नेपालले जनसाांख्यिक लाभाांश सुननख्चित गननका लागग वतनमानमा बालबाललकामागिको
लगानीमा बद्
ृ गि गनन आवचिक
काठमान्डौ, ४ िैत्र २०७३ – राष्ट्रिय योजना आयोग र युननसेफले संयुक्त अपिल जारी गर्दै भपिरयमा अधिकतम लाभ ललनको लाधग
बालबाललकामा िह
ु र अद्पिनतय जनसांष्ट्ययक संक्रमणलाई िुंजीकृत गनन आव्हान गरे का छन ्। ‘नेिालको
ृ त्तर लगानी गरी र्दे शको द्रत
जनसांष्ट्ययक संक्रमणको अध्ययन: प्रिनृ तहरु र नीनतगत प्रभािहरु’ शीर्नकको नया प्रनतिेर्दन सािनजननक गने क्रममा उक्त आव्हान
गररएको हो।
न्युयोकन ष्ट्थित ििुलेशन काउष्ट्न्सलले गरे को यस अध्ययन अनुसार नेिालले पिगत केहह र्दशकहरुमा घट्र्दो जन्मर्दर र मत्ृ युर्दरका
सािै औसत आयुमा आएको सुिारका कारण अत्यन्तै द्रत
ु गनतमा जनसांष्ट्ययक िररितननको अनुभि गरररहे को छ।
“अननयष्ट्न्ित जनसंयया िद्
ृ धि, जताततै व्याप्त गररबी र सुथत-पिकासको िैकष्ट्पिक अिथिासंगको तुलनामा नेिालको पिकास र
जनताको जीिनको गुणथतरसम्बन्िमा यी िररणामहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन ्। यसै समयमा नेिालले यी जनसांष्ट्ययक
िररितननहरुका लाधग जनतसक्र्दो चांडो तयारी गनुि
न र्दन छ”, राष्ट्रिय योजना आयोगका मानननय उिाध्यक्ष डा. लमन बहार्दरु श्रेरठले
भन्नुभयो। "आजका बालबाललका र आउँ र्दो िुथतामाधि हामीले प्रािलमकताका साि समय-सीमा तोकेरै लगानी गनि
ुन र्दन छ, ताकक
उनीहरु आफु ियथक हुने बेलासम्म आजका ियथकहरु भन्र्दा िेरै उत्िार्दनशील होउन ्। त्यसो भए मािै उनीहरुले बढ्र्दै गएको िद्
ृ ि
जनसंयया (आजको ियथक जनसंयया) लाई टे िा हर्दन सक्नेछन र समाजलाई सामाष्ट्जक र आधिनक पिकासको ििमा अगाडी
लैजान सक्नेछन।"
अन्य र्दे शहरूमा जथतै नेिालसँग िनन एक सीलमत समयािधि भएको “जनसांष्ट्ययक अिसर” छ। यो समयािधि भनेको र्दे शको
सम्िण
ू न जनसंययाको अनि
ु ातमा कामकाजी उमेरको जनसंयया (१५ र्दे खि ६४ िर्नको उमेर) को प्रनतशत िद्
ृ धि हुर्दै जाने र सोही
प्रनतशत घट्न िापने ननष्ट्चचत समय बीचको अिधि हो। यो जनसांष्ट्ययक अिसरको र्दौरानमा, कामकाजी जनसंययाको मािा र
अनुिात आधश्रत जनसंययाको तुलनामा िेरै हुन्छ, त्यसैले र्दे शको सामाष्ट्जक र आधिनक पिकासकोलाधग यो समय ननकै उियुक्त
हुन्छ।
“श्रमशष्ट्क्तमा प्रिेश गने समयमा आजका बालबाललका तिा आउं र्दो िुथता िेरै उत्िार्दनशील होउन भनेर सुननष्ट्चचत गननका लाधग
बालबाललकामा लगानी गनन जरुरी छ भनेर यस प्रनतिेर्दनमा भएका पिचलेर्णले ठोस प्रमाण र पिचिसनीय उर्दाहरण प्रर्दान गछन न ्,”
राष्ट्रिय योजना आयोगका मानननय सर्दथय प्रा. डा. धगता भक्त जोशी भन्नुहुन्छ। “आजका औद्र्दोधगकीकृत र्दे शहरु र ‘एलसयाली
टाईगर’ भनेर धचननने अिनतन्िहरुले उियुक्त समयमा त्यसै गरे का हुन ्। प्रारष्ट्म्भक बाल पिकास, थिाथ्य, िोर्ण, लशक्षा, िानी,
सरसफाई र थिच्छता, बाल संरक्षण, ककशोर-ककशोरीहरूको पिकास र सामाष्ट्जक संरक्षणमा लगानी गनन नेिाल सरकार कहटबद्ि
छ।“
र्दे शको समग्र जनसांष्ट्ययक संरचना अझै ‘तन्नेरी’ हुँर्दा नै जनसांष्ट्ययक अिसरको बाँकी बचेको समयािधिको िुरा फाइर्दा ललनुिने
आिचयकतामा जोड हर्दँ र्दै यनु नसेफ नेिालका प्रनतननधि टोमो होजम
ु ीले भन्नभ
ु यो – “आजका बालबाललका र भािी िथ
ु ता उनीहरू
ियथक हुने बेला र समाजको पिकास गर्दै समाजका िद्
ृ िहरूलाई टे िा हर्दने समेत ष्ट्जम्मेिारी ललएको बेला अहहले भन्र्दा िरै
उत्िार्दनशील भएमा मािै नेिालले यस अिथिाको प्रभािकारी रूिमा सामना गनन सक्छ।“
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“बालबाललका जन्मने क्रम घट्नु भनेको िनन आफैंमा र्दे शका लागी ननष्ट्चचत आधिनक अिधि र सन्र्दभनमा हरे क बालक र बाललकाका
लागी लगानीको मािा बढाउने ठूलो अिसर हो। यस लगानीले बालबाललका र उननहरूको उच्चतम पिकासका लागी गण
ु थतररय
अत्यािचयक सामाष्ट्जक सेिाहरू सुननष्ट्चचत गछन ।“
“यस सन्र्दभनमा नेिालको आिचयकता सामान्यिालका जन्म-मखु ि नीनतहरुमा आिाररत ‘बालबाललकाहरूको संयया’ माि नभई,
आफ्नो िुणन क्षमता हालसल गने गरर हुकेका, समाजलाई अगाडी बढाउन सक्षम बालबाललका हुन ्” होजुमीले भन्नुभयो। “आफ्नो
सकक्रय उमेरमा कडा िररश्रम गरी हाम्रो बापयािथिामा सहयोग गरे को हालको िद्
ृ ि जनसंययालाइ ितनमानमा न्यायसंगत तिरले
सेिा-सुपििाहरु हर्दईएझै हाम्रो िद्
ृ िािथिामा हामीलाई सहयोग गने र समाज तिा अिनतन्िलाई अगाडी लैजाने आगामी िुथतालाई
गररने “अधग्रम भुक्तानी”का रूिमा नेिालमा बालबाललकामाधि लगानी गनुन सहह, न्यायसंगत र आिचयक छ।“
प्रनतिेर्दनका ननरकर्नहरुले ननम्नानुसार ईंधगत गछन न:


नेिालको जनसांष्ट्ययक अिसर लगभग सन ् १९९२ मा शुरु भएको धियो र अबको ३० िर्नमा, लगभग सन ् २०४७ नतर
सककन शुरु गनेछ।



नेिालको जनसांष्ट्ययक अिसरको समयािधि सबै गरे र ५५ िर्नको छ, र लगभग आिा समय (४५ प्रनतशत) र्दे शले
बबताईसकेको छ। पिकलसत अिनतन्ि भएका अन्य र्दे शहरुको तुलनामा नेिालको जनसांष्ट्ययक अिसरको समयािधि िेरै
लामो होईन। यो अिधि मलेलशयामा ५५ िर्न, हङकङमा ५० िर्न, ताईिानमा ५१ िर्न, र्दक्षक्षण कोररयामा ५० िर्न, र
जािानमा ६० िर्न ६ महहना छ।



सन ् १९८० मा नेिालमा तन्नेरी िथ
ु ताको अनि
ु ात ठुलो धियो र िद्
ु ताको अनि
ु ात सानो धियो। सन ् २०१५ सम्ममा,
ृ ि िथ
जनसंययाको ठुलो हहथसा तन्नेरी नै भएिनन र्दे शमा १० िर्नभन्र्दा कम उमेरका बालबाललकाको जनसंयया घट्न शुरु
भैसकेको धियो।



सन ् २०१५ सम्ममा ११.१ कामकाजी उमेर समुहका व्यष्ट्क्तहरु (१५ – ६४ िर्न) ले एकजना िद्
ृ िलाई टे िा हर्दईरहे का छन ्।
बच्चाहरु कम जन्मने र माननसहरुको आयु लष्ट्म्बर्दै जार्दा सन ् २०५० सम्ममा यो संयया आिा भएर हरे क ५.६
कामकाजीको अनुिातमा एक आधश्रत िद्
ृ ि हुन िुग्नेछ। सन ् २०६० सम्ममा त्यो संयया ३.८ कामकाजीको अनुिातमा एक
आधश्रत िद्
ु ितनमानको तल
ु नामा एक-नतहाई हो।
ृ ि हुनेछन ् , जन



नेिाल अबको क्रमश: ११ बर्न र ३७ बर्नमा अिानत सन ् २०२८ मा “ढपर्दो उमेरको समाज”र सन ् २०५४ सम्ममा “िद्
ृ ि”
समाज बन्ने प्रक्षेिण गररएको छ।



ढपर्दो उमेरको समाजबाट िद्
ृ ि समाजमा रुिान्तरण हुन नेिाललाई २६ िर्न लाग्नेछ। यो गनत जािानसंगको तुलनामा
लगभग बराबर छ जसको संक्रमण प्रकक्रया सन ् १९७० र १९९५ को बीचमा २५ बर्न लगाएर सककएको धियो तर जािान
त्यो बेला आधिनक पिकासको ननकै अगाडीको चरणमा धियो। यो गनत अहहलेका औद्योधगकीकृत र्दे शहरुले ईनतहासमा
अनभ
ु ि गरे भन्र्दािनन द्रत
ु हो, उर्दाहरणको लाधग यो समयािधि फ्रान्समा ११५ िर्न, ष्ट्थिडेनमा ८५ िर्न, बेलायतमा ४७ िर्न
र जमननीमा ४० िर्न धियो।

###
िि जानकारीको लागी:
रािा कृरण प्रिान, राष्ट्रिय योजना आयोग, फोन 9851242438
ठाकुर ढकाल , युननसेफ, फोन 9851010224

2

