याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा नीतत,२०७१
भस्मौदाको सॊक्षऺप्त विियण

नेऩार सयकाय
स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारम,

जनसङ्ख्मा भहाशाखा
याभशाहऩथ, काठभाडौं ।

जनसॊख्याको वततमान स्थथतत यस प्रकार
रहे को छ : वव.स. २०६८ (२०११)
•
•
•
•
•
•
•
•

कूर जनसॊ्मा २,६४,९४,५०४ जना

कूर प्रजनन ् दय (TFR) २.६
जनसङ्ख्मा फद्
ृ दददय १.३५
कोया भत्ृ मुदय (CDR) ७ (प्रतत हजाय जनसॊ्मा)
शशशु भत्ृ मुदय (IMR) (प्रतत एक हजाय जीवित
जन्त्भ) ४६
औसत आमु (िर्ष) ६८
औसत घयऩरयिायको आकाय ४.८
अनऩ
ु ष्ट्स्थत जनसङ्ख्मा १९,२१,४९४
कूर फसाइसयाइष ४५,१७,२८७ जना
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• विकासका सफै प्रमासको केन्त्रविन्त्द ु य सफै प्रततपरको उऩबोक्ता

जनसङ्ख्मा नै हो । विकास आमोजनाको तजभ
ुष ा, कामाषन्त्िमन य
अनग
ु भनभा जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका कामषक्रभराई सफै सयकायी, गैय
सयकायी य तनजी ऺेरफाट आन्त्तरयकीकयण (Internalization) गनष सककएको
छै न ।
• आर्थषक ऩछौटे ऩन, अशशऺा य वऩतस
ृ त्तात्भक ऩुयातनिादी सोच य
कामषशैरीरे जनसङ्ख्मा य विकासका फीच सन्त्तुरन कामभ गनष सककएको
छै न ।
• उत्ऩादनशीर जनशष्ट्क्त विदे शसॉदा नेऩारको कृवर् तथा अन्त्म ऺेरको
उत्ऩादनभा नकायात्भक असय गनक
ुष ा साथै ग्राभीण ऺेरको उभेय सॊयचना य
रैङ्खर्गक अनुऩात फदशरएय फारफाशरका, भदहरा य िद्
ृ घहरू भार ग्राभीण
ऺेरभा यहने अिस्था शसजषना बएको छ । मसका साथै दे शको आन्त्तरयक
कायण विस्थावऩत जनशष्ट्क्तराई सम्भानऩूिक
ष उत्ऩादनशीर कामषभा
सॊरग्न गयाउने प्रबािकायी सॊयचनाको अबाि छ ।
• फारवििाह, उच्च प्रजननदय, कभ उभेयभै य थोयै सभमको अन्त्तयारभा
गबषधायण, ऩरयिाय तनमोजनका साधनको भाग एिॊ उऩमोग गनषसक्ने
ऺभताभा कभी आददका कायण प्रजनन तथा भातस्
ृ िास््मभा अऩेक्षऺत
सुधाय हुन सकेको छै न ।

• अिसयको खोजी, प्राकृततक विऩवत्त (जस्तै बूऺम, फाढी ऩदहयो आदद) य
उब्जाउ जशभनको विनाशका कायण आन्त्तरयक फसाइसयाइरे गदाष
तीब्ररूऩभा फढ्दै गएको सहयीकयणराई व्मिष्ट्स्थत गनष सककएको छै न ।
• विकास व्मिस्थाऩन य जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका फीचभा अध्ममन,
अनस
ु न्त्धान तथा नीतत य कामषक्रभभा सयकायी, गैयसयकायी, तनजी ऺेर तथा
नागरयक सभाजफीचको सभन्त्िमात्भक एिॊ प्रबािकायी सहकामषको अबाि
छ ।
• याज्मका केन्त्रदे खख स्थानीमसम्भका सफै तहभा य विशबन्त्न ऺेरभा
रैङ्खर्गक सभानता तथा साभाष्ट्जक सभािेशीकयण एिॊ भर
ू प्रिाहीकयण गनष
सककएको छै न ।
• जेरठ नागरयकहरूको िद्
ृ तघदयको अनुऩातभा उनीहरूको स्िास््म
हे यचाहरगामत विशबन्त्न सयोकायका विर्महरूको प्रिधषनभा अऩेक्षऺत सध
ु ाय
हुन सकेको छै न ।
• जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी िगॉकृत त्माङ्खकको सङ्खकरन, विश्रेर्ण तथा
याष्ट्रिम नीततभा ऩरृ ठऩोर्ण गनषसक्ने सभमोर्चत य प्रतततनर्धभूरक
प्रबािकायी अनुसन्त्धानको खाॉचो छ ।

चुनौतीहरू

• याष्ट्रिमरूऩभा नीतत तथा कामषक्रभ तजुभ
ष ा गदाष जनसाङ्खष्ट््मक सूचक,

जनसाङ्खष्ट््मक गततशीरता एिॊ आर्थषक तथा बौततक विकासका सूचकहरूफीच
सन्त्तुरन कामभ गने ।
•उत्ऩादनशीर जनशष्ट्क्तराई स्िदे शभै याख्ने प्रबािकायी व्मिस्थाऩन, फदशरएको
उभेय सॊयचना य रैङ्खर्गक अनुऩातरे ऩाने दस्
ु प्रबाि व्मिस्थाऩन गने ।
•वििाह, मौन, ऩरयिाय तनमोजनका साधनको भाग एिॊ उऩमोग, गबषधायण,
प्रजनन तथा प्रजनन ् स्िास््मराई अर्धकायका रूऩभा शरने अिस्था सज
ृ ना
गने ।
•प्राकृततक प्रकोऩ (जस्तै बूऺम, फाढी ऩदहयो आददे ) फाट हुनसक्ने सम्बावित
भानिीम ऺततको न्त्मूनीकयण एिॊ प्रकोऩ व्मिस्थाऩन गने ।
•नीतत तनभाषणराई टे िा ऩुर्माउने गयी विकास य जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका
फीचभा हुने सम्फन्त्धराई (स्थान य सभुदाम अनुसाय) आिर्धकरूऩभा अध्ममन,
अनुसन्त्धान गने प्रबािकायी ऩरयऩाटीको विकास गने ।
•जनसङ्ख्मा िद्
ृ र्धका अनुऩातभा आर्थषक तथा साभाष्ट्जक विकासका कामषक्रभ
कामाषन्त्िमनका रार्ग आिश्मक स्रोत व्मिस्थाऩन गने ।
•सभाजको स्िरूऩ अझै वऩतस
ृ त्तात्भक बएको य याष्ट्रिम नीतत तथा कामषक्रभ
तजुभ
ष ाभा भदहरा य रैङ्खर्गक, धाशभषक एिभ ् सभुदाम अल्ऩसङ्ख्मक सभूहको
ऩहुॉच न्त्मून बएकारे मसराई प्रबािकायी रूऩभा सन्त्तुशरत फनाउने ।

नयाॉ नीततको आवश्यकता
जनसङ्ख्मा फहुआमाशभक विर्म हो । दे शको आर्थषक तथा
साभाष्ट्जक विकासका रार्ग सभन्त्िमात्भक रूऩभा मसको
सभर्ु चत व्मिस्थाऩन आिश्मक छ । नेऩारभा जात, जातत,
बार्ा, धभष, शरङ्खग य फसोफास एिभ ् बग
ू ोरका आधायभा
बएका विशबन्त्न असभानताहरूराई सम्फोधन गनष, प्रजननदय
घटाउन, वििाहको उभेय फढाउन, फसाइसयाइ य सहयीकयणराई
व्मिष्ट्स्थत गनष आिश्मक छ । साभाष्ट्जक, आर्थषक तथा
याजनैततक तनणषमभा प्रभख
बशू भका नै जनसङ्ख्माको हुने
ु
बएकारे सफै ऺेरभा सध
ु ायका रार्ग सफै सयोकायिारा
तनकामका फीच सभन्त्िम, सहकामष य तादात्म्म याख्ने एक
याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा नीततको खाॉचो अनुबि गरयएको छ ।

याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा नीततको बािी सोच, ध्मेम, रक्ष्म तथा p2]Zox?
हये क नागरयकराई

बािी सोच

गुणस्तयीम जीिनमाऩन गने अिसयको फष्ट्ृ ध्द बएको हुनेछ ।

ध्मेम

जनसङ्ख्मा, िाताियण य विकास फीच साभञ्जस्म कामभ गयी नागयीकराइष
अर्धकायभा अधारयत जनसङ्ख्मा य विकासका एकीकृत सेिा प्रिाहको सुतनष्ट्श्चतता
गदै उत्ऩादनशीर य स्तयीम जीिनमाऩनको िाताियण फनाउने ।

रक्ष्म

• जनसङ्ख्माका सिारहरूराई विकाससॉग एकीकयण गदै सफै नागरयकको जीिनभा
गण
ु स्तयीम सध
ु ाय ल्माउने, प्रजननस्िास््म तथा प्रजननसम्फन्त्धी भौशरक
अर्धकायराई सुतनष्ट्श्चत गने य जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनभा रैङ्खर्गक सभानता तथा
साभाष्ट्जक सभािेशीकयणराई प्रिधषन गनुष मस नीततको रक्ष्म यहे को छ ।
• सहस्राव्दी विकास रक्ष्म तथा ददगो विकास रक्ष्म सभेतराई ध्मानभा याखी मो
नीतत कामाषन्त्िमनभा आएऩतछ फीस िर्ष (वि सॊ २०९० िा सन ् २०३४) शबरभा
नेऩाररे हाशसर गनष सक्ने रक्ष्म दे हामानस
ु ाय तनधाषयण गरयएको छ ।

p2]Zox?

(Objectives)

• जनसङ्ख्मा य विकासफीच तादात्म्म कामभ गयी जनसङ्ख्मा
व्मिस्थाऩनराई सभग्र विकासको अशबन्त्न अङ्खगका रूऩभा विकास
गने,
• मौन य प्रजननस्िास््म, ऩरयिाय तनमोजनजस्ता सेिाहरूराई
अर्धकायभख
ु ी कामषक्रभका रूऩभा विकास गने,
• स्िस्थ जीिनमाऩनका रार्ग स्िास््म सेिा प्रिाहराई गण
ु स्तयीम
फनाउने,
• िाह्म तथा आन्त्तरयक फसाइसयाइ य सहयीकयणराई व्मिष्ट्स्थत
गने,
• रैङ्खर्गक सभानता तथा साभाष्ट्जक सभािेशीकयणराई विकासका
सफै आमाभहरूभा सभादहत गने,
• जनसाङ्खष्ट््मक त्माङ्खक व्मिस्थाऩन, अध्ममन, अनस
ु न्त्धान,
सिेऺण य विश्रेर्ण गने कामषराई व्मिष्ट्स्थत य प्रबािकायी फनाउने,
• याष्ट्रिम उत्ऩादकत्ि िद्
ृ र्धका रार्ग सकक्रम जनङ्ख्माराइष
उत्ऩादनशीर फनाउने ।

नीततहरू :
• जनसङ्ख्मा य विकासफीच तादात्म्म कामभ गनष जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनराई सभग्र विकासको
अशबन्त्न अङ्खगका रूऩभा शरॉ दै सयोकायिारा तनकामका फीचभा सम्ऩकष य सभन्त्िम स्थावऩत
गरयने छ ।
• मौनस्िास््म, ऩरयिाय तनमोजन य सुयक्षऺत गबषऩतनरगामतका प्रजननस्िास््म सेिाराई
अर्धकायभुखी कामषक्रभका रूऩभा विकास गरयने छ ।
• स्िस्थ जीिनमाऩनका रार्ग उऩमक्
ु त जीिन शैरी एिॊ िाताियणको तनभाषण गरयने छ ।
• िाह्म तथा आन्त्तरयक फसाइसयाइ य सहयीकयणको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गरयने छ ।
• रैङ्खर्गक,मौतनक,बावर्क,आर्थषक, साभाष्ट्जक एिॊ ऺेरीमरूऩभा ऩतछऩये का सभूह य शायीरयक,
भानशसक तथा फौद्ददक रूऩभा अऩाङ्खगता बएका व्मष्ट्क्तहरूराइष सभािेशीकयण गदै जनसङ्ख्मा
य विकासभा भर
ू प्रिाहीकयण गनष नीतत,कानन
ु तथा सॊस्थागत व्मिस्थाभा सध
ु ाय गरयने छ ।
•जनसङ्ख्मा ऺेरका नीतततनभाषण, कामषक्रभ तजभ
ुष ा, कामाषन्त्िमन, अनग
ु भन य भूल्माङ्खकनका रार्ग
सॊस्थागत सॊयचनाको सुदृढीकयण गरयने छ । जनसङ्ख्मा तथा विकासफीचको अन्त्तयसम्फन्त्धको
सच
ू ना प्रविर्धसभेतका उऩमोगफाट अध्ममन, अनस
ु न्त्धान य विश्रेर्ण गयी नीतत तनभाषण य
कामषक्रभ तजभ
ुष ाका रार्ग सयोकायिारा तनकामहरूराइष ऩरृ ठऩोर्ण गरयने छ ।
• विकास आमोजना य कामषक्रभ तजभ
ुष ा गदाष ततनको जनसाङ्खष्ट््मक प्रबािको सभेत अध्ममन
गयी ततनको उऩमक्
ु तता ऩष्ट्ु रट गये य भार कामषक्रभ कामाषन्त्िमन गरयने छ ।
• जनसङ्ख्माको राबाॊश (Demographic Dividend) हुने दहस्सा य खास गयी मि
ु ा सभूहराइष
योजगायभूरक कामषभा उऩमोग गरयने छ ।

जनसङ्खख्या र ववकासबीच तादात्म्य कायम गनत जनसङ्खख्या व्यवथथाऩनऱाई समग्र ववकासको
अभिन्न अङ्खगका रूऩमा भऱॉ दै सरोकारवाऱा तनकायका बीचमा स्ऩकत र समन्वय थथावऩत
गररने छ ।

रणनीततहरू
• विद्मभान ऺेरगत नीतत, मोजना तथा कामषक्रभहरूको जनसाङ्खष्ट््मक दृष्ट्रटकोणिाट ऩुनयािरोकन गयी
कामाषन्त्िमनभा प्रबािकारयता ल्माउन केन्त्रदे खख स्थानीम तहसम्भका सॊस्थागत एिॊ व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा
सुधाय गरयने छ ।
• नेऩारराइष सन ् २०२२ सम्भ विकासोन्त्भुख भुरुकभा स्तयोन्त्नतत गने रक्ष्मप्राष्ट्प्तका रार्ग विशबन्त्न
विर्मगत ऺेरभा आिश्मक ऩने दऺ तथा प्राविर्धक जनशष्ट्क्तको प्रऺेऩण गयी सोहीअनस
ु ाय जनशष्ट्क्त
उत्ऩादन एिभ ् आऩूततषको व्मिस्था शभराइने छ । उत्ऩाददत जनशष्ट्क्तराइष वित्तीम तथा गैयवित्तीम
प्रोत्साहनका व्मिस्थाद्िाया स्िदे शभै सेिा गने िाताियण तनभाषण गदै प्रततबा ऩरामनराइष क्रभश
तनरूत्सादहत गरयने छ ।
• जनसङ्ख्माका विविध ऩऺहरूराई साभाष्ट्जक, आर्थषक तथा बूयाजनीततक विकासका आमाभहरूभा
एकीकृत गदै प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गरयने छ ।
• विकासका सफै आमाभहरूसॉग सभन्त्िम गयी गरयफी ये खाबन्त्दा भतु न यहे का जनसङ्ख्माराई गरयफी
तनिायणका कामषक्रभद्िाया सम्फोधन गरयने छ ।
• उऩरब्ध साधन य स्रोतहरूको अर्धकतभ उऩमोग गये य सम्ऩूणष जनसङ्ख्माको साभाष्ट्जक य आर्थषक
जीिनराई गुणस्तयीम फनाइने छ ।
• जेरठ नागरयकको अनब
ु ि, सीऩ य उद्मभशीरता मि
ु ािगषभा हस्तान्त्तयण गने सॊमन्त्रको विकास गरयने छ
। साथै सािषजतनक तनकामहरूभा राभो अिर्ध कामष गयी सेिा तनित्त
ृ बएका यारिसेिकहरूको अनुधि
ऻान य सीऩको उऩमोग गने नीतत अिरम्िन गरयनेछ ।
• ददगोरूऩभा िाताियणीम विकास य सॊयऺणका रार्ग जरिामु ऩरयितषनभा केन्त्रीत बएय उऩरव्ध साधन
स्रोत य जनसङ्ख्माको आकायफीच सन्त्तुरन कामभ हुने कामषक्रभहरू सभन्त्िमात्भक रूऩभा सञ्चारन गरयने
छ ।
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका रार्ग विकासका साझेदाय, सयकायी तनकाम, गैयसयकायी सॊस्था, तनजी ऺेर,
सहकायी तथा साभुदातमक सॊस्थाहरूसॉगको साझेदायी य सहकामषराई प्रोत्साहन गरयने छ ।
• फढीबन्त्दा फढी जनसङ्ख्माराई स्िदे शभै उत्ऩादनभूरक काभभा रगाउने उद्दे श्मसाथ बरयसक्म प्रत्मेक
तनिाषचन ऺेर, नबए प्रत्मेक नगयऩाशरका िा ष्ट्जल्रा सदयभुकाभभा कम्तीभा एक औद्मोर्गक ऺेर
स्थाऩना गरयने छ ।
• सयकायी राबका ऩदभा तनिाषर्चत िा भनोतनत एिभ ् यारिसेिक कभषचायी राइष दईु िा सोबन्त्दा कभ
सङ्ख्माभा सन्त्तान जन्त्भाउन गनष प्रोत्सादहत गरयने छ ।

यौनथवाथ्य, ऩररवार तनयोजन र सरु क्षऺत गितऩतनऱगायतका प्रजननथवाथ्य सेवाऱाई
अधधकारमुखी कायतक्रमका रूऩमा ववकास गररने छ ।

रणनीततहरू

• सफै नागरयकराई सुयक्षऺत य व्मिष्ट्स्थत मौन तथा प्रजनन ् स्िास््म सेिाराई अर्धकायका रूऩभा
विकास गयी मसको ऩहुॉच फढाइने छ ।
• ऩरयिाय तनमोजनका साधन य मसको उऩमोगफाये जानकायी एिभ ् गुणस्तयीम सेिा प्रदान गरयने छ ।
• ऩरयिाय तनमोजनको अऩरयऩूतष भागराई ऩूया गने, वितयण तथा सेिाको गुणस्तय िद्
ृ तघ गने, तथा
उऩमोगी सच
नाहरू
उऩम
क्
त
सञ्चायभाध्मभफाट
तनमशभतरूऩभा
स्थानीम
तहसम्भ
प्रिाह
गने व्मिस्था
ू
ु
गरयने छ ।
• सयु क्षऺत गबषऩतन सेिा एिभ ् गबषऩतनऩतछका स्माहायको ऩहुॉच सतु नष्ट्श्चत गरयने छ । गरयफ य
सीभान्त्तकृत सभूहका भदहराराई मस्तो सेिा तन:शुल्करूऩभा उऩरब्ध गयाइने छ ।
• आभा य शशशुको स्िास््मभा सुधाय ल्माउन गबषऩयीऺण, प्रसूतत तथा प्रसूततऩश्चात हुने सभस्माराई
सम्फोधन गनष गुणस्तयीम स्िास््म सेिाको विस्ताय गरयने छ ।
• सीभान्त्तकृत एिॊ रोऩोन्त्भुख जातत (याउटे , कुसुण्डा, चेऩाङ्खग, याजिॊशी, चभाय, भुसहय, िादी, याजी
आदद) सॊयऺण गनष विशेर् कामषक्रभहरू सञ्चारन गरयने छ ।
• कम्तीभा फीस िर्ष ऩूया बएऩतछ भार वििाह गनष याज्मरे सुझाि ददनेछ । भाता वऩता
भनोिैऻातनक, साभाष्ट्जक तथा आर्थषक रूऩभा सऺभ बएऩतछ भार सन्त्तान जन्त्भाउने व्मिस्थाराई
प्रोत्सादहत गरयने छ ।
• वििाह गने उभेय फढाउन य उऩमक्
ु त जन्त्भान्त्तयका रार्ग प्रबािकायी सच
ू ना, शशऺा, सञ्चाय तथा
व्मिहाय ऩरयितषनका रार्ग सञ्चायसम्फन्त्धी कामषक्रभहरू सञ्चारन गरयने छ ।
• फाॉझोऩन तथा अल्ऩफाॉझोऩनको सभस्माराई भागका आधायभा सम्फोधन गरयने छ ।
• भदहरा, ऩुरुर् य तेस्रो शरङ्खगी, ककशोयककशोयी य मुिाहरूका रार्ग सहज िाताियणभा प्रजनन ् स्िास््म
तथा मौन शशऺाको ऩहुॉचभा सुतनष्ट्श्चतता गरयने छ ।
• ककशोयककशोयीहरूराई रागऩ
ु दाथषको दव्ु मषसन, व्मशबचाय, मौन दयु ाचायजस्ता कामषफाट टाढा याख्न ऩैयिी
तथा फहस कामषक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
• भात ृ भत्ृ मद
ु य घटाउन भातस्
ृ िास््म केष्ट्न्त्रत स्िास््म सेिाको विस्ताय गरयने छ ।

थवथथ जीवनयाऩनका ऱाधग उऩयक्
ु त जीवन शैऱी एवॊ वातावरणको तनमातण गररने छ ।

रणनीततहरू
• जनसङ्ख्माको कोया भत्ृ मुदय घटाई औसत आमु िद्
ृ र्ध गरयने छ ।
• धम्र
ू ऩान, भद्मऩान जस्ता स्िास््मभा नकायात्भक असय ऩाने िस्तक
ु ो उत्ऩादन
तथा विक्री वितयणराई प्रबािकायी तनमभन गरयने छ ।
• स्िस्थ खानऩान, आहाय, व्मिहाय तथा व्मामाभमक्
ु त स्िस्थ जीिनशैरी अऩनाउन
स्िास््म शशऺा, सूचना तथा सञ्चायका भाध्मभफाट सचेतना प्रिधषन गरयने छ ।
• प्रदर्
ू णविहीन िैकष्ट्ल्ऩक ऊजाष विकासभा जोड ददॊदै, ग्राभीण ऺेरभा धि
ू ाॉयदहत
चूल्होको प्रिधषन गनष स्थानीम तनकामसॉग सभन्त्िम गयी आिश्मक कामषनीतत तम
गरयने छ ।
• जेरठ नागरयकहरूको स्िस्थ जीिनका रार्ग आिश्मक स्िास््म उऩचाय एिॊ
कक्रमाशीर जीिनशैरी प्रिधषन गरयने छ ।
• ऩयम्ऩयागत रूऩभा नेऩारी सभाजरे अिरम्फन गदै आएको ऩारयिारयक भल्
ू म य
भान्त्मताराई सम्भान गदै सानो ऩरयिायको अिधायणाराई प्रोत्सादहत गरयने छ ।
• जरिामभ
ु ा आएको ऩरयितषनराई सभेत ध्मानभा या्दै िाताियणीम सन्त्तर
ु न,
प्रिधषन तथा सॊयऺणका कामषराई जनसङ्ख्मा कामषक्रभशसत स्थानीम य याष्ट्रिम
तहभा सभन्त्िम गरयने छ ।

वाह्य तथा आन्तररक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रिावकारी व्यवथथाऩन गने ।

रणनीततहरू

• स्िदे शभै उद्मोगधन्त्दाको विकास य आम आजषनका कक्रमाकराऩद्िाया, योजगायीका अिसय
िद्
ृ र्ध गदै िैदेशशक योजगायीभा जाने दय घटाउने कामषक्रभभा सहमोग ऩर्ु माइने छ ।
• काभदायहरूको अर्धकाय य चाहना सुयक्षऺत गनष अत्मर्धक सङ्ख्माभा नेऩारी काभदाय
रैजाने दे शहरूसॉग प्रबािकायी श्रभ कूटनीतत (Labor Diplomacy) प्रिधषनभा सहकामष गरयने छ
।
• विदे श जानचाहने काभदायहरूराई सीऩ विकासका अिसय सुदृढ गनष तथा सम्फष्ट्न्त्धत दे शको
ऩरयिेश, बार्ा, सॊस्कृतत, साभान्त्म कानन
ु य सवु िधाफाये जानकायी गयाउन सभन्त्िम गरयने छ ।
• श्रभ आदानप्रदान गने यारिफीच उनीहरूरे तनिाषह गनऩ
ुष ने दातमत्ि तथा ष्ट्जम्भेिायीको स्ऩरट
ये खाङ्खकन गयी सभझदायी (Memorandum of understanding) गनष सम्फष्ट्न्त्धत तनकामराई
ऩरृ ठऩोर्ण ददइने छ ।
• आन्त्तरयक फसाइसयाइफाट स्थानीम फाशसन्त्दा/यै थानेहरूको आर्थषक साभाष्ट्जक, साॉस्कृततक
विकासभा विचरन हुन नददन कामषक्रभहरू सञ्चारन गरयने छ ।
• मोजनाफद्घरूऩभा आिास, खानेऩानी, सडक, बफजर
ु ी, सञ्चाय, शशऺा, स्िास््मजस्ता आिश्मक
ऩि
ू ाषधाय ऩयू ा बएका ऺेरहरूराई सहयी ऺेरका रूऩभा विकास गनष य ऩि
ू ाषधायहरू
ग्राभीणतहसम्भ विस्ताय गदै रैजान सयोकायिारा तनकामहरू सॉग सभन्त्िम य सहकामष गरयने
छ ।
• स्रोतसाधनको 'प्रबािकायी रागत उऩमोग'का साथै सेिा, सवु िधाभा जनताको सहज ऩहुॉच
फढाउन आिश्मक ऩि
ू ाषधाय सुविधा सम्ऩन्त्न फस्ती (Settlement) हरूको विकास गयी कभ
जनसङ्ख्मामक्
ु त य छरयएय यहे का ससाना फस्तीराइष त्मस्ता फस्तीभा स्थानान्त्तयण गयी
व्मिष्ट्स्थत गरयने छ ।

वाह्य तथा आन्तररक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रिावकारी व्यवथथाऩन गने ।

रणनीततहरू

•जनसङ्ख्माको ऺेरीम सन्त्तुरन कामभ गनष फसाइसयाइको प्रिाहराइष कम्ती जनघनत्ि
बएका य नमाॉ सहयतपष भोड्न (Redirect) उऩमक्
ु त कामषनीतत अिरम्फन गरयने छ । साथै
याष्ट्रिम बू–उऩमोग नीतत, २०६९ अनरू
ु ऩ आिासीम ऺेरको व्मिस्थाका रार्ग जोखखभ यदहत
ऺेरहरूको ऩदहचान गयी ती ऺेरहरूभा ऩि
ू ाषधायमक्
ु त, सुविधा सम्ऩन्त्न य िाताियणीम दृष्ट्रटरे
उऩमक्
ु त शहयीकयणको विकास गने ।
• िाताियणीम तथा जरिामु ऩरयितषन य प्राकृततक प्रकोऩफाट हुनसक्ने ऺततराई ध्मानभा
या्दै फस्तीहरूको जोखखभको भाराको अध्ममन गयी आिश्मक कामषक्रभ प्रबािकायीरूऩरे
अतघ फढाउन सयोकायिाराहरू सॉग सभन्त्िम य सहकामष गरयने छ ।
• मि
ु ा जनसङ्ख्मा नै जनसाङ्खष्ट््मक राबाॊश (Demographic dividend) बएकारे ततनफाट
याष्ट्रिम उत्ऩादकत्िभा उर्चत राब प्राप्त गनष उऩमक्
ु त अिसयहरूको शसजषना गरयने छ ।
• आन्त्तरयक य फाहम फसाइसयाइ सम्फन्त्धी अशबरेखन य त्माड्क प्रणारीराई व्मिष्ट्स्थत
गरयने छ ।

रैङ्खर्गक,मौतनक,बावर्क,आर्थषक, साभाष्ट्जक एिॊ ऺेरीमरूऩभा ऩतछऩये का सभूह य शायीरयक,
भानशसक तथा फौद्ददक रूऩभा अऩाङ्खगता बएका व्मष्ट्क्तहरूराइष सभािेशीकयण गदै जनसङ्ख्मा
य विकासभा भूरप्रिाहीकयण गनष नीतत,कानन
ु तथा सॊस्थागत व्मिस्थाभा सुधाय गरयने छ ।

रणनीततहरू

• स्थानीम बार्ा एिॊ ऩरयिेशका आधायभा सभेत शशऺा, सूचना य सञ्चायको प्रिाह गयी सफै

नागरयक तथा रक्षऺत सभह
ू भा जनसाङ्खष्ट््मक सन्त्दे श प्रिाह गरयने छ ।
• शशऺाभा सफैका रार्ग सभान अिसय प्रदान गनष प्राथशभक य भाध्मशभक शशऺाभा विद्मारम
जाने उभेयका फारफाशरकाको शतप्रततशत बनाष गयाउने िाताियण शसजषना गनष एिभ ् औऩचारयक
तथा अनौऩचारयक शशऺाको ऩाठ्मक्रभभा उभेयअनस
ु ायको प्रजनन तथा मौनशशऺा सभािेश गनष
आिश्मक सहकामष गरयने छ ।
• शरङ्खग, उभेय, मौनको छनौट य जन
ु सुकै दृष्ट्रटरे सभेत अल्ऩ सभूहभा ऩनेहरूभार्थ हुने सफैखारे
दहॊसा य जेरठ नागरयकभार्थ हुने दव्ु मषिहाय उन्त्भर
ू न गनष उऩमक्
ु त ऐन कानन
ु को तजभ
ुष ाका रार्ग
तथा कामाषन्त्िमनका रार्ग सम्फष्ट्न्त्धत तनकामहरूराई सहजता प्रदान गरयने छ ।
• जेरठ नागरयकहरूको अनब
ु ि, ऺभता य सीऩराई सभाज विकासभा रगाउने िाताियण सज
ृ ना
गरयने छ ।
• जेरठ नागरयकसम्फन्त्धी विद्मभान कानन
ष ऩभा
ु भा बएका स्िास््म सम्िन्त्धी प्रािधानराई ऩण
ू रू
कामाषन्त्िमनभा ल्माउन विशबन्त्न कामषक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।
• सीभान्त्तकृत तथा रोऩोन्त्भुख सभूहको िस्तुगतरूऩभा ऩदहचान गयी उनीहरूको सॊस्कृततको
सॊयऺण य आर्थषक, साभाष्ट्जक सयु ऺाको व्मिस्था गरयने छ ।

रैङ्खर्गक,मौतनक,बावर्क,आर्थषक, साभाष्ट्जक एिॊ ऺेरीमरूऩभा ऩतछऩये का सभूह य शायीरयक,
भानशसक तथा फौद्ददक रूऩभा अऩाङ्खगता बएका व्मष्ट्क्तहरूराइष सभािेशीकयण गदै जनसङ्ख्मा
य विकासभा भूरप्रिाहीकयण गनष नीतत,कानन
ु तथा सॊस्थागत व्मिस्थाभा सुधाय गरयने छ ।

रणनीततहरू

• याष्ट्रिम ऩरयचम ऩरका साथै सेिा ऩहुॉचभा सहमोग ऩग्ु ने खारका रक्षऺत सभूह केष्ट्न्त्रत ऩरयचम

ऩरको व्मिस्था गनष सहजीकयण गरयने छ ।
• रैङ्खर्गक सशक्तीकयण तथा सभताका रार्ग विर्मगत ऺेरभा रैङ्खर्गक फजेटको अिधायणाराई
कामाषन्त्िमन गरयने छ ।
• एच.आई.बी एड्सफाट सङ्खक्रशभत, रैङ्खर्गक दहॊसाफाट ऩीडडत, भानशसक सभस्मा िा योग बएका
तथा अऩाङ्खगता बएका व्मष्ट्क्तहरूको सेिाका रार्ग ऩन
ु स्र्थाऩना केन्त्रहरूको व्मिस्था गरयने छ ।
• जनसाङ्खष्ट््मक विकास कामषक्रभहरू तनभाषण गदाष भदहरा, ऩरु
ु र्, तेस्रो शरङ्खगी, रक्षऺत एिॊ
वऩछडडएका िगष, सभद
ु ाम तथा अल्ऩसङ्मक सभेतराई सहबागी गयाई उनीहरूका आिश्मकताराई
प्राथशभकता ददइने छ ।
• साभाष्ट्जक सेिा कामषक्रभअन्त्तगषत अतत गरयफ, असहाम, अऩाङ्खगता बएका व्मष्ट्क्त, जेरठ
नागरयकरगामत रक्षऺत िगषका नागरयकराई तन:शल्
ु क िा आॊशशक छुट प्रदान गरयदै आएको
स्िास््म सेिाराई विस्ताय गदै रर्गने छ ।
• रैङ्खर्गक िा मौनजन्त्म दहॊसाफाट प्रबावित नागरयकको स्िास््म उऩचाय, सुयऺा, भनोसाभाष्ट्जक
ऩयाभशष, कानन
ु ी उऩचाय एिॊ ऩन
ु स्र्थाऩनका रार्ग अन्त्तयभन्त्रारम सभन्त्िम य सहकामष सुदृढ गदै
सेिा प्रिाह विस्ताय गरयने छ ।

जनसङ्खख्या ऺेत्रका नीतततनमातण, कायतक्रम तजम
ुत ा, कायातन्वयन, अनग
ु मन र मल्
ू याङ्खकनका
ऱाधग सॊथथागत सॊरचनाको सुदृढीकरण गररने छ ।

रणनीततहरू
• जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी उच्चस्तयीम विभशष य नीतत तनदे शनका रार्ग याष्ट्रिम
जनसङ्ख्मा सशभततराई चुस्त य प्रबािकायी फनाइने छ ।
• केन्त्रदे खख स्थानीम तहसम्भका जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी कामषक्रभ सञ्चारन,
अनुगभन य सभन्त्िमका रार्ग उऩमुक्त सॊस्थागत सॊयचनाको विकास गरयने छ ।
• जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी कामषक्रभहरूभा दोहोयोऩन आउन नददन, एिभ ् कामषक्रभ
सच
ु ारुरूऩरे सञ्चारन बई यहने व्मिस्था सतु नष्ट्श्चत गनष, अनग
ु भन एिॊ
भल्
ू माङ्खकन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाइने छ ।
• विकास मोजना तजभ
ुष ा, अनग
ु भन य भल्
ू माङ्खकनका रार्ग सयोकायिाराराई
आिश्मक ऩने जनसाङ्खष्ट््मक त्माङ्खक सहजरूऩरे उऩरव्ध हुने व्मिस्था शभराइने
छ ।
• विकासका कामषक्रभ सञ्चारन गने िा सेिा प्रदान गने तनकामराई स्तयीम सेिा
प्रदान गनष सेिाग्राहीका उभेय, शरङ्खग, साॊस्कृततक ऩदहचान आददसदहतको अनुभातनत
सङ्ख्माको प्रऺेऩणका आधायभा कामषक्रभ तजभ
ुष ा गनष प्रोत्सादहत गरयने छ ।
• सयकायी दै तनक काभकाजभा आिश्मक ऩने सेिाग्राहीको सूचना सङ्खकरन गदाष
उभेय, शरङ्खग, साॊस्कृततक ऩदहचान, शशऺा आददजस्ता िगॉकृत जानकायी
अशबरेखभा याख्ने प्रणारीको विकास गरयने छ ।
• सयकायी तथा गैयसयकायी सङ्खघसॊस्थाद्िाया कामाषन्त्िमन गरयएका
जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी कामषक्रभहरूको, अनग
ु भन भल्
ू माङ्खकन य सभीऺा गरयने छ ।

जनसङ्खख्या तथा ववकासबीचको अन्तरस्बन्धको अध्ययन, अनस
ु न्धान र ववश्ऱेषण गरी
नीतत तनमातण र कायतक्रम तजम
ुत ाका ऱाधग सरोकारवाऱा तनकायहरूऱाइत ऩष्ृ ठऩोषण गररने छ ।

रणनीततहरू
• जनसाङ्खष्ट््मक त्माङ्खकको सङ्खग्रहण, प्रशोधन य विश्रेर्ण गने केन्त्रीम
तनकामको ऺभता अशबिद्
ृ तघ गरयनेछ ।
• व्मष्ट्क्तगत घटना दताषको गुणस्तय य ऺेर िद्
ृ र्ध गनष सङ्खघीम भाशभरा तथा
स्थानीम विकास भन्त्रारम य अन्त्म सयोकायिारासॉग सहकामष सुदृढ गरयने छ ।
• जनसङ्ख्मा य विकासका विविध ऺेरभा हुने अनुसन्त्धान य अध्ममनहरूको
तनमशभतता, एकरूऩता तथा गण
ु स्तयीमता कामभ गनष एिॊ ततनका तनरकर्षको
याष्ट्रिम नीतत तनभाषण एिॊ मोजना तजभ
ुष ा उऩमोग गनषका रार्ग केन्त्रीम तहभा
एक तनमभन तनकामको व्मिस्था गरयने छ ।
• जनसङ्ख्मा य विकासका सच
ू कहरूको तनमशभत अनग
ु भनका रार्ग जनसाङ्खष्ट््मक
य अरू सिेऺणहरू आिर्धक रूऩभा सञ्चारन गरयने छ ।
• दे शभा जनसङ्ख्मा य विकाससम्फन्त्धी अध्ममन, अनुसन्त्धान गने य ताशरभ ददने
तनकामहरूराई ततनको ऺभता िद्
ृ र्ध तथा स्तयोन्त्नतत गनष सघाउ प्रदान गरयने छ
।
• जनसङ्ख्मा य ददगो विकासफीचको सम्फन्त्ध प्रगाढ फनाउन जरिामु ऩरयितषन,
िाताियणीम ह्रास तथा जनसङ्ख्माका विविध ऩऺफाये आिश्मक अनस
ु न्त्धान गयी
व्मिस्थाऩकीम कामषभा जोड ददइने छ ।
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनभा वित्तीम सहमोग ऩर्ु माउनका रार्ग कानन
ु भापतष
व्मिष्ट्स्थत गयी जनसङ्ख्मा कोर्को स्थाऩना य सञ्चारन गरयने छ ।

जनसङ्खख्या तथा ववकासबीचको अन्तरस्बन्धको अध्ययन, अनस
ु न्धान र ववश्ऱेषण गरी
नीतत तनमातण र कायतक्रम तजम
ुत ाका ऱाधग सरोकारवाऱा तनकायहरूऱाइत ऩष्ृ ठऩोषण गररने छ ।

रणनीततहरू
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा जनसङ्ख्मा य विकाससम्फन्त्धी अन्त्तयाषष्ट्रिम
सम्भेरनभा नेऩाररे गये का प्रततफद्घताका साथै जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी अन्त्म
अन्त्तयाषष्ट्रिम प्रततफद्घताको ऩूणष ऩारना गरयने छ ।
• जनसङ्ख्मा य विकासशसत सयोकाय याख्ने विर्मका तथा अनस
ु न्त्धानका रार्ग
आिश्मक हुने ऺेरका त्माङ्खकराई सूचना प्रविर्ध सभेतका उऩमोगभा तनमशभत
अद्मािर्धक हुने गयी व्मिष्ट्स्थत गरयने छ ।
• जन्त्भ, वििाह, फसाइसयाइ य भत्ृ मज
ु स्ता व्मष्ट्क्तगत घटनाको दताष प्रणारी (Civil
Registration and Vital Static) राई कानुनीरूऩभा सभेत अतनिामष गयाइने छ ।
स्थानीम तहभा अशबरेखभा याखखने त्माङ्खकराई याष्ट्रिम भर
ू सञ्जार (National
Network) भा जोडी हये क सभमभा जनसाङ्खष्ट््मक सूचना अद्मािर्धक हुने
प्रणारीको विकास गरयने छ ।
• जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी त्माङ्खकको तनिाषध उऩमोगराई प्रोत्सादहत गनष
सयोकायिारा भन्त्रारम, त्माङ्खक विबाग य अन्त्म सयकायी तनकाम, मस विर्मभा
अध्माऩन तथा अनस
ु न्त्धानभा दखर बएका विश्िविद्मारम य गैयसयकायी एिभ ्
तनजी ऺेर सभेतका सभन्त्िमभा एक त्माङ्खक कोif (Data Bank) व्मिष्ट्स्थत गरयने
छ ।

ववकास आयोजना र कायतक्रम तजम
ुत ा गदात ततनको जनसाङ्खस्ख्यक प्रिावको समेत अध्ययन
गरी ततनको उऩयक्
ु तता ऩस्ु ष्ि गरे र मात्र कायतक्रम कायातन्वयन गररने छ ।

रणनीततहरू
• जुनसुकै ऺेरका विकास आमोजना तजुभ
ष ा गदाष ततनरे चर्चषने जनसङ्ख्माराइष
ऩने असयफाये अध्ममन गरयनेछ।
• त्मस्ता आमोजनाफाट त्मसै ऺेरका जनसङ्ख्माराइष प्रत्मऺ िा ऩयोऺरूऩभा राब
ऩग्ु ने विकल्ऩहरूराइष प्राथशभकता प्रदान गरयने छ ।
• आर्थषक राबका आमोजना बए ततनका प्रततपर त्मसै आमोजनाफाट प्रबावित
हुने जनसङ्ख्मारे सभेत उऩबोग गनष ऩाउने व्मिस्थाराइष प्राथशभकता ददइने छ ।
• जनसङ्ख्माराई प्रत्मऺ िा ऩयोऺरूऩभा प्रबावित ऩाने य बूशभको प्रमोग गरयने
कामषभा नेऩार सयकायरे अिरम्फन गये को याष्ट्रि बू–उऩमोग नीतत, २०६९ अनुरूऩ
कृवर्, िन, जराधाय, cfjf;Lo, ;fdl/s dxTj Pj+ ;+/lIft If]qnfO{ c;/ gkg]{ u/L cf}Bf]lus

/ Joj;flos If]qsf] ljsf;df hf]8 lbOg] 5 ।

• नेऩार सयकायको जन
ु सक
ु ै तनकाम िा सयकायका अनभ
ु ततभा जोसक
ु ै रे
कामाषन्त्िमन गने आमोजना बए ताऩतन ततनका असयको जनसङ्खष्ट््मक अध्ममन
गनष स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारमरे विशेर्ऻ सॊस्थाराइष खटाउने छ ।
मस्तो अध्ममनको रागत बने सम्फष्ट्न्त्धत आमोजना िा ऩरयमोजनारे नै
व्महोनऩ
ुष ने छ ।

जनसङ्खख्याको ऱािाॊश (Demographic Dividend) हुने हहथसा र खास गरी यव
ु ा समह
ू ऱाइत
रोजगारमूऱक कायतमा उऩयोग गररने छ ।

रणनीततहरू
• योजगायीका ऺेर प्रिधषन गदाष खास गयी कृवर्को आधुतनकीकयण, उद्मोगको
विकास य विस्ताय, व्माऩाय एिभ ् मि
ु ा जनसङ्ख्मारे योजगायी ऩाउनसक्ने ऺेरराइष
ऩदहचान गयी प्राथशभकता ददइने छ ।
• मि
ु ाहरूराइष स्िािरम्फनका भाध्मभफाट हुने स्ियोजगाय कामषक्रभको प्रिधषन
गरयने छ । मसका तनशभत्त भन्त्ररामरे अन्त्म सयोकायिाराहरूशसत सभन्त्िम गनेछ
।
• सयकायी, गैयसयकायी िा तनजी ऺेरका एिभ ् सहकारयताका भाध्मभफाट सभेत
वित्तीम व्मिस्थाऩन गने तनकामभापषत ् मुिाहरूका रार्ग योजगायी प्रिधषन हुने गयी
ॠण तथा प्राविर्धक सहामताराइष प्राथशभकता ददइने छ ।
• िैदेशशक योजगायीफाट पकेका मुिारे आजषन गये को सीऩ तथा साधनस्रोतराइष
याष्ट्रिम उत्ऩादन िद्
ृ र्धका तनशभत्त प्रमोग गनष प्रोत्साहन ददइने छ ।

सॊस्थामत सॊयचना य कानन
ू ी व्मिस्था

सॊथथागत सॊरचना

रास्ष्िय जनसङ्खख्या सभमतत

जनसङ्ख्मासम्फन्त्धी उच्चस्तयीम नीततगत व्मिस्था, कानन
ु एिॊ
कामषविर्ध तनभाषण तथा कामाषन्त्िमन गने सम्फन्त्धभा सभन्त्िम एिॊ
तनदे शनका रार्ग प्रधानभन्त्रीका अध्मऺताभा दे हामअनस
ु ायको एक
याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा सशभतत यहने छ ।

•प्रधानभन्त्री
अध्मऺ
•भन्त्री, स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारम
उऩाध्मऺ
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, गहृ भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, सङ्खघीम भाशभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारम सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, अथष भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, ऩययारि भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, शशऺा भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, मुिा तथा खेरकुद भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, भदहरा, फारफाशरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, कृवर् विकास भन्त्रारम
सदस्म

सॊस्थामत सॊयचना य कानन
ू ी व्मिस्था

सॊथथागत सॊरचना

•रास्ष्िय जनसङ्खख्या सभमतत

•भन्त्री / याज्मभन्त्री, विऻान, प्रविर्ध तथा िाताियण भन्त्रारम
सदस्म
•भन्त्री / याज्मभन्त्री, कानन
ु , न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भाशभरा
भन्त्रारम
सदस्म
•याज्मभन्त्री, स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारम
सदस्म
•सबाऩतत, साभाष्ट्जक सशभतत, व्मिस्थावऩका सॊसद्
सदस्म
•प्रभुख आमुक्त, याष्ट्रिम सूचना आमोग
सदस्म
•सदस्म (जनसङ्ख्मा विर्म ऺेर), याष्ट्रिम मोजना आमोग
सदस्म
•उऩाध्मऺ, गरयफी तनिायण कोर्
सदस्म
•अध्मऺ, नेऩार ऩरयिाय तनमोजन सङ्खघ
सदस्म
•जनसङ्ख्मा विर्मका विशेर्ऻ (सभािेशी) ऩाॉच जना सदस्म
•जनसङ्ख्मा ऺेरभा काभ गने विशशरट भदहरा
दई
ु जना सदस्म
•सर्चि, स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारम
सदस्म सर्चि

सॊस्थामत सॊयचना य कानन
ू ी व्मिस्था
मन्त्राऱय

याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा नीतत, २०७१ रे तनददष रट गये का नीततगत प्रािधानहरूको
व्मिस्थाऩन एिॊ कामाषन्त्िमन गनष/गयाउन स्िास््म तथा जनसङ्ख्मा
भन्त्रारमरे भु्म ष्ट्जम्भेिाय तनकामका रूऩभा काभ गनेछ ।

वविाग

केन्त्रदे खख सभुदामस्तयसम्भका कामषक्रभ सञ्चारन, ये खदे ख, अनुगभन, कामषक्रभ य
स्रोतसाधनको फाॉडपाॉड तथा सभन्त्िमका रार्ग भन्त्रारम अन्त्तयगत जनसङ्ख्मा
विबाग यहनेछ । साथै भन्त्रारम अन्त्तगषतको जनसङ्ख्मा भहाशाखाको साविक
सॊगठन सॊयचनभा नीततगत व्मिस्थाऩन गने ष्ट्जम्भेिायी तोक्नेगयी साविकको कामष
ऺेरराइष ऩरयभाजषन गरयनेछ ।

नेऩार सयकायरे जनसङ्ख्मा विर्म ऺेरका अध्ममन, अनस
ु न्त्धान तथा ताशरभ
आदद कामषका रार्ग सम्फष्ट्न्त्धत विर्मको उच्चस्तयीम जनशष्ट्क्तसभेत उत्ऩादन
गने शैक्षऺक, प्राक्षऻक तथा अनस
ु न्त्धानात्भक ऺेरभा कामषयत तनकामराई सम्ऩकष
तनकाम तोक्नेछ ।

कानन
ू ी व्मिस्था आधथतक ऩऺ
कानन
ू ी व्मिस्था

जनसङ्ख्मा सम्िन्त्धी छरयएय यहे का कानन
ू हरूराइष एकीकृत
गयी सभमसाऩेऺ रूऩभा सुधाय तथा ऩरयभाजषन गरय रागु
गरयने छ ।
• जनसङ्ख्माका सिै सिारहरू सभेट्ने गयी याष्ट्रिम
जनसङ्ख्मा ऐन तनभाषणका साथै तनमभािरी एिॊ आिश्मक
तनदे शशका तथा कामषविर्धहरू तनभाषण गयी याष्ट्रिम
जनसङ्ख्मा नीततको प्रबािकायी रूऩरे कामाषन्त्िमनको व्मिस्था
गरयने छ ।
आधथतक ऩऺ
• सयकायी स्रोत, िैदेशशक सहमोग य ऋण, तथा गैयसयकायी
एिभ ् तनजी ऺेरको रगानी नै सभग्रभा मस याष्ट्रिम
जनसङ्ख्मा नीतत, कामाषन्त्िमनका भु्म आधाय हुनेछन ् ।
मस नीततको कामाषन्त्िमनको रार्ग िनाइने मोजना तथा
कामषक्रभ सॊचारन गनष आिश्मक ऩने आर्थषक स्रोतको
व्मिस्था तत ् तत ् सभमभा नेऩार सयकायरे गनेछ ।
•

अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्खकन
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनका रार्ग विशबन्त्न तनकामफाट सञ्चारन हुने कामषक्रभहरूको
प्रत्मेक तहभा तनमशभतरूऩरे अनग
ु भन य भल्
ू माङ्खकन गरयने व्मिस्था गनष चस्
ु त य
प्रबािकायी सॊमन्त्र फनाई कामाषन्त्िमनभा ल्माइने छ । मसका रार्ग याष्ट्रिम मोजना
आमोगरे तजभ
ुष ा गयी व्मिहायभा ल्माएको नततजाभा आधारयत अनग
ु भन तथा
भूल्माङ्खकन ढाॉचा तथा सङ्खघीम तथा स्थानीम विकास भन्त्रारमरे कामाषन्त्िमनभा
ल्माएको अनुगभन तथा भूल्माङ्खकन प्रणारीसभेतराई ध्मानभा याखी प्रबािकायी
अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्खकन प्रणारीको विकास गरयने छ ।
• अनुगभन तथा भूल्माङ्खकन प्रणारीराई सभेत सहमोगी हुने जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩन
सच
ू ना प्रणारी स्थाऩना गयी कामाषन्त्िमन गदै रर्गने छ ।
• नीतत कामाषन्त्िमनको आिर्धक भूल्माङ्खकन गदै भूल्माङ्खकनिाट प्राप्त नततजाका
आधायभा नीततराइष ऩरयभाजषन गरयनेछ ।

अऩेक्षऺत उऩऱस्व्ध
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩन एिॊ प्रबािकायी स्िास््म सेिा प्रिाहको भाध्मभिाट
भातशृ शशु तथा फार भत्ृ मुदयभा कभी आइष गुणस्तयीम जीिनमाऩन एिॊ अऩेक्षऺत
औसत आमु िद्
ृ र्ध बएको हुनेछ ।
• आन्त्तरयक तथा फाह्म फसाइसयाइ एिॊ सहयीकयणको सभुर्चत व्मिस्थाऩन
बएको हुनेछ ।
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩन एिॊ तनणषम प्रकक्रमाभा रैङ्खर्गक भूर प्रिाहीकयण बएको
हुनेछ ।
• जेरठ नागरयक, उऩेक्षऺत एिॊ सीभान्त्तकृत िगष, रोऩोन्त्भख
ु सभद
ु ामरगामत
रक्षऺत िगषको साभाष्ट्जक न्त्माम एिॊ सुयऺाको प्रत्माबूतत बएको हुनेछ ।
• सयकायी, गैयसयकायी तनकाम, तनजी ऺेर य नागरयक सभाजिाट याष्ट्रिम
जनसङ्ख्मा नीततराई ऩूणरू
ष ऩभा सभथषन गदै त्मसको कामाषन्त्िमन तथा
ऩरयभाजषनभा स्िस्पूतष रूऩभा सहबागी बएको अिस्था हुनेछ ।
• मो नीततको प्रबािकायी कामाषन्त्िमनिाट भुरुकको अन्त्म ऺेरका विशबन्त्न याष्ट्रिम
नीततको तथा कामषक्रभहरूको कामाषन्त्िमनभा सहमोग ऩुग्न गइष प्रबािकायीता
अशबिद्
ृ दद हुनेछ ।

जोखखमहरू :
• जनसङ्ख्मा नीततभा उल्रेख गये अनुसाय आर्थषक, भानिीम य बौततक स्रोतहरू
उऩरब्ध नहुने सम्बािना हुनेछ ।
• जनसङ्ख्मा व्मिस्थाऩनको ऺेर िहुऩऺीम सयोकायको विर्म बएकोरे
सयोकायिारा तनकामहरूको सहमोग य सहकामष विना मसको कामाषन्त्िमन
प्रबािकायी हुन सक्दै न ।
• मो नीतत कामाषन्त्िमनका रार्ग उऩमक्
ु त कानन
ु ी व्मिस्था, सॊस्थागत सॊयचना,
दऺ जनशष्ट्क्तको उऩरव्धता य सऺभ व्मिस्थाऩककम ऺभताको आिश्मकता ऩदष छ
।

नीततभा ऩरयभाजषन य िाधा, अड्काउ पुकाउने
नीततभा ऩरयभाजषन
याज्म ऩन
ष ॊयचना हुॉदा सॊघीम सॊयचना अनरू
ु स
ु ऩका सयकायको
दातमत्ि शबर ऩने गयी छुट्टमाइष मस याष्ट्रिम जनसङ्ख्मा
नीततको ऩरयभाजषन गनुष ऩने आिश्मकता हुन सक्दछ ।
िाधा, अड्काउ पुकाउने
मस नीततको कामाषन्त्िमनको शसरशसराभा कुनै िाधा अड्काउ
ऩये भा िा वििाद उत्ऩन्त्न बएभा नेऩार सयकाय स्िास््म तथा
जनसङ्ख्मा भन्त्रारमरे मस नीततको व्मा्मा गयी िाधा
अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।

धन्यवाद

