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पģ|öछेद - ७ 
साzामजक ïेĻ 

७.१ जनसङ्òया िथा बसाइN-स|ाइ 
१. पृŵभूमz 

नेपालको संखवधानल े hनसङ्òया đयवĔथापनको कायèलाइè संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦को कायè खhĊमेवारीमा 
रािेको छ । समpामलूक सामाखhक, आखथèक pथा सांĔकृखpक संरचना खनमाèणमा योगदान गदæ ¦रेक नागģरकलाई 
गणुĔpरीय hीवनयापनका अवसर वखृŤ गनè hनसङ्òया सĊबĄधी दीघèकालीन योhना (२०६७-२०८७), hनसङ्òया र 
खवकास सĊबĄधी अĄpराèखēƭय सĊमेलनका कायèयोhना, खदगो खवकास लĞय र राखēƭय hनसङ्òया नीखp, २०७१ 
कायाèĄवयनमा र¦ेका छन ्। संघ, Ľदेश र Ĕथानीय p¦को एकल pथा साझा अखधकारको कायè खवĔppृीकरणले योhना, 
पģरवार खनयोhन र hनसङ्òया đयवĔथापनलाइè संघ र Ľदेशको साझा खhĊमेवारीको ƀपमा खलएको छ भने đयखŇगp 
घkना (hĄम, मĀृय,ु खववा¦, सĊबĄध खबöछेद र बसाइN-सराइ) सĊबĄधी pāयाङ्क đयवĔथापन गनã कायè संघ, Ľदेश र 
Ĕथानीय p¦को अखधकारको राखēƭय कायèसचूीमा र¦ेको छ । राखēƭय नीखp, कायèĶम pथा योhनाबŤ खवकासको 
फलĔवƀप hनसङ्òयाको वाखषèक वखृŤदर १.३५ Ľखpशp (राखēƭय hनगणना, २०६८), Ľhननयोóय उमेरका 
मख¦लाको कुल Ľhनन दर २.३ Ľखp मख¦ला (नेपाल hनसाङ्खòयक ĔवाĔāय सवãïण, २०७३), hनसाङ्खòयक 
लाभांशको ƀपमा र¦ेको उĀपादनशील hनसङ्òया ५७ Ľखpशp र खवदेशमा र¦ेको उĀपादनशील hनशखŇ ७.३ 
Ľखpशp र¦ेको छ । यस पģरĽेïमा hनसङ्òया pथा बसाइN-सराइ ब¦İसरोकारको खवषय भएकाले सबै सावèhखनक 
नीखpमा पख¦लो Ľाथखमकpाका साथ đयवĔथापन गनुè म¦ĝवपणूè माखनĄछ । hनशखŇ खवकासको पģरचालक pथा 
Ľयोगकpाèका साथै उĀपादक र उपभोŇा समेp ो । एकाखpर Ľhनन दर घk्दै गएको, औसp आयमुा वखृŤ ¦İNद ैगएको र 
यवुा hनशखŇ खवदेखशने Ķम hारी छ भने अकƋखpर øयŵे नागģरकको hनसङ्òया बढ्दो Ķममा र¦ेको छ । बाŹ pथा 
आĄpģरक बसाइN-सराइ उöच र¦ेको कारण hनसङ्òयाको खवpरणमा असमानpा बढ्दै गएकाले यसबाk आखथèक 
उĀपादन र खवpरणमा ĽĀयï Ľभाव पनè नखदन hनसङ्òया pथा बसाइN-सराइलाई अĄpरसĊबखĄधp खवषयको ƀपमा 
đयवĔथापन गनुè अपģर¦ायè माखनĄछ । 

२. Ľz¬ख सzĔया 
hनसङ्òया đयवĔथापनका नीखp pथा कायèĶमलाई सरकारी, खनhी ïेĻ, गैरसरकारी ïेĻ pथा नागģरक 

समाhबाk आĄpģरकĪकरण र समĄवय गनè नसñन,ु pāयमा आधाģरp राखēƭय नीखp खनमाèण गनè Ľखpखनखधमलूक 
अनसुĄधान कायèलाइè Ľभावकारी ƀपमा अगाखड बढाउन नसñन,ु गģरबी, अखशïा, भौगोखलक खवकkpा, अđयवखĔथp 
बसोबास र बसाइN-सराइ pथा आĽवासन र सामाखhक कुरीखpका कारण hनसङ्òया र खवकासका बीच असĄpलुन ¦İन ु
यस ïेĻका Ľमिु समĔया ¦İन ्। खĔथर संगठनाĀमक संरचनाको अभाव ¦İन,ु खवĔppृ एवम ् िÿडीकृp pāयाङ्क 
सख¦pको hनसङ्òया đयवĔथापन सचूना Ľणाली Ĕथापना ¦İन नसñन,ु hनसाङ्खòयक लाभांशको ƀपमा र¦ेको 
उĀपादनशील hनशखŇको आĄpģरक pथा बाŹ आĽवासनले कृखष pथा गैरकृखष ïेĻको उĀपादनमा नकाराĀमक असर 
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पनुè, खवकासको असĄpुखलp खवpरण pथा hलवाय ु पģरवpèन, Ľाकृखpक Ľकोप hĔpा कारण¦ƀले माखनस¦ƀको 
Ĕव:Ĕफूpè बसाइN-सराइ Ľभाखवp भई hनसङ्òयाको खवpरणमा Ľखpकूल Ľभाव पनुè, pीł ƀपमा बढ्दै गएको 
श¦रीकरणलाई đयवखĔथp गनè नसखकन,ु hनसङ्òया đयवĔथापन, बसाइN-सराइ, आĽवास र खवकासका बीचमा 
समĄवयाĀमक ƀपमा कायèĶम सजचालन गनè नसñन ुhĔpा समĔया समेp यस ïेĻमा र¦ेका छन ्।  

३. च¬नौिी िथा अ¢स| 
राखēƭय नीखp pथा कायèĶम¦ƀ phुèमा गदाè hनसाङ्खòयक सचूक र आखथèक pथा भौखpक खवकासका 

सचूक¦ƀबीच pादाĀĊयpा pथा सĄpुलन कायम गनुè, उĀपादनशील hनशखŇलाई रोhगारीका माăयमबाk Ĕवदेशमै 
उपयोग गनã वाpावरण खनमाèण गनुè, Ĕवदेशबाk खवदेश र खवदेशबाk Ĕवदेशमा आई बसोबास गनã¦ƀको समखुचp 
đयवĔथापन गनुè, उöचदरमा बढ्दो øयŵे नागģरकको đयवĔथापन गनुè, ĔवाĔāय, खशïा, रोhगारी र िानेपानी hĔpा 
आधारभूp सखुवधा सख¦pको एकĪकृp बĔpी खवकास गनुè, सĄpुखलp pथा समानपुाखpक खवकास माफè p आĄpģरक 
बसाइN-सराइलाइè đयवखĔथp गनुè pथा Ĕथानीय p¦मा hनसाङ्खòयक सचूना बåकको खनमाèण र खवĔpार गनुè hĔpा चुनौpी 
र¦ेका छन ्।  

hनसङ्òया सĊबĄधी दीघèकालीन योhना र¦न,ु कुल hनसङ्òयामा १५ देखि ५९ वषè उमेरका hनसङ्òयाको 
Ľखpशp उöच र¦ी hनसाङ्खòयक लाभको उöचpम उपयोग गरी देशको आखथèक र सामाखhक खवकासमा योगदान 
पĴु याउन सखकने अवĔथा र¦न,ु सानो pथा गणुĔpरीय पģरवारको अवधारणालाई अखधकांश नागģरकले आĀमसाp गनुè, 
hनसङ्òया र बसाइN-सराइको đयवĔथापन एवम ्खवकासलाइè एकसाथ लैhाने कायè राøयको उöच Ľाथखमकpामा र¦न,ु 
वैदेखशक रोhगारीबाk ĽाŬ खवĽेषण एवम ्सीपलाई राøयको Ľाथखमकpा ĽाŬ ïेĻमा लगानी ¦İने अनकूुल वाpावरण 
बĄदै hान,ु पवूाèधार खवकास, ख¦माल र प¦ाडी ïेĻमा साना श¦र खनमाèण, रोhगारीका अवसरको खसhèना, एकĪकृp 
बĔpी खवकास लगायpका कायèĶम¦ƀ माफè p बसाइN-सराइको đयवĔथापन गनुèपछè भĄने कुरामा सबैको मpैñयpा र¦न,ु 
hनसङ्òया र बसाइN-सराइ đयवĔथापनमा अĄpराèखēƭय समदुाय¦ƀको चासो बढ्दै hान ुpथा राøयका संघ, Ľदेश र 
Ĕथानीय p¦बाk hनसङ्òया र बसाइN-सराइ सĊबĄधी कायèĶम सज चालन गनè सखकने hĔpा अवसर र¦ेका छन ्। 

४. सोच, लĞय, उţेĒय, |णनीमि िथा कायषनीमि 
४.१ सोच 

उĀपादनशील hनसाङ्खòयक Ńोp । 

४.२ लĞय 
hनसङ्òया pथा बसाइN-सराइको उखचp đयवĔथापन गनã । 

४.३ उţेĒय 
१. सबै नागģरकलाइè ĔवĔथ, सबल र सखĶय बनाई औसp आयमुा वखृŤ गनुè ।  
२. बसाइN-सराइ pथा श¦रीकरणको đयवĔथापन र hनसाङ्खòयक लाभांशको सदपुयोग गनुè । 
३. hनसङ्òया सĊबĄधी अăययन pथा अनसुĄधानलाइè संĔथागp गनुè । 
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४.४ |णनीमि िथा कायषनीमि 

|णनीमि कायषनीमि 

१. खकशोर-खकशोरी pथा 
यवुाको सरुखïp यौन pथा 
Ľhनन ĔवाĔāय, पģरवार 
खनयोhन, सरुखïp माpĀृव र 
सरुखïp गभèपpन लगायpका 
सेवालाई अखधकारमिुी 
कायèĶमको ƀपमा खवकास 
गनã । 

१. सरुखïp यौन pथा Ľhनन ĔवाĔāय लगायpका सेवालाई अखधकारका ƀपमा 
खवकास गरी गुणĔpरीय बनाउNद ैप¦İNच बढाइनेछ ।  

२. खकशोरी आमाबाk ¦İने hĄमदर pथा कम उमेरमा ¦İने गभèधारणलाइè घkाउन, 
सरुखïp गभèपpन pथा यौन खशïा र Ľhनन ĔवाĔāय सेवालाई खवĔpार 
गģरनेछ ।  

३. खकशोर-खकशोरी pथा यवुा¦ƀको सरुखïp एवम ् खhĊमेवार चालचलन र 
बानी-đय¦ोरा ĽवŤèन pथा उनी¦ƀको hीवनोपयोगी ïमpा खवकासको 
लाखग खवशेष कायèĶम¦ƀ सज चालन गģरनेछ ।  

४. बाल खववा¦ Ąयनूीकरण गनè खकशोर-खकशोरी pथा यवुा¦ƀको लाखग 
आवĒयक, उपयŇु र सवèसलुभ शैखïक वाpावरणको खवकासमा hोड 
खदइनेछ ।  

५. खकशोर-खकशोरी pथा यवुाको रोhगारमलूक pथा hीवनोपयोगी खशïाको 
माăयमबाk ïमpा अखभवखृŤ गģरनेछ ।  

२. hनसाङ्खòयक लाभांश 
सदपुयोग गनè ðान र सीपमा 
आधाģरp रोhगारीका 
अवसर खसhèना गनã । 

१. खवकास कायèĶम र hनसङ्òयाबीच सामजhĔयpा कायम गदæ hनसङ्òया 
đयवĔथापनलाइè समĄवयाĀमक ƀपमा सजचालन गģरनेछ ।  

२. Ľदेश र Ĕथानीय p¦मा hनसङ्òया đयवĔथापन कायèलाइè Ĕथानीय 
आवĒयकpा अनसुार सज चालन गनè संĔथागp संयĄĻको खवकास गģरनेछ ।  

३. hनसङ्òया đयवĔथापनका लाखग खवकास साझेदार, सरकारी खनकाय, 
गैरसरकारी संĔथा, खनhी ïेĻ, स¦कारी pथा सामदुाखयक संĔथासNगको 
साझेदारी र स¦कायèलाई ĽोĀसा¦न गģरनेछ ।  

४. मानव संशाधन खवकासका लाखग खवĔppृ कायè योhना बनाई hनसाङ्खòयक 
लाभांशको सदपुयोग गģरनेछ । 

५. वैदेखशक रोhगारीबाk फकã का hनशखŇ pथा संगखठp यवुा hनशखŇले 
आhèन गरेको सीप, ðान, ïमpा, संĔकृखp pथा साधन Ńोpलाई 
उũमशीलpा, Ĕवरोhगार र đयावसाखयक कायè माफè p उĀपादनशील ïेĻमा 
लगानी गनè ĽोĀसा¦न गģरनेछ ।  

३. अखधकारमा आधाģरp 
लैङ्खगक समानpा र 
समावेशीकरणको 
माăयमबाk hनसङ्òया र 

१. लैङ्खगक समानpा र सामाखhक समावेशीकरणको माĄयpा अनƀुप 
hनसङ्òया pथा खदगो खवकासका कायèĶम¦ƀमा गģरब, सीमाĄpकृp, 
दखलp, मख¦ला, बालबाखलका, खकशोर-खकशोरी, असŇ pथा अपांगpा 
भएका đयखŇ pथा hेŵ नागģरकको स¦भाखगpालाई सखुनखŰp गģरनेछ ।  
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|णनीमि कायषनीमि 
खवकासमा मलूĽवा¦ीकरण 
गनã नीखp खलंदै खवũमान 
काननू pथा संĔथागp 
đयवĔथामा सधुार गनã ।  

२. परĊपरागp ƀपमा नेपाली समाhल े अवलĊबन गदæ आएको पाģरवाģरक 
मĎूय र माĄयpालाई सĊमान गदæ đयवखĔथp पģरवारको अवधारणालाई 
ĽोĀसाख¦p गģरनेछ । 

३. øयŵे नागģरकको अनभुव, ðान, ïमpा र सीपलाई समाh र राēƭ खवकासमा 
लगाउन ेवाpावरण खसhèना गģरनेछ ।  

४. Ķखमक ƀपमा नेपालमा øयेŵ नागģरक¦ƀको सङ्òयामा वखृŤ भइर¦ेको 
सĄदभèमा उनी¦ƀको लाखग सामाखhक सरुïा pथा सामाखhक संरïणका 
कायèĶम¦ƀ pयार गरी सĊबोधन गģरनेछ ।  

५. केĄļीय र Ľादेखशक अĔपpाल¦ƀमा hेģरयाखƭक वाडèको खवकास र खवĔpार 
गģरनेछ साथै अĄय अĔपpाल एवम ् ĔवाĔāय संĔथा¦ƀमा पखन øयेŵ 
नागģरक¦ƀको स¦h प¦İNचको लाखग सामाखhक संघसंĔथासNग समĄवय र 
स¦कायè गरी खदवा Ĕया¦ार pथा ĽवŤèन कायèĶम सज चालन गģरनेछ ।  

६. सीमाĄpकृp एवम ् लोपोĄमिु hाखp (राउkे, कुसÿुडा, चेपाङ, राhवंशी, 
चमार, मसु¦र, वादी, राhी आखद) को संरïण गनè खवशेष कायèĶम 
सज चालन र संĔथागp समेp गģरनेछ । 

७. राøयका सबै सरंचना र कायèĶम¦ƀ अपाङ्गpामैĻी बनाइनेछ । 

४. ĸामीण pथा दगुèम ïेĻमा 
एकĪकृp बĔpी खवकासको 
माăयमबाk आĄpģरक 
बसाइN-सराइ र 
श¦रीकरणलाइè đयवखĔथp 
गनã । 

१. आĄpģरक बसाइN-सराइबाk Ĕथानीय बाखसĄदा/रैथाने¦ƀको आखथèक, 
सामाखhक, सांĔकृखpक खवकासमा खवचलन ¦İन नखदन Ĕथानीय p¦को 
आवĒयकpा अनसुार hनशखŇको नñसाङ्कन गरी खवशेष कायèĶम 
सज चालन गģरनेछ ।  

२. साpै Ľदेशमा श¦री खवकासका सĊभाđयpा भएका Ĕथान¦ƀको पख¦चान 
गरी खpनलाइè श¦रका पवूाèधारसख¦p याpायाp pथा सचूनाका सजhालले 
hोखडनेछ भन े ĸामीण समदुायमा बसोबास गनãलाइè सजhालमा hोखडन 
ĽोĀसा¦न गģरनेछ ।  

३. ĸामीण, दगुèम pथा पछाखड परेका ïेĻमा खशïा, ĔवाĔāय, भौखpक पवूाèधार 
खनमाèणको समानपुाखpक खवकासमा hोड खदNदै, रोhगारी र अवसरको खसhèना 
गģरनेछ ।  

४. hनसङ्òया pथा बसाइN-सराइ सĊबĄधी एकĪकृp खवकास Ćयाकेh phुèमा 
गरी कायाèĄवयन गģरनेछ । 

५. खवकास आयोhनाको सजचालन पवूè hनसाङ्खòयक Ľभाव मĎूयाङ्कन 
गģरनेछ ।  



सामादजक े  | 175 

|णनीमि कायषनीमि 

६. खवदेशी नागģरक¦ƀको आĽवास, खpनको सङ्òया र खवशेषpा समेpका 
आधारमा आĽवास Ľवखृîलाइè खनयमन गģरनेछ ।  

५. hनसङ्òया pथा बसाइN-
सराइ सĊबĄधी pāयाङ्क 
đयवĔथापनलाई गणुĔpरीय 
pथा ĽखवखधमैĻी बनाइè 
अăययन, अनसुĄधान, 
सवãïण, Ľïेपण, खवŲेषण 
गरी hनसङ्òया सचूनालाई 
đयवखĔथp गनã । 

१. hĄम, खववा¦, बसाइN-सराइ र मĀृयhुĔpा đयखŇगp घkनाको दpाè 
Ľणालीलाई ĽोĀसा¦न गनुèका साथै काननूी ƀपमा समेp अखनवायè गराइनेछ ।  

२. मĀृयकुो कारण परीïण गनã đयवĔथाको खवकासका साथै ĔवाĔāय सĔंथामा 
¦İने मĀृय ुpथा hĄमलाई समेp खवũpुीय-đयखŇगp घkना दpाèसNग आबŤpा 
गģरनेछ ।  

३. Ĕथानीय p¦मा राखिने pāयाङ्कलाई राखēƭय मलू सजhालसNग आबŤ गरी 
खनयखमp ƀपमा hनसाङ्खòयक सचूना अũावखधक ¦İने Ľणालीको खवकास 
pथा सĊĽेषणको đयवĔथा गģरनेछ ।  

४. खवकास आयोhना phुèमा गदाè पवूè सĊभाđयpा अăययन Ľणालीलाइè 
पारदशĨ र वैðाखनक बनाइनेछ ।  

५. आĄpģरक र बाŹ बसाइN-सराइ सĊबĄधी अखभलेिन र pāयाङ्क 
Ľणालीलाई đयवखĔथp गģरनेछ ।  

६. hनसङ्òया pथा बसाइN-सराइ, खवकास र वाpावरणबीच समĄवय र स¦कायè 
गदæ hनसङ्òया đयवĔथापनलाइè समĸ खवकासको अखभĄन अगंको ƀपमा 
संĔथागp गģरनेछ ।  

७. hनसङ्òया र खवकासका खवखवध ïेĻमा ¦İने अăययन र अनसुĄधान¦ƀको 
खनयखमppा, एकƀपpा pथा गणुĔpरीयpा कायम गनè एवम ् खpनका 
खनēकषè¦ƀको राखēƭय नीखp खनमाèण एवम ्योhना phुèमामा उपयोग गनèका 
लाखग केĄļीय p¦मा एक खनयामक खनकायको đयवĔथा गģरनेछ ।  

५. अपेमïि उपलमĈध 
मानव खवकास सचूकाङ्क ०.५७९ बाk ०.६२४ पगेुको र नागģरक सĄpुखŴको अनभुखूp सचूकाङ्क ४.७ बाk 

५.१ पगेुको ¦İनेछ । कुल Ľhनन दर ĽखpĔथापन Ĕpर २.१ कायम भएको ¦İनेछ । पाNच वषè मखुनका बालबाखलकाको 
hĄमदpाè ६३ Ľखpशpबाk शp Ľखpशp पगेुको ¦İनेछ । hनसङ्òया đयवĔथापन सचूना Ľणाली माफè p hनसङ्òयाको 
अũावखधक pāयाङ्क उपलĈध भएको ¦İनेछ ।  

 

 


