतनजिि
गररने छ । गररब र सीिान्िकृि सिूहका िष्ट्रहलालाई यस्िो सेिा
तनःशुल्क रूपिा उपलब्ध गराइने

छ ।

८.२.५ आिा र जशशुको स्िास््यिा सुधार ल्याउन गभनपरीक्षण, प्रसूति िथा
प्रसूतिपिाि हुने सिस्यालाई सम्बोधन गनन गुणस्िरीय स्िास््य सेिाको
ष्ट्रिस्िार गररने छ ।
८.२.६ सीिान्िकृि एिं लोपोन्िुख जाति (राउटे , कुसुण्डा, चेपाि, राजिंशी, चिार,
िुसहर, िादी, राजी आदद) सं रक्षण गनन ष्ट्रिशेष कायनक्रिहरू सञ्चालन गररने
छ ।
८.२.७ कम्िीिा बीस िषन पूरा भएपतछ िात्र ष्ट्रििाह गनन प्रोत्साहन गररनेछ ।
िनोिैज्ञातनक, सािाजजक िथा आतथनक रूपिा सक्षि भएपतछ िात्र सन्िान
जन्िाउने व्यिस्थालाई प्रोत्साष्ट्रहि गररने छ ।
८.२.८ ष्ट्रििाह गने उिेर बढाउन र उपयुि जन्िान्िरका लातग प्रभािकारी सू चना,
जशक्षा, सञ्चार िथा व्यिहार पररििननका लातग सञ्चारसम्बन्धी कायनक्रिहरू
सञ्चालन गररने छ ।
८.२.९ बाँझोपन िथा अल्पबाँझोपनको सिस्यालाई िागका आधारिा सम्बोधन
गररने छ ।
८.२.१० िष्ट्रहला, पुरुष र िे स्रो तलिी, ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरी र युिाहरूका लातग सहज
िािािरणिा प्रजनन् स्िास््य िथा यौन जशक्षाको पहुँचिा सुतनजिििा गररने
छ ।
८.२.११ ष्ट्रकशोरष्ट्रकशोरीहरूलाई लागुपदाथनको दुिय
न सन्, व्यतभचार, यौन दुराचारजस्िा
कायनबाट टाढा राख्न पैरिी िथा बहस कायनक्रि सञ्चालन गररने छ ।
८.२.१२ िािृ िृत्युदर र्टाउन िािृस्िास््य केजन्रि स्िास््य सेिाको ष्ट्रिस्िार
गररने छ ।
नीति ७.३ :

स्िस्थ जीिनयापनका लातग उपयुि जीिन शैली एिं िािािरणको तनिानण
गररने छ ।
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८.३ नीति ७.३ का रणनीतिहरू
८.३.१ जनसङ्ख्याको कोरा िृत्युदर र्टाई औसि आयु िृष्ट्रि गररने छ ।
८.३.२ धू म्रपान, िद्यपान जस्िा स्िास््यिा नकारात्िक असर पाने

िस्िुको

उत्पादन िथा ष्ट्रिक्री ष्ट्रििरणलाई प्रभािकारी तनयिन गररने छ ।
८.३.३ स्िस्थ खानपान, आहार, व्यिहार िथा व्यायाियुि स्िस्थ जीिनशैली
अपनाउन स्िास््य जशक्षा, सूचना िथा सञ्चारका िाध्यिबाट सचेिना
प्रिधनन गररने छ ।
८.३.४ प्रदू षणष्ट्रिहीन
धू िाँरष्ट्रहि

िैकजल्पक

चूल्होको

ऊजान

प्रिधनन

ष्ट्रिकासिा

गनन

जोड

ददं दै, ग्रािीण

तनकायसँग

स्थानीय

सिन्िय

क्षेत्रिा
गरी

आिश्यक कायननीति िय गररने छ ।
८.३.५ जेष्ठ नागररकहरूको स्िस्थ जीिनका लातग आिश्यक स्िास््य उपचार एिं
ष्ट्रक्रयाशील जीिनशैली प्रिधनन गदै

जेष्ठ नागररक सम्िन्धी ष्ट्रिद्यिान

कानूनिा भएका प्रािधानहरूलाई पूण न रूपिा कायानन्ियन गररनेछ ।
८.३.६ परम्परागि रूपिा नेपाली सिाजले अिलम्बन गदै आएको पाररिाररक
िूल्य

र

िान्यिालाई

सम्िान

गदै

सानो

पररिारको

अिधारणालाई

प्रोत्साष्ट्रहि गररने छ ।
८.३.७ जलिायुिा

आएको

पररििननलाई

सिेि

ध्यानिा

रा्दै

िािािरणीय

सन्िुलन, प्रिद्र्धन िथा सं रक्षणका कायनलाई जनसङ्ख्या कायनक्रितसि
स्थानीय र राष्ट्रिय िहिा सिन्िय गररने छ ।
नीति ७.४ :

िाह्य िथा आन्िररक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रभािकारी व्यिस्थापन
गररने छ ।

८.४

नीति ७.४ का रणनीतिहरू
८.४.१

स्िदे शिै उद्योगधन्दाको ष्ट्रिकास र आय आजननका ष्ट्रक्रयाकलापद्वारा,
रोजगारीका अिसर िृष्ट्रि गदै िैदेजशक रोजगारीिा जाने दर र्टाउने
कायनक्रििा सहयोग पुयानइने छ ।

८.४.२

कािदारहरूको अतधकार र चाहना सुरजक्षि गनन अत्यतधक सङ्ख्यािा
नेपाली कािदार लै जाने दे शहरूसँग प्रभािकारी श्रि कूटनीति (Labor
Diplomacy) प्रिधननिा सहकायन गररने छ ।
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८.४.३

ष्ट्रिदे श जानचाहने कािदारहरूलाई सीप ष्ट्रिकासका अिसर सुदृढ गनन िथा
सम्बजन्धि दे शको पररिेश, भाषा, सं स्कृति, सािान्य कानुन र सुष्ट्रिधाबारे
जानकारी गराउन सिन्िय गररने छ ।

८.४.४

श्रि आदानप्रदान गने रािबीच उनीहरूले तनिानह गनुप
न ने दाष्ट्रयत्ि िथा
जजम्िेिारीको

स्पष्ट

रे खाङ्कन

गरी

सिझदारी

(Memorandum

of

understanding) गनन सम्बजन्धि तनकायलाई पृष्ठपोषण ददइने छ ।

८.४.५

आन्िररक

बसाइसराइबाट

स्थानीय

बातसन्दा÷रै थानेहरूको

आतथनक

सािाजजक, साँस्कृतिक ष्ट्रिकासिा ष्ट्रिचलन हुन नददन कायनक्रिहरू सञ्चालन
गररने छ ।
८.४.६

योजनाबिरूपिा

आिास,

खानेपानी,

सडक,

तबजुली,

सञ्चार,

जशक्षा,

स्िास््यजस्िा आिश्यक पूिानधार पूरा भएका क्षेत्रहरूलाई सहरी क्षेत्रका
रूपिा ष्ट्रिकास गनन र पूिानधारहरू ग्रािीण िहसम्ि ष्ट्रिस्िार गदै लै जान
सरोकारिाला तनकायहरू सँग सिन्िय र सहकायन गररने
८.४.७

छ ।

स्रोिसाधनको ‘प्रभािकारी लागि उपयोग’का साथै सेिा, सुष्ट्रिधािा जनिाको
सहज पहुँच बढाउन आिश्यक पूिानधार सुष्ट्रिधा सम्पन्न बस्िी (Settlement)
हरूको ष्ट्रिकास गरी कि जनसङ्ख्यायुि र छररएर रहे का ससाना
बस्िीलाई त्यस्िा बस्िीिा स्थानान्िरण गरी व्यिजस्थि गररने छ ।

८.४.८

जनसङ्ख्याको क्षेत्रीय सन्िुलन कायि गनन बसाइसराइको प्रिाहलाई कि
जनर्नत्ि भएका र नयाँ सहरिफन िोड्न (Redirect)

उपयुि कायननीति

अिलम्बन गररने छ । साथै राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९ अनुरूप
आिासीय क्षेत्रको व्यिस्थाका लातग जोजखि रष्ट्रहि क्षेत्रहरूको पष्ट्रहचान
गरी िी क्षेत्रहरूिा पूिानधारयुि, सुष्ट्रिधा सम्पन्न र िािािरणीय दृष्ट्रष्टले
उपयुि शहरीकरणको ष्ट्रिकास गने ।
८.४.९

िािािरणीय िथा जलिायु पररििनन र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने
क्षतिलाई ध्यानिा रा्दै बस्िीहरूको जोजखिको िात्राको अध्ययन गरी
आिश्यक कायनक्रि प्रभािकारीरूपले अजर् बढाउन सरोकारिालाहरू सँग
सिन्िय र सहकायन गररने छ ।

८.४.१० युिा जनसङ्ख्या नै जनसाजङ्ख्यक लाभांश (Demographic dividend)
भएकाले तिनबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्ििा उजचि लाभ प्राप्त गनन उपयुि
अिसरहरूको तसजनना गररने छ ।
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८.४.११ आन्िररक र बाहय बसाइसराइ सम्बन्धी अतभले खन र ि्याङ्क प्रणालीलाई
व्यिजस्थि गररने छ ।
नीति ७.५ : लैष्ट्रिक, यौतनक, भाष्ट्रषक, आतथनक, सािाजजक एिं क्षेत्रीयरूपिा पतछपरे का सिूह
र शारीररक, िानतसक िथा बौष्ट्रिक रूपिा अपाििा भएका व्यजिहरूलाई
सिािेशीकरण गदै जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासिा िूलप्रिाहीकरण गनन नीति,कानुन
िथा संस्थागि व्यिस्थािा सुधार गररने छ ।
८.५

नीति ७.५ का रणनीतिहरू
८.५.१

स्थानीय भाषा एिं पररिेशका आधारिा सिेि जशक्षा, सूचना र सञ्चारको
प्रिाह गरी सबै नागररक िथा लजक्षि सिूहिा जनसाजङ्ख्यक सन्दे श
प्रिाह गररने छ ।

८.५.२

जशक्षािा सबैका लातग सिान अिसर प्रदान गनन प्राथतिक र िाध्यतिक
जशक्षािा

ष्ट्रिद्यालय

जाने

उिेरका

बालबातलकाको

शिप्रतिशि

भनान

गराउने िािािरण तसजनना गनन एिि् औपचाररक िथा अनौपचाररक
जशक्षाको पाठ्यक्रििा उिेर अनुसारको प्रजनन िथा यौनजशक्षा सिािेश
गनन आिश्यक सहकायन गररने छ ।
८.५.३

तलि, उिेर, यौनको छनौट र जुनसुकै दृष्ट्रष्टले सिेि अल्प सिूहिा
पनेहरूिातथ हुने सबैखाले ष्ट्रहंसा र जेष्ठ नागररकिातथ हुने दुनव्यिहार
उन्िूलन गनन उपयुि ऐन कानुनको िजुि
न ाका लातग िथा कायानन्ियनका
लातग सम्बजन्धि तनकायहरूलाई सहजिा प्रदान गररने छ ।

८.५.४

जेष्ठ नागररकहरूको अनुभि, क्षििा र सीपलाई सिाज ष्ट्रिकासिा
लगाउने िािािरण सृजना गररने छ ।

८.५.५

सीिान्िकृि िथा लोपोन्िुख सिूहको िस्िुगिरूपिा पष्ट्रहचान गरी
उनीहरूको सं स्कृतिको सं रक्षण र आतथनक, सािाजजक सुरक्षाको व्यिस्था
गररने छ ।

८.५.६

राष्ट्रिय पररचय पत्रका साथै सेिा पहुँचिा सहयोग पुग्ने खालका लजक्षि
सिूह केजन्रि पररचय पत्रको व्यिस्था गनन सहजीकरण गररने छ ।

८.५.७

लै ष्ट्रिक सशिीकरण िथा सििाका लातग ष्ट्रिषयगि क्षेत्रिा लै ष्ट्रिक
बजेटको अिधारणालाई कायानन्ियन गररने छ ।
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८.५.८

एच.आई.भी एड्सबाट सं क्रतिि, लै ष्ट्रिक ष्ट्रहंसाबाट पीतडि, िानतसक
सिस्या िा रोग भएका िथा अपाििा भएका व्यजिहरूको सेिाका लातग
पुनस्थानपना केन्रहरूको व्यिस्था गररने छ ।

८.५.९

जनसाजङ्ख्यक ष्ट्रिकास कायनक्रिहरू तनिानण गदान िष्ट्रहला, पुरुष, िे स्रो
तलिी,

लजक्षि

एिं

ष्ट्रपछतडएका

िगन, सिुदाय

िथा

अल्पसङ्यक

सिेिलाई सहभागी गराई उनीहरूका आिश्यकिालाई प्राथतिकिा ददइने
छ ।
८.५.१० सािाजजक सेिा कायनक्रिअन्िगनि अति गररब, असहाय, अपाििा भएका
व्यजि, जेष्ठ नागररकलगायि लजक्षि िगनका नागररकलाई तनःशुल्क िा
आंजशक छु ट प्रदान गररदै आएको स्िास््य सेिालाई ष्ट्रिस्िार गदै लतगने
छ ।
८.५.११ लैष्ट्रिक िा यौनजन्य ष्ट्रहंसाबाट प्रभाष्ट्रिि नागररकको स्िास््य उपचार,
सुरक्षा, िनोसािाजजक परािशन, कानुनी उपचार एिं पुनस्र्थापनका लातग
अन्िरिन्त्रालय सिन्िय र सहकायन सुदृढ गदै से िा प्रिाह ष्ट्रिस्िार गररने
छ ।
नीति ७.६ : जनसङ्ख्या क्षेत्रका नीतितनिानण, कायनक्रि िजुि
न ा, कायानन्ियन, अनुगिन र
िूल्याङ्कनका लातग संस्थागि सं रचनाको सुदृढीकरण गररने छ ।
८.६ नीति ७.६ का रणनीतिहरू
८.६.१ जनसङ्ख्यासम्बन्धी उच्चस्िरीय ष्ट्रििशन र नीति तनदे शनका लातग राष्ट्रिय
जनसङ्ख्या पररषदलाई च ुस्ि र प्रभािकारी बनाइने छ ।
८.६.२ केन्रदे जख स्थानीय िहसम्िका जनसङ्ख्यासम्बन्धी कायनक्रि सञ्चालन,
अनुगिन र सिन्ियका लातग उपयुि सं स्थागि सं रचनाको ष्ट्रिकास गररने
छ ।
८.६.३

जनसङ्ख्यासम्बन्धी

कायनक्रिहरूिा

दोहोरोपन

आउन

नददन, एिि्

कायनक्रि सुचारुरूपले सञ्चालन भई रहने व्यिस्था सुतनजिि गनन, अनुगिन
एिं िूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाइने छ ।
८.६.४ ष्ट्रिकास योजना िजुि
न ा, अनुगिन र िूल्याङ्कनका लातग सरोकारिालालाई
आिश्यक पने जनसाजङ्ख्यक ि्याङ्क सहजरूपले उपलव्ध हुने व्यिस्था
तिलाइने छ ।
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८.६.५ ष्ट्रिकासका कायनक्रि सञ्चालन गने िा सेिा प्रदान गने तनकायलाई स्िरीय
सेिा प्रदान गनन सेिाग्राहीका उिेर, तलि, सांस्कृतिक पष्ट्रहचान आददसष्ट्रहिको
अनुिातनि सङ्ख्याको प्रक्षेपणका आधारिा कायनक्रि िजुि
न ा गनन प्रोत्साष्ट्रहि
गररने छ ।
८.६.६ सरकारी दै तनक कािकाजिा आिश्यक पने सेिाग्राहीको सूचना सङ्कलन
गदान उिेर, तलि, सांस्कृतिक पष्ट्रहचान, जशक्षा आददजस्िा िगीकृि जानकारी
अतभलेखिा राख्ने प्रणालीको ष्ट्रिकास गररने छ ।
८.६.७

सरकारी

िथा

गैरसरकारी

सङ्घसं स्थाद्वारा

कायानन्ियन

गररएका

जनसङ्ख्यासम्बन्धी कायनक्रिहरूको, अनुगिन िूल्याङ्कन र सिीक्षा गररने
छ ।
नीति ७.७ : जनसङ्ख्या िथा ष्ट्रिकासबीचको अन्िरसम्बन्धको अध्ययन, अनुसन्धान र
ष्ट्रिश्लेषण गरी नीति तनिानण र कायनक्रि िजुि
न ाका लातग सरोकारिाला
तनकायहरूलाई पृष्ठपोषण गररने छ ।
८.७

नीति ७.७ का रणनीतिहरू
८.७.१

जनसाजङ्ख्यक

ि्याङ्कको

सं ग्रहण, प्रशोधन

र

ष्ट्रिश्लेषण

गने

केन्रीय

तनकायको क्षििा अतभिृष्ट्रि गररनेछ ।
८.७.२ व्यजिगि र्टना दिानको गुणस्िर र क्षेत्र िृष्ट्रि गनन सङ्घीय िातिला िथा
स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय र अन्य सरोकारिालासँग सहकायन सुदृढ गररने
छ ।
८.७.३ जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासका ष्ट्रिष्ट्रिध क्षेत्रिा हुने अनुसन्धान र अध्ययनहरूको
तनयतिििा, एकरूपिा िथा गुणस्िरीयिा कायि गनन एिं तिनका तनष्कषनको
राष्ट्रिय नीति तनिानण एिं योजना िजुि
न ा उपयोग गननका लातग केन्रीय
िहिा एक तनयिन तनकायको व्यिस्था गररने छ
८.७.४

जनसङ्ख्या

र

ष्ट्रिकासका

सूचकहरूको

तनयतिि

अनुगिनका

लातग

जनसाजङ्ख्यक र अरू सिेक्षणहरू आितधक रूपिा सञ्चालन गररने छ ।
८.७.५ दे शिा जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकाससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गने र िातलि
ददने तनकायहरूलाई तिनको क्षििा िृष्ट्रि िथा स्िरोन्नति गनन सर्ाउ प्रदान
गररने छ ।
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८.७.६ जनसङ्ख्या र ददगो ष्ट्रिकासबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन जलिायु
पररििनन, िािािरणीय ह्रास िथा जनसङ्ख्याका ष्ट्रिष्ट्रिध पक्षबारे आिश्यक
अनुसन्धान गरी व्यिस्थापकीय कायनिा जोड ददइने छ ।
८.७.७ जनसङ्ख्या व्यिस्थापनिा ष्ट्रित्तीय सहयोग पुयानउनका लातग कानुनद्वारा
व्यिजस्थि गरी जनसङ्ख्या कोषको स्थापना र सञ्चालन गररने छ ।
८.७.८

जनसङ्ख्या

व्यिस्थापन

सम्बन्धिा

जनसङ्ख्या

र

ष्ट्रिकाससम्बन्धी

अन्िरानष्ट्रिय सम्िेलनिा नेपालले गरे का प्रतिबििाका साथै जनसङ्ख्या
सम्बन्धी अन्य अन्िरानष्ट्रिय प्रतिबििाको पूण न पालना गररने छ ।
८.७.९ जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासतसि सरोकार राख्ने ष्ट्रिषयका िथा अनुसन्धानका लातग
आिश्यक हुने क्षेत्रका ि्याङ्कलाई सूचना प्रष्ट्रितध सिेिका उपयोगिा
तनयतिि अद्याितधक हुने गरी व्यिजस्थि गररने छ ।
८.७.१० जन्ि, ष्ट्रििाह, बसाइसराइ र िृत्युजस्िा व्यजिगि र्टनाको दिान प्रणाली
(Civil Registration and Vital Statistics) लाई कानुनीरूपिा सिेि अतनिायन
गराइने छ । स्थानीय िहिा अतभले खिा राजखने ि्याङ्कलाई राष्ट्रिय िूल
सञ्जाल (National Network) िा जोडी हरे क सियिा जनसाजङ्ख्यक सूचना
अद्याितधक हुने प्रणालीको ष्ट्रिकास गररने छ ।
८.७.११ जनसङ्ख्या सम्बन्धी ि्याङ्कको तनिानध उपयोगलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनन
सरोकारिाला िन्त्रालय, ि्याङ्क ष्ट्रिभाग र अन्य सरकारी तनकाय, यस
ष्ट्रिषयिा अध्यापन िथा अनुसन्धानिा दखल भएका ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय र
गैरसरकारी एिि् तनजी क्षेत्र सिेिका सिन्ियिा एक ि्याङ्क कोष (Data
Bank) व्यिजस्थि गररने छ ।

नीति ७.८ : ष्ट्रिकास आयोजना र कायनक्रि िजुि
न ा गदान तिनको जनसाजङ्ख्यक प्रभािको
सिेि अध्ययन गरी तिनको उपयुििा पुष्ट्रष्ट गरे र िात्र कायनक्रि कायानन्ियन
गररने छ ।
८.८

नीति ७.८ का रणनीतिहरू
८.८.१

जुनसुकै

क्षेत्रका

ष्ट्रिकास

आयोजना

िजुि
न ा

गदान

तिनले

प्रभािपाने

जनसङ्ख्यालाई पने असरबारे अध्ययन गररनेछ ।
८.८.२ त्यस्िा आयोजनाबाट त्यसै क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष िा परोक्षरूपिा
लाभ पुग्ने ष्ट्रिकल्पहरूलाई प्राथतिकिा प्रदान गररने छ ।
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८.८.३ आतथनक लाभका आयोजना भए तिनको प्रतिफल त्यसै आयोजनाबाट
प्रभाष्ट्रिि

हुने

जनसङ्ख्याले

सिेि

उपभोग

गनन पाउने

व्यिस्थालाई

प्राथतिकिा ददइने छ ।
८.८.४ जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष िा परोक्षरूपिा प्रभाष्ट्रिि पाने र भूतिको प्रयोग
गररने कायनिा नेपाल सरकारले अिलम्बन गरे को राष्ट्रिय भूउपयोग नीति,
२०६९ अनुरूप गनन जोड ददइने छ ।
८.८.५ नेपाल सरकारको जुनसुकै तनकाय िा सरकारका अनुितििा जोसुकैले
कायानन्ियन गने आयोजना भए िापतन तिनका असरको जनसजङ्ख्यक
अध्ययन गनन स्िास््य िथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयले ष्ट्रिशेषज्ञ सं स्थालाई
खटाउने छ । यस्िो अध्ययनको लागि भने सम्बजन्धि आयोजना िा
पररयोजनाले नै व्यहोनुप
न ने छ ।
नीति ७.९ : जनसङ्ख्याको लाभांश (Demographic Dividend) हुने ष्ट्रहस्सा र खास गरी युिा
सिूहलाई रोजगारिूलक कायनिा उपयोग गररने छ ।
८.९

नीति ७.९ का रणनीतिहरू
८.९.१ रोजगारीका क्षेत्र प्रिद्र्धन गदान खास गरी कृष्ट्रषको आधुतनकीकरण,
उद्योगको ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्िार, व्यापार एिि् युिा जनसङ्ख्याले रोजगारी
पाउनसक्ने क्षेत्रलाई पष्ट्रहचान गरी प्राथतिकिा ददइने छ ।
८.९.२

युिाहरूलाई

स्िािलम्बनका िाध्यिबाट

हुने

स्िरोजगार

कायनक्रिको

प्रिद्र्धन गररने छ । यसका तनतित्त िन्त्रालयले अन्य सरोकारिालाहरू
तसि सिन्िय गनेछ ।
८.९.३ सरकारी, गैरसरकारी िा तनजी क्षेत्रका एिि् सहकाररिाका िाध्यिबाट
सिेि ष्ट्रित्तीय व्यिस्थापन गने तनकायिाफनि् युिाहरूका लातग रोजगारी
प्रिद्र्धन हुने गरी ऋण िथा प्राष्ट्रितधक सहायिालाई प्राथतिकिा ददइने
छ ।
८.९.४

िैदेजशक

रोजगारीबाट

फकेका

युिाले

आजनन

गरे को

सीप

िथा

साधनस्रोिलाई राष्ट्रिय उत्पादन िृष्ट्रिका तनतित्त प्रयोग गनन प्रोत्साहन ददइने
छ ।
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९.

सं स्थागि संरचना र कानुनी व्यिस्था
९.१

संस्थागि संरचना
९.१.१ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पररषदको गठन


जनसङ्ख्यासम्बन्धी ष्ट्रिषयको सिग्र नीतिगि व्यिस्थापन, सं स्थागि
सं रचनाको तनिानण िथा सुदृढीकरण, कानुन एिं कायनष्ट्रितध तनिानण
िथा नीति कायानन्ियन गने सम्बन्धिा नेपाल सरकारलाई सिय
सियिा

सुझाि

अध्यक्षिािा

एक

ददन

एिं

राष्ट्रिय

तनदे शनका

जनसङ्ख्या

लातग

पररषदको

प्रधानिन्त्रीको
गठन

दे हाय

अनुसार गररने छः


प्रधानिन्त्री



िन्त्री/राज्यिन्त्री, स्िास््य िथा

अध्यक्ष

जनसङ्ख्या िन्त्रालय

उपाध्यक्ष



िन्त्री/राज्यिन्त्री, अथन िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, उद्योग िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, उजान िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, कानुन, न्याय, सं ष्ट्रिधानसभा
िथा सं सदीय िातिला िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, गृह िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, परराि िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, बन िथा भू–सं रक्षण िन्त्रालय सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रितध िथा
िािािरण िन्त्रालय



िन्त्री/राज्यिन्त्री, भूति सुधार िथा
व्यिस्था िन्त्रालय



सदस्य

िन्त्री/राज्यिन्त्री, भौतिक पूिानधार िथा
यािायाि िन्त्रालय



सदस्य

सदस्य

िन्त्री/राज्यिन्त्री, िष्ट्रहला, बालबातलका
िथा सिाज कल्याण िन्त्रालय
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िन्त्री/राज्यिन्त्री, युिा िथा खेलकुद
िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, सहरी ष्ट्रिकास िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, सहकारी िथा गररिी तनिारण
िन्त्रालय



सदस्य

िन्त्री/राज्यिन्त्री, सं स्कृति, पयनटन िथा
नागररक उड्डयन िन्त्रालय



सदस्य

िन्त्री/राज्यिन्त्री, सङ्घीय िातिला िथा
स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, सािान्य प्रशासन िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, श्रि िथा रोजगार िन्त्रालय सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, तसं चाई िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, जशक्षा िन्त्रालय

सदस्य



िन्त्री/राज्यिन्त्री, सूचना िथा सं चार िन्त्रालय
िन्त्रालय

सदस्य



सभापति, सािाजजक सतिति, व्यिस्थाष्ट्रपक-सं सद्



सदस्य (जनसङ्ख्या ष्ट्रिषय क्षेत्र), राष्ट्रिय योजना
आयोग



सदस्य
सदस्य

जनसङ्ख्या ष्ट्रिषयका ष्ट्रिशेषज्ञहरू िध्येिाट
पररषदले िनोनयन गरे अनुसार (एक जना
िष्ट्रहला सष्ट्रहि) चार जना



सदस्य

जनसङ्ख्या व्यिस्थापन क्षेत्रिा अनुभि भएका
व्यजिहरूिध्येिाट पररषदले िनोनयन गरे
अनुसार (एक जना िष्ट्रहला सष्ट्रहि) िीन जना सदस्य



सजचि, स्िास््य िथा जनसङ्ख्या
िन्त्रालय



राष्ट्रिय

जनसङ्ख्या

सदस्य सजचि
पररषदका

पदे नबाहे क

उपाध्यक्षका तसफाररसिा अध्यक्षबाट हुनेछ ।
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राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पररषदको अध्यक्षको तनदे शनिा अध्यक्षको



अनुपजस्थतििा सो पररषदको िैठकको अध्यक्षिा उपाध्यक्षले गनन
सक्नेछ ।
पररषदको िनोनीि सदस्यहरूको पदाितध दुई िषन हुने छ ।



९.१.२ िन्त्रालय
यस नीतिले तनददनष्ट गरे का नीतिगि प्रािधानहरूको व्यिस्थापन एिं



कायानन्ियन गनन गराउं न स्िास््य िथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयले
िु्य जजम्िेिार तनकायका रूपिा काि गनेछ ।
९.१.३ ष्ट्रिभाग


केन्रदे जख

सिुदायस्िरसम्िका

कायनक्रि

सञ्चालन,

रे खदे ख,

अनुगिन, कायनक्रि र स्रोिसाधनको बाँडफाँड िथा सिन्ियका
लातग िन्त्रालय अन्िरगि जनसङ्ख्या ष्ट्रिभाग रहनेछ । साथै
िन्त्रालय

अन्िगनिको

जनसङ्ख्या

िहाशाखाको

साष्ट्रिक

कायन

क्षेत्रिा नीतिगि व्यिस्थापन गने जजम्िेिारी िोक्नेगरी साष्ट्रिकको
कायन क्षेत्र र सं गठन सं रचनािा पररिाजनन गररनेछ ।
९.१.४ सम्पकन तनकाय


नेपाल सरकार, स्िास््य िथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयले जनसङ्ख्या
ष्ट्रिषय क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धान िथा िातलि आदद कायनका
लातग

सम्बजन्धि

क्षेत्रिा

कायनरि

तनकायहरु

िध्येिाट

आिश्यकिानुसार त्यस्िा सं स्थाहरूलाई सम्पकन तनकाय िोक्न
सक्नेछ ।
९.२. संस्थागि जजम्िेिारी
िातथ उल्ले जखि नीतिहरूको कायानन्ियन गननका लातग दे हायबिोजजिका िु्य िथा
सहयोगी तनकायहरू रहनेछन् ।
क्र.

नीति

जम्िेिार तनकाय पष्ट्रहचान

सं .
१

प्रिुख तनकाय
जनसङ्ख्या र ष्ट्रिकासबीच  राष्ट्रिय
िादात्म्य

कायि

गनन

जनसङ्ख्या
व्यिस्थापनलाई

योजना

सजचिालय

सहयोगी तनकाय

आयोगको  अथन िन्त्रालय
 िन िथा भूसंरक्षण िन्त्रालय

 स्िास््य िथा जनसङ्ख्या  तसचाई िन्त्रालय
सिग्र

िन्त्रालय

 सहकारी िथा गररिी तनिारण
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ष्ट्रिकासको अतभन्न अिका  सङ्घीय
रूपिा तलँदै सरोकारिाला
तनकायहरूका
सम्पकन

िातिला

िथा

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय

िन्त्रालय
 जशक्षा िन्त्रालय

बीचिा  िष्ट्रहला बालबातलका िथा  श्रि िथा रोजगार िन्त्रालय

र

सिन्िय

सिाज कल्याण िन्त्रालय


स्थाष्ट्रपि गररने छ ।

कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 उद्योग िन्त्रालय
 सािान्य प्रशासन िन्त्रालय
 सहरी ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 युिा िथा खेलकुद िन्त्रालय
 भौतिक पूिानधार िथा यािायाि
िन्त्रालय
 ष्ट्रिकास

साझेदार

सं स्था

िथा

गैर सरकारी सं स्थाहरू
२

यौनस्िास््य,
तनयोजन

पररिार  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या  जशक्षा िन्त्रालय
र

सुरजक्षि

गभनपिनलगायिका
प्रजननस्िास््य

िन्त्रालय

 सूचना िथा सं चार िन्त्रालय

 सङ्घीय िातिला िथा

 कानुन,न्याय,सं ष्ट्रिधानसभा

सेिालाई स्थानीयष्ट्रिकास िन्त्रालय

िथा

सं सदीय िातिला िन्त्रालय

अतधकारिुखी कायनक्रिका  िष्ट्रहला बालबातलका िथा  गृह िन्त्रालय
रूपिा ष्ट्रिकास गररने छ

सिाज कल्याण िन्त्रालय

।
३

गैर सरकारी सं स्थाहरू

स्िस्थ

जीिनयापनका  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या  िष्ट्रहला, बालबातलका िथा

लातग उपयुि जीिन शैली
एिं

 ष्ट्रिकास साझेदार सं स्था िथा

िािािरणको

गररने छ ।

िन्त्रालय

तनिानण  सङ्घीय

सिाज कल्याण िन्त्रालय
िातिला

िथा  कानुन,

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 जशक्षा िन्त्रालय
 कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

िथा

न्याय,
सं सदीय

सं ष्ट्रिधानसभा
िातिला

िन्त्रालय
 युिा िथा खेलकुद िन्त्रालय
 ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रितध िथा िािािरण
िन्त्रालय
 भौतिक पूिानधार िथा यािायाि
िन्त्रालय
 भूतिसुधार िथा व्यिस्था
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िन्त्रालय
 सूचना िथा सं चार िन्त्रालय
 श्रि िथा रोजगार िन्त्रालय
 सहरी ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 सं स्कृति, पयनटन िथा नागररक
उड्डयन िन्त्रालय
४

िाह्य

िथा

आन्िररक  सहरी ष्ट्रिकास िन्त्रालय

बसाइसराइ

र  िन

सहरीकरणको

प्रभािकारी

व्यिस्थापन गररने छ ।

िथा

 अथन िन्त्रालय

भूसंरक्षण  उजान िन्त्रालय

िन्त्रालय

 सहकारी िथा गररिी तनिारण

 गृह िन्त्रालय
 भूतिसुधार िथा व्यिस्था
िन्त्रालय

िन्त्रालय
 सं स्कृति, पयनटन िथा नागररक
उड्डयन िन्त्रालय

 कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

 परराि िन्त्रालय

 राष्ट्रिय योजना आयोगको

 तसचाई िन्त्रालय

सजचिालय

 उद्योग िन्त्रालय

 सङ्घीय िातिला िथा
स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 जशक्षा िन्त्रालय
 स्िास््य िथा जनसङ्ख्या

 श्रि िथा रोजगार िन्त्रालय
 केन्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभाग
 ष्ट्रिकास साझेदार सं स्था िथा
गैर सरकारी सं स्थाहरू

िन्त्रालय
५

लै ष्ट्रिक,यौतनक,भाष्ट्रषक,आतथन  प्रधानिन्त्री िथा

 सूचना िथा सञ्चार िन्त्रालय

क,

 सहकारी िथा गररिी तनिारण

िजन्त्रपररषदको कायानलय

सािाजजक

एिं  राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पररषद

क्षेत्रीयरूपिा

पतछपरे का  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या  गृह िन्त्रालय

सिूह र शारीररक,िानतसक
िथा बौदद्दक
रूपिा

 कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

िन्त्रालय
 सङ्घीय िातिला िथा

अपाििा

भएका

व्यजिहरूलाई
सिािेशीकरण
जनसङ्ख्या

िन्त्रालय

र

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 जशक्षा िन्त्रालय

गदै  भूति सुधार िथा व्यिस्था
ष्ट्रिकासिा

िन्त्रालय

 तसचाई िन्त्रालय
 उद्योग िन्त्रालय
 राष्ट्रिय योजना आयोगको
सजचिालय
 कानुन,न्याय, सं ष्ट्रिधानसभा
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िूलप्रिाहीकरण गनन नीति,  युिा
कानुन

िथा

व्यिस्थािा

सं स्थागि

सुधार

खेलकुद

िथा

िन्त्रालय

िथा

सं सदीय

िातिला

िन्त्रालय

गररने  िष्ट्रहला बालबातलका िथा  िन िथा भू–सं रक्षण िन्त्रालय

छ ।

सिाज कल्याण िन्त्रालय

 ष्ट्रिकास साझेदार सं स्था िथा
गैर सरकारी सं स्थाहरू

६

जनसङ्ख्या क्षेत्रका नीति  राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पररषद

 अथन िन्त्रालय

तनिानण, कायनक्रि िजुि
न ा,  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या  सङ्घीय िातिला िथा
कायानन्ियन,

अनुगिन

िूल्याङ्कनका

र

िन्त्रालय

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय

लातग  राष्ट्रिय योजना आयोगको  सािान्य प्रशासन िन्त्रालय

सं स्थागि

सं रचनाको

सजचिालय

 केन्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभाग

सुदृढीकरण गररने छ ।
७

जनसङ्ख्या

िथा  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या

ष्ट्रिकासबीचको

िन्त्रालय

अन्िरसम्बन्धको
अध्ययन,

अनुसन्धान

कायनक्रि

लातग

 अथन िन्त्रालय

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय

र  राष्ट्रिय योजना आयोगको

ष्ट्रिश्लेषण गरी नीति तनिानण
र

िािािरण िन्त्रालय

सूचना  सङ्घीय िातिला िथा

प्रष्ट्रितधसिेिका उपयोगबाट

सजचिालय

 िन िथा भूसंरक्षण िन्त्रालय
 केन्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभाग
 जनसङ्ख्या अध्ययन सम्िन्धी

िजुि
न ाका

प्राजज्ञक तनकायहरू

सरोकारिाला

तनकायहरूलाई

 ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रितध िथा

 ष्ट्रिकास साझेदार सं स्था िथा

पृष्ठपोषण

गैर सरकारी सं स्थाहरू

गररने छ ।
८

ष्ट्रिकास

आयोजना

र  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या

कायनक्रि
िजुि
न ा

 कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

िन्त्रालय
गदान

तिनको  राष्ट्रिय योजना आयोगको

जनसाजङ्ख्यक

प्रभािको

सजचिालय

अध्ययन

गरी  अथन िन्त्रालय

तिनको

उपयुििा

पुष्ट्रष्ट  सं र्ीय

िात्र

कायनक्रि

कायानन्ियन गररने छ ।

 िन िथा भू–सं रक्षण िन्त्रालय
 सहरी ष्ट्रिकास िनत्रालय

सिेि
गरे र

 उजान िन्त्रालय

 भौतिक पूिानधार िथा यािायाि

िातिला

िथा

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 ष्ट्रिकास आयोजना
कायानन्ियन
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िन्त्रालय
 भतु िसुधार िथा व्यिस्था
िन्त्रालय

ष्ट्रितभन्न

 युिा िथा खेलकुद िन्त्रालय
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सरकारी तनकायहरू

 िष्ट्रहला,बालबातलका िथा

 जशक्षा िन्त्रालय

सिाज कल्याण िन्त्रालय
 तसचाई िन्त्रालय
 जनसङ्ख्या अध्ययन
सम्िन्धी प्राजज्ञक तनकायहरू
 साझेदार िथा गैर

सरकारी

सं स्थाहरू
९

जनसङ्ख्याको

लाभांश  स्िास््य िथा जनसङ्ख्या

(Demographic

Dividend)

हुने
सिूहलाई
कायनिा

 सं स्कृति, पयनटन िथा नागररक

िन्त्रालय
 श्रि िथा रोजगार

ष्ट्रहस्सा र खास गरी युिा

उड्डयन िन्त्रालय

िन्त्रालय

 राष्ट्रिय

रोजगारिूलक  युिा िथा खेलकुद
उपयोग

गररने

छ ।

 अथन िन्त्रालय

योजना

आयोगको

सजचिालय

िन्त्रालय

 उद्योग िन्त्रालय

 कृष्ट्रष ष्ट्रिकास िन्त्रालय

 उजान िन्त्रालय

 सङ्घीय िातिला िथा

 तसं चाई िन्त्रालय

स्थानीय ष्ट्रिकास िन्त्रालय
 िष्ट्रहला, बालबातलका िथा

 जनसङ्ख्या अध्ययन सम्िन्धी
प्राजज्ञक तनकायहरू

सिाज कल्याण िन्त्रालय
 जशक्षा िन्त्रालय

९.३

कानुनी व्यिस्था
९.३.१ जनसङ्ख्या

सम्िन्धी

छररएर

रहे का

कानूनहरूलाई

एकीकृि

गरी

सियसापेक्ष रूपिा सुधार िथा पररिाजनन गरर लागु गररने छ ।
९.३.२ जनसङ्ख्याका सिै सिालहरू सिेट्ने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन
तनिानणका साथै तनयिािली एिं आिश्यक तनदे जशका िथा कायनष्ट्रितधहरू
तनिानण गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको प्रभािकारी रूपले कायानन्ियनको
व्यिस्था गररने छ ।
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१०.

आतथनक पक्ष
१०.१. सरकारी स्रोि, िैदेजशक सहयोग र ऋण, िथा गैरसरकारी एिि् तनजी क्षेत्रको
लगानी नै सिग्रिा यस राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, कायानन्ियनका िु्य आधार
हुनेछन् । यस नीतिको कायानन्ियनको लातग िनाइने योजना िथा कायनक्रि
सं चालन गनन आिश्यक पने आतथनक स्रोिको व्यिस्था िि् िि् सियिा नेपाल
सरकारले गनेछ ।

११.

अनुगिन िथा िूल्याङ्कन
११.१

जनसङ्ख्या

व्यिस्थापनका

लातग

ष्ट्रितभन्न

तनकायबाट

सञ्चालन

हुने

कायनक्रिहरूको प्रत्येक िहिा तनयतििरूपले अनुगिन र िूल्याङ्कन गररने
व्यिस्था गनन च ुस्ि र प्रभािकारी सं यन्त्र बनाई कायानन्ियनिा ल्याइने छ ।
यसका लातग राष्ट्रिय योजना आयोगले िजुि
न ा गरी व्यिहारिा ल्याएको नतिजािा
आधाररि अनुगिन िथा िूल्याङ्कन ढाँचा िथा सङ्घीय िथा स्थानीय ष्ट्रिकास
िन्त्रालयले कायानन्ियनिा ल्याएको अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रणालीसिेिलाई
ध्यानिा राखी प्रभािकारी अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रणालीको ष्ट्रिकास गररने
छ ।
११.२

अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई सिेि सहयोगी हुने जनसङ्ख्या व्यिस्थापन
सूचना प्रणाली स्थापना गरी कायानन्ियन गदै लतगने छ ।

११.३ नीति कायानन्ियनको आितधक िूल्याङ्कन गदै

िूल्याङ्कनिाट प्राप्त नतिजाका

आधारिा नीतिलाई पररिाजनन गररनेछ ।
१२.

अपेजक्षि उपलजव्ध
१२.१

जनसङ्ख्या व्यिस्थापन एिं प्रभािकारी स्िास््य सेिा प्रिाहको िाध्यििाट
िािृजशशु िथा बाल िृत्युदरिा किी आई गुणस्िरीय जीिनयापन एिं अपेजक्षि
औसि आयु िृष्ट्रि भएको हुनेछ ।

१२.२

आन्िररक िथा बाह्य बसाइसराइ एिं सहरीकरणको सिुजचि व्यिस्थापन भएको
हुनेछ ।

१२.३

जनसङ्ख्या व्यिस्थापन एिं तनणनय प्रष्ट्रक्रयािा लै ष्ट्रिक िूल प्रिाहीकरण भएको
हुनेछ ।
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१२.४

जेष्ठ नागररक, उपेजक्षि एिं सीिान्िकृि िगन, लोपोन्िुख सिुदायलगायि लजक्षि
िगनको सािाजजक न्याय एिं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको हुनेछ ।

१२.५

सरकारी, गैरसरकारी
जनसङ्ख्या

तनकाय, तनजी

नीतिलाई

पूणरू
न पिा

क्षेत्र

सिथनन

र
गदै

नागररक

सिाजिाट

त्यसको

राष्ट्रिय

कायानन्ियन

िथा

पररिाजननिा स्िस्फूिन रूपिा सहभागी भएको अिस्था हुनेछ ।
१२.६

ु को अन्य क्षेत्रका ष्ट्रितभन्न राष्ट्रिय
यो नीतिको प्रभािकारी कायानन्ियनिाट िुलक
नीति िथा कायनक्रिहरूको कायानन्ियनिा सहयोग पुग्न गई प्रभािकाररिा
अतभिृदद्द हुनेछ ।

१३.

जोजखिहरू :
१३.१

जनसङ्ख्या नीतििा उल्ले ख गरे अनुसार आतथनक, िानिीय र भौतिक स्रोिहरू
उपलब्ध नहुने सम्भािना हुनेछ ।

१३.२

जनसङ्ख्या

व्यिस्थापनको

क्षेत्र

िहुपक्षीय

सरोकारको

ष्ट्रिषय

भएकोले

सरोकारिाला तनकायहरूको सहयोग र सहकायन ष्ट्रिना यसको कायानन्ियन
प्रभािकारी हुन सक्दै न ।
१३.३

यो नीति कायानन्ियनका लातग उपयुि कानुनी व्यिस्था, सं स्थागि सं रचना, दक्ष
जनशजिको

उपलव्धिा

र

सक्षि

व्यिस्थापकीय

क्षििाको

आिश्यकिा

पदनछ ।
१४.

नीतििा पररिाजनन :
राज्य पुनस
न ं रचना हुँदा सं र्ीय सं रचना अनुरूपका सरकारको दाष्ट्रयत्ि तभत्र पने गरी
छु ट्टयाई यस नीतिको पररिाजनन गनन पने आिश्यकिा हुन सक्दछ ।

१५.

िाधा, अड्काउ फुकाउने :
यस नीतिको कायानन्ियनको तसलतसलािा कुनै िाधा अड्काउ परे िा िा ष्ट्रििाद उत्पन्न
भएिा नेपाल सरकार स्िास््य िथा जनसङ्ख्या िन्त्रालयले यस नीतिको व्या्या गरी
िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

१६.

खारे जी :
यो नीति स्िीकृि भई लागू भए पतछ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सतिति ष्ट्रिर्ठन हुनेछ ।
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