नेपाल सरकार
रािष्ट्रय योजना आयोग

माचर् २०१७

नी�त सं�ेपमा
प्रव�ृ तहरु र नी�तगत प्रभावहरु

नेपालका जनसांिख्यक प�रवतर्नहरु
रणनी�तक लगानीहरुसंगको साथमा जनसंख्याको आकार र उमेर संरचना र त्यस अनुरुप लगानी हुने हो भने

त्यसले दे शको आ�थर्क र सामािजक �वकासमा सकारात्मक प्रभाव पानर् सक्दछ। नेपालको जनसांिख्यक

संक्रमणले दे शको �वकासका ला�ग अद्�वतीय अवसरहरू र चन
ु ौतीहरू प्रस्तत
ु गदर् छन।
प�रचय
नेपालको जनसांिख्यक प�रवतर्न धेरै उल्लेख�नय छ। नेपालले मत्ृ यद
ु र,

प्रजननदर, र जनसंख्याको वद्
ृ �धदरको �गरावट ल्याउनमा महत्वपूणर्

उपलिब्ध हा�सल गरे को छ (ता�लका-१)। सबैभन्दा महत्वपूणर् के छ भने
नेपालले आ�थर्क �वकास न्युन रहे को समयमा जनसांिख्यक प�रवतर्न

हुनपुगेको हो। यी प�रवतर्नहरु नेपालको �वकासका महत्वपूणर्

उपलिब्धहरु हुनक
ु ो साथ-साथै आफैमा चुनौतीपूणर् प�न छन ्।

प्रजननदर र मत्ृ यद
ु रमा आएको प�रवतर्नले �निश्चत समयको

अन्तरप�छ पुवार्नम
ु ा�नत रुपमा वद्
ृ ध जनसंख्या बढाउछ। बढ्दो वद्
ृ ध
जनसंख्याका कारण बद्
ृ �ध हुने पर�नभर्रताको भारलाई न्युनीकरण

गनर्कोला�ग श्रमशिक्तको उत्पाकत्व बढाउन ल��त लगानीनै उ�म
उपाय हुन ्।

वद्
ु ो प्रभाव वद्
ृ ध जनसंख्या बढ्नक
ृ धावस्थाको सुर�ा तथा

संर�ण गन� संस्थागत संयन्त्रहरु एवं सामािजक संरचनाहरु प्रभा�वत

हुन्छन जसले उत्पादक पुस्तालाई आफ्नै भ�वष्यमा�थ लगानी गनर्
उत्प्रे�रत गछर् ।

ऐ�तहा�सक र समकाल�न जनसंख्याको प्रजननदर र मत्ृ युदरको

�गरावटमा दे �खएको प�रवतर्न र प्रव�ृ त नै जनसांिख्यक संक्रमणका

�सद्धान्तहरुका आधार हुन। तीव्र ग�तमा हुने प्रजननदरको �गरावटले
द्रत
ु आ�थर्क �वकासकाला�ग नयां अवसरहरु प्रदान गछर् न भनेर हालका
ए�सयाल� संक्रमणहरुको अध्ययन ग�ररहे का जनसंख्या �वश्लेषकहरु र
अथर्शास्त्रीहरु बताउं छन। यसलाई जनसांिख्यक लाभांश भ�नन्छ।
घट्दो पर�नभर्रता दरबाट प्राप्त गनर् स�कने आ�थर्क लाभहरु

साधारणतया �स�मत समयाव�धको हुन्छन र यसकाला�ग रणनी�तक र

उपयुक्त लगानीको आवश्यकता हुन्छ। यो सम्भावना तब बन्छ जब
ठुलो जनसंख्याको समह
ु स�क्रय रुपमा कमाउने उमेरमा प्रवेश गछर् न

ज�तबेला उनीहरुमा आ�श्रत समुह, बालबा�लका र वद्
ु ै, तुलनात्मक
ृ ध दब

रुपमा कामकाजी उमेर समह
ु भन्दा थोरै हुन्छन। यो न्यन
ु आ�श्रत दरले
भ�वष्यकोला�ग लगानी गन� अवसर प्रदान गछर् । स�ह लगानी गन� हो
भने यस जनसांिख्यक अवसरले व्यिक्तहरु र समाजको आ�थर्क

सम्भावनालाई रुपान्तरण गनर्सक्छ। स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाई र

स्वच्छता, �श�ा, वाल संर�ण, र सामािजक संर�णमा रणनै�तक र

समय-सापे� लगानीले अनक
ु ु ल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको

रुपान्तरण गनर्सक्छ ताक� मानव पुंिजलाई प्रवधर्न गनर् र वचत

बढाउन स�कयोस र यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई भ�वष्यकोला�ग लगानी
गनर् स�कयोस। हाम्रो �वश्लेषणले नेपालको ऐ�तहा�सक र समकाल�न
जनसांिख्यक संक्रमणलाई तुलनात्मक दृिष्टकोणले हे छर्, र द्रत
ु ग�तमा

वद्
ृ ध उमेरतफर् गैरहे को समाज र �स�मत समयाव�धको ला�ग उपलब्ध

अवसरलाई दे शले आफ्ना �वकाशका ल�हरु प्राप्त गनर् तयार हुनु पन�
चुनौतीहरु औंल्याउछ। अन्य दे शहरुसंग तुलना र भ�वष्यका प्रव�ृ �हरुको
आंकलनगर�, भ�वष्यका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गन� उपयुक्त नी�त

एवं कायर्क्रम तय गनर् यस प्र�तवेदनले सहयोग पुयार्उने छ।
ता�लका १. नेपालको जनसांिख्यक संक्रमण

अव�ध

कुल

कोरा

जिन्मदाको

प्रजनन दर

मत्ृ यु

1980-1985

5.62

16.9

48.34

1990-1995

4.97

11.6

56.44

2000-2005

3.64

7.8

64.06

2010-2015

2.32

6.5

69.01

दर

श्रोत: वल्डर् पपल
ु ेशन प्रसपेक्ट्स: २०१५ प�रमाजर्न

आयु

रे खा�चत्र 1- 1980, 2015, र 2050 का ला�ग नेपालको उमेर �परा�मड

र साथ-साथै जनसंख्या वद्
ृ �धदरमा घट्दो क्रम। यसको फलस्वरुप

जनसंख्याको उमेर संरचनामा उल्लेख�नय प�रवतर्नहरु भएका छन
(आंकडा १)। नेपालको �वकासका ल�हरु हा�सल गनर्मा यी

प�रवतर्नहरुको �नस्सन्दे ह रुपमा उल्लेखनीय योगदान रहे ताप�न

�यनीहरुले �नम्न�ल�खत �ब�भन्न स्वरुपका अद्�व�तय चुनौतीहरु खडा
गछर् न।

बढ्दो उमेरबाट वद्
ृ ध हुंदै गरे को समाज
समाजको उमेर वद्
ृ �धको ग�त मापन गन� सामान्यतया प्रयोग ग�रने

एउटा मानक, ओजुम्नी (२०१३) र अन्यले प�न प्रयोगमा ल्याएका �थए
जसमा ६५ वषर्को उमेर भएको जनसंख्याको समूह सम्पूणर्

जनसंख्याको ७ प्र�तशत (ढल्दो उमेरको समाज) बाट सम्पूणर्

जनसंख्याको १४ प्र�तशत (वद्
ृ ध समाज) मा क�हले प�रणत हुन्छ
भन्ने अनप
ु ातको आधारमा कुनै जनसंख्यालाइ “ढल्दो उमेर” बाट

“वद्
ु ान ग�रन्छ। यस
ृ ध” मा प�रवतर्न हुन लाग्ने समयको अनम
व्याख्याको आधारमा नेपालको जनसंख्या “ढल्दो उमेरको समाज” बाट
“वद्
ृ ध समाज” मा संक्रमणहुने समय ता�लका-२ मा �दइएको छ।

अद्याव�धक प्र�ेपणका आधारमा नेपाल सन ् २०२८ मा (आजबाट मात्र
११ बषर्मा) “ढल्दो उमेरको समाज” बन्नेछ र सन ् २०५४ सम्ममा

“वद्
ृ ध” समाज बन्नेछ जसका अनुसार यो संक्रमणलाई मात्र २६ वषर्
लाग्नेछ।

ए�सयाका अन्य दे शहरूसँग तुलना गदार्, नेपालको ढल्दो-उमेर बाट

वद्
ृ धमा संक्रमण हुन लाग्ने आशातीत समय २६ वषर् प्र�ेपण ग�रएको
छ। यो संक्रमणको अव�ध जापानको संक्रमणकालसंग �मल्दो-जुल्दो छ
जसलाई १९७० दे �ख १९९४ (२४ वषर्) लागेको �थयो। उमेर संक्रमणको

तुलनात्मक प्र�े�पत अव�ध भएका धेरैजसो पुव� र के�ह द��ण-पुव�

ए�सयाल� दे शहरु अ�हले संक्रमणकालमा गैसकेका छन (ता�लका-२)।

तर उनीहरु जनसांिख्यक संक्रमण आफ्नो �वकासको उन्नत चरणमा
पुगेर गरे का छन ्।

नेपालको जनसंख्या द्रत
ु ग�तमा वद्
ृ ध हुनु अपे��त भएसंगै कामकाजी
उमेरका वयस्कहरुको आश्रयमा रहनप
ु न� वद्
ृ धहरुको संख्याप�न वद्
ृ �ध

औ�चत्य

हुदै जानेछ। यो तथ्यांकलाई “सम्भा�वत आश्रयको अनप
ु ात”को रुपमा
प्रस्तुत गनर् स�कन्छ, जुन हरे क ६५ बष� व्यिक्तका ला�ग १५-६४ वषर्

उमेरका व्यिक्तहरुको अनुपात हो। रे खा-�चत्र ३ ले नेपालको ला�ग सन ्

सेप्टे म्बर सन ् २०१६ मा रािष्ट्रय योजना आयोगसंगको सहकायर्मा

१९८० दे �ख सन ् २१०० सम्मको सम्भा�वत आश्रयको अनुपात दे खाउं छ,

अध्ययन गनर्को ला�ग जनसंख्या प�रषदलाई िजम्मा �दयो। यस

कामकाजी वयस्कमा�थ एक वद्
ृ ध आ�श्रत �थए। सन ् २०१५ सम्ममा

यु�नसेफ नेपालको कायार्लयले नेपालको जनसांिख्यक प�रवतर्नहरु

अध्ययनको उद्दे श्य यु�नसेफ नेपालको कायार्लयले सन ् २०१५ मा

आन्त�रक रुपमा गरे को प्रारिम्भक �वश्लेषणलाई पुिष्ट गनक
ुर् ो साथै
नेपाल जनसंख्याको प�रवतर्नका संवेदनशील आयामहरु, नेपाल�

समाजको उमेर वद्
ृ �धको ग�त, नेपालले जनसांिख्यक लाभांश �लन

सम्भव अवसरको अनम
ु ा�नत समयाव�धको अध्याव�धक र �व�धवत
�नका�लएको आंकलन गनुर् हो। यसो गदार् यस अध्ययनले

जनसांिख्यक प�रवतर्न र प्रकृयाहरुको �वश्लेषणको बढ्दो माग संबोधन
गनक
ुर् ा साथै नेपाल तथा �वस्तत
ृ नाग�रक समाजको �वकासका
बहसमा सहभागी हुने उद्दे श्य राख्छ।

प�रणाम
गत तीन दशकमा नेपालले �नकै द्रत
ु ग�तमा जनसांिख्यक

प�रवतर्नहरुको अनभ
ु व गरे को छ, खास ग�र प्रजनन र घट्दो मत्ृ युदर,

जुनबेला जनसंख्या तल
ु नात्मक रुपमा तन्नेर� �थयो, र ११.६

यो आंकडा झरे र एक वद्
ृ ध ११.६ कामकाजी उमेरका वयस्कमा�थ

रे खा�चत्र 2- नेपालको जनसंख्या ६५ वषर् र त्यो भन्दा मा�थ, १९५०-२१००

ता�लका २- उमेर ढल्दो उमेरबाट वद्
ृ ध भएको समाज, दे शहरुवीच तुलना

रे खा�चत्र ३- नेपालको सम्भा�वत आश्रयको अनप
ु ात: १९८०-२१००

रे खा�चत्र ४- जनसांिख्यक अवसर

आ�श्रत भएको हुनपुग्यो, जुन ३५ वषर्मा ३३ प्र�तशतले झरे को �थयो।
यो अनुपात अझै द्रत
ु ग�तमा झन� अनुमान ग�रएको छ। सन ् २०५०

सम्ममा एक वद्
ृ धलाई, मात्र ५.६ कामकाजी उमेरका वयस्कहरुले

आश्रय �दनेछन भनेर प्र�ेपण ग�रएको छ, जुन आउने ३३ वषर्मा

अ�हलेको अनप
ु ातभन्दा आधाले घट्नु हो। सबैभन्दा आश्चयर्जनक

रुपमा, सन ् २०६० र सन ् २१०० सम्ममा यो अनप
ु ात घटे र क्रमश: ३.८

र १.६ हुने प्र�ेपण ग�रएको छ जुन आजको मात्र क्रमश: मात्र ४३ वषर्
र ८३ वषर् �भत्र हो र तल
ु नात्मक रुपमा क्रमश: एक-�तहाई र दश�
अनुपात हो।

जनसांिख्यक अवसर
द्रत
ु ग�तमा वद्
ृ ध हुदै जाने प्र�ेपण ग�रएताप�न दे शको जनसांिख्यक
उमेरको संरचनाको प्र�ेपणले आंउदा कैय� वषर्हरुसम्म नेपाल

तुलनात्मक रुपमा तन्नेर�हरुको दे श रहने जनाउं छ। दे श जनसांिख्यक
संक्रमणबाट गुिज्रदै गदार् उमेरको संरचनामा हुने प�रवतर्नका कारणले
आ�श्रत बाल-बा�लका र वद्
ृ धहरुको तुलनामा कामकाजी उमेरको

जनसंख्यामाप�न वद्
ृ �ध हुन्छ। यस्तो अनुकुल जनसांिख्यक
प�रिस्थतीको प�रणाम स्वरुप जनसांिख्यक लाभांश प्राप्त हुने संभावना

हुन्छ जुन तीव्र ग�तको आ�थर्क वद्
ृ �ध हो। थप महत्वपूणर् रुपमा,
जनसांिख्यक प�रवतर्नहरु ग�तशील हुने हुनाले कुनै दे शले जनसांिख्यक

लाभांश �लनसक्ने समयाव�ध �स�मत हुन्छ। हरे क बषर् धट्दो
जन्मदरसंगै आश्रय अनप
ु ातमा प�रवतर्न हुन्छ �कनभने दे शको आ�श्रत

जनसंख्या (१४ बषर्भन्दा मु�न र ६५ बषर्भन्दा मा�थका) कामगन�

उमेरको जनसंख्या (१५ दे �ख ६४ बषर्) को तल
ु नामा घट्दै जान्छ। जब
दे शमा आश्रय चा�हने थोरै जनसंख्या हुन्छ त्य�तबेला य�द जवान
जनसंख्याको आवश्यकताहरुलाई प्राथ�मकता �दन स�कयो भने त्यहां

तीव्र आ�थर्क �वकाशकोला�ग अवसर उपलब्ध हुन्छ। जनसांिख्यक
अनुमानहरुले जनाए अनुसार नेपालको ला�ग यो अवसरको समयाव�ध
�स�मत छ।

नेपालको जनसांिख्यक अवसरको अव�धलाई सह� रूपमा �नक्य�ल

गनर्का लागी हामीले समग्र रूपमा जनसांिख्यक वद्
ृ �ध, काम गनर्

स�म उमेर समूहको जनसंख्या र आ�श्रत जनसंख्यालाइ ध्यानमा

राखेका छ�। सन ् १९७५ दे खी सन ् २०७५ सम्मका लागी यी उपसमह
ु का
वद्
ु ग�रएको छ। जब कामृ �धदरको संख्या रे खा�चत्र ४ मा प्रस्तत

काजी उमेर समह
ू को जनसंख्या (उमेर १५– ६४) को वद्
ृ �धदर समग्र

जनसंख्याको वद्
ृ �धदर भन्दा धेरै हुन्छ, त्यहाँ जनसांिख्यक लाभांशको
लागी अवसरको �सजर्ना हुन्छ। रे खा�चत्र ४ मा दे खाइएजस्तै, नेपालका

लागी जनसांिख्यक अवसरको थालनी सन ् १९९२ मा सुरू भयो जब

कामकाजी उमेर समह
ु को जनसंख्याको वद्
ृ धीदरले समग्र जनसंख्याको
वद्
ृ धीदरलाइ प�हलोपल्ट उ�छन्यो। सन ् २०४७मा काम गन� उमेर

समुहको जनसंख्या सन ् १९९२ प�छ प�हलोपटक समग्र जनसंख्याको
वद्
ृ धीदरभन्दा �नकै घट्ने अनुमान ग�रएको छ। त्यसैले, ५५ वषर्को
अव�धका लागी भने नेपालको काम गन� उमेर समुहको जनसंख्या

आ�श्रत जनसंख्या भन्दा �छटो बढ्नेछ। यो मनन ् गनुर् जरूर� छ �क,

यो गणनाको अनुसार, आ�श्रत समुह भन्दा काम गनर् सक्ने उमेर

समह
ु का जनसंख्याको वद्
ृ �धदर बढ� हुने अव�धको २५ वषर् नेपालले
�बताइसकेको छ र यो अव�ध अरू ३० वषर् सम्म चल्नेछ। अक�

शब्दमा भन्नुपदार्, नेपालले आफ्नो जनसांिख्यक लाभांशको अवसरको
फाइदा �लने अव�धको ४५ प्र�तशत समय गुमाइसकेको छ।

नेपालको जनसांिख्यक अवसरको समयाव�ध पूव� ए�शयाका �छमेक�

राष्ट्रहरूले भोगेको समयाव�ध भन्दा धेरै फरक छै न। नेपालको र पूव�
ए�शयाका �छमेक� राष्ट्रहरूले भोगेको जनसांिख्यक अवसरको

समयाव�धको तल
ु ना रे खा�चत्र ५ मा दे खाइएको छ। नेपालको पचपन्न

वष� जनसांिख्यक अवसरको समयाव�ध इन्डोने�शया, मले�शया र

ताइवानको जस्तै छ, यी मध्ये केह�ले जनसांिख्यक अवसरको अनुभव

ग�रसकेका छन ् भने केह� अनभ
ु व गन� क्रममा छन ् । तर फरक के छ
भने यी दे शहरूले यी जनसांिख्यक प�रवतर्नहरू �वकासको उन्नत
चरणमा भोग्न पाएका छन ्।

नी�तगत प्रभावहरु

“शै��क प्रणाल�को सुधार, म�हलाहरू को अवस्थामा सुधार र बाल

मत्ृ यद
ु रको न्यन
ू ीकरण जस्ता उपायहरू आफैमा वाञ्छनीय नी�तगत
उपायहरू हुन ्। साँच्चै नै, जन्मदर घटाउनम
ु ा यी उपायहरूका संभा�वत

भू�मकालाइ आधार नमा�नकनै प�न धेरैजसो सरकारहरू यी सामािजक

रूपमा वाञ्छनीय उद्दे श्य प्रािप्तका लागी को�सस ग�ररहे कै हुन्छन ्।
जनसांिख्यक लाभांशले यी सामािजक नी�तहरूलाइ घ�नभत
ू बनाउनप
ु न�
ध्येयलाइ बल पय
ु ार्उँछ।“

- जोन बंगाटर्स ् (साइन्स १९९४)

जनसंख्याले मात्र कुनै दे शको भाग्य �नधार्रण गद� न तर प�न

जनसांिख्यक प्रवत
ृ ीले नी�तगत �वकल्पहरूलाई �नयाल्नका ला�ग

उपयोगी दृिष्टकोण �दन्छ। नेपालमा प�छल्ला तीन दशकमा जन्मदर

र मत्ृ युदर तीब्ररूपमा घटे का छन ् जसका कारण श्रमशिक्तमा आ�श्रत

हुनेको संख्या अनुकुल रूपमा घटे को छ र जनसांिख्यक लाभांशबाट
�निश्चत समयाव�धमा फाइदा �लन स�कने सम्भावनाको �सजर्ना भएको

जरुर� र समय-सापे� नी�त
अन्त्यमा, यी लगानीहरू जरुर� र समय सापे� छन ् भन्ने कुराहरूलाई

महत्वकासाथ दशार्उनु जरुर� छ। जापानको अनभ
ु वजस्तै नेपालमा प�न
जनसांिख्यक लाभांशको ‘�वशेष अवसर’को अव�ध छोटो छ।
•

जनसांिख्यक लाभांशको ‘�वशेष अवसर’ प�न �छटै नै बन्द हुनेछ।
यी जनसांिख्यक प्रवत
ृ ीहरू अप�रहायर् नै हुन ् । आजको नेपालको

छ। भ�वष्यको श्रमशिक्तलाई मजबुत बनाउनका लागी आज तत्काल

ग�रने लगानीले नै जनसांिख्यक लाभांशको फल प्राप्त गनर् स�कन्छ।

सन्दभर्मा हामीले आफ्ना सामािजक सुर�ा प्रणाल�लाई प्रभावकार�

पूव� ए�सयाका उच्च �वक�सत अथर् व्यवस्था भएका दे शका

रुपमा कायार्न्वयन ग�ररहे का वद्
ृ ध जनसंख्या बढ� भएका

अनुभवहरूले प�न जीवनका प्रारिम्भक वषर्हरूमा ग�रने लगानी र

दे शहरूको अनभ
ु वबाट �सक्दै यस्तो खालको वद्
ृ ध-अवश्थालाइ टे वा

म�हलाहरूका लागी अवसर �सजर्ना गनर्मा समयमै ग�रएको लगानी

�दने प्रणाल�को �वकास गनप
ुर् छर् जसले आजका बालबा�लकामा

महत्वपूणर् हुन्छ भन्ने कुरा सुझाउँ छन ् ।

रे खा�चत्र ५- अवसरको समयाव�धको तुलनात्मक लम्बाइ

नेपालमा उमेर ढिल्कने क्रम �तव्ररूपमा बढ्दै जाँदा नेपालको

गनप
ुर् न� लगानीको महत्वलाईप�न आत्मसात ् गरे को होस ् ।

•

आजका वयस्कहरूमा आश्रीत वद्
ृ ध जनसंख्याको तुलनामा

आजका बालबा�लका र भो�लका सन्ततीले उलेख्य मात्रामा धेरै

•

आश्रीत वद्
ुर् न� हुन्छ।
ृ ध जनसंख्याको हे रचाह र भरथेग गनप
जनसांिख्यक लाभांशको प्रािप्तका लागी नेपालले बालबा�लकामा

आजका �दनमा लगानी गनप
ुर् छर् । जनसांिख्यक अवसरको फाइदा

उठाउने समय हामीसँग �स�मत छ। सन ् १९९२ दे खी सुरू भएको

यस जनसांिख्यक अवसरको समयाव�ध २०१७ मा आइपुग्दा आधा
हुन ला�गसकेको छ र यो अवसरको अव�ध सन ् २०४७ मा बन्द
हुनेछ। उपयूक्त लगानीको अभावमा अब आउने ३० वषर्मा यो

जब बढ� भन्दा बढ� बच्चाहरू जी�वत रहन थाल्छन ् , बाबु-आमाहरूले
प�न कम बच्चा पाउँ छन ् र भएका बच्चाहरूको स्वाश्थ्य र �श�ामा

लगानी गनर् प्रे�रत हुन्छन ्। यी लगानीहरूले भ�वष्यको श्रमशिक्तको
उ�चत उत्पादनशीलता सु�निश्चत गछर् न ् । बढ� उत्पादन�शल

श्रमशिक्तले भ�वष्यका लागी बचत गनर्सक्छ र वद्
ृ ध जनसंख्यालाइ
अ�ल बढ� आत्म�नभर्र बनाइ पर�नभर्रताको भार घटाउन सक्छ।

प्रारिम्भक बाल �वकासमा लगानी
सौभाग्यवश ्, आज हामीसँग प्रमाणहरू छन ् �क हामीसँग आशा लाग्दा

तर आजसम्म अनुसन्धान नग�रएका �ेत्रहरू (लागत प्रभावकार�

लगानीका �हसाबले) छन ् जसले हामीलाई कसर� उत्पादनशील भावी

पुस्ताको �नमार्ण गन� भन्ने बारे अन्वेषण गनर् सघाउँ छन ्। जीवनमा
लगानी गन� उपयुक्त समयको सवालमा बाल्यावस्था भन्दा ठूलो

लागत प्रभावकार� समय अरू कुनै हुनै सक्दै न। नेपालमै प�न यसबारे
एक सान्द�भर्क उदाहरण छ — सन ् २००९/१० मा नेपालमा

•

अवसरको ढोका बन्द हुन थाल्नेछ।
नेपालको अथर्ब्यवश्था तुलनात्मक रूपले �वकासको प्रारिम्भक
चरणमै भएप�न जन्मदर र मत्ृ यद
ु रका �हसाबले नेपालको

जनसांिख्यक संक्रमणकालले प्रग�त गरे को मान्नुपछर् । नेपालमा
�बवाह गन� र प�हलो बच्चा जन्माउने उमेर समग्ररूपमा �नकै

�छटै भएको प�रप्रे�यमा नेपालको जनसांिख्यक संक्रमणकालको

सुरूवात भएको हो, जसका कारण नेपालमा नयाँ खालको अवसर
प�न छ। �ढलो �ववाह गन� र �ढलो बच्चा जन्माउने प्रवत
ृ ीलाइ
प्रोत्साहन गन�खालका नी�तहरूमा लगानी गरे र नेपालको

जनसांिख्यक अवसरको अव�धलाइ लम्ब्याउन स�कन्छ।
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सवार्�धकार २०१७

बालबा�लकाका लागी अनद
ु ानको कायर्क्रमको सरु
ु वात ग�रएको �थयो

जसको उद्दे श्य पाँच वषर् मु�नका बालबा�लकाको पोषणको अवस्थामा

सुधार गनुर् �थयो। उक्त कायर्क्रमका प्रारिम्भक प्रमाण अनुसार अनुदान

प्राप्त गन� जनसंख्यामा जन्मदतार् गन� प्रवत
ृ ी उल्लेख्यरूपमा वद्
ृ �ध
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