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परिवाि योजनाको आवश्यकतााः वततमान सन्दर्तमा कम होइन अझ बढी प्राथममकता  

परिचयाः 

“परिवाि योजना” प्रत्येक माननसको जीवनलाई खसुी, स्वस्थ ि समदृ्घ बनाउने एक 

महत्वपरु्ण आधाि हो । परिवाि योजना भन्नाले उपयकु्त समयमा नबबाह ि गभाणधािर् गनण, 

नकशोिावस्था देनख वयस्क अवस्थामा उत्पन्न हुने यौन चाहना ि आवश्यकतालाई 

स्वस्थ ि सिुनित ढंगले व्यवस्थापन गिी यौन आनन्द प्राप्त गनण, स्वस्थ जन्मान्ति सनहत 

उपयकु्त समय ि सं्यामा ब्चा पाउन  ब्चा जन्माउन नपाउन  ब्चा पाउन चाहना 

भएका ति नवनवध कािर्ले जन्माउन नसकेकाहरुका लानग सहयोग तथा सहनजकिर् 

गने माध्यम हो । 

 

महत्वाः 

नवगतमा नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा परिवाि योजना सेवालाई जनसं्या ननयन्रर् 

गने उपायको रुपमा नलने गरिन््यो । ति नवनभन्न अनुसन्धानहरुले परिवाि योजना सेवाले 

मात,ृ नवनशश,ु बाल तथा नकशोिनकशोिीहरुको मतृ्य ु दिमा कमी ल्याउनकुा साथै 

लैङ्नगक समानता, परुुष ि नबशेष गिी मनहलाहरुको स्वास््य, नशिा,आनथणक अवस्था 

एवम ्वनृि नवकासमा सहयोग गिी गुर्स्तिीय जीवन यापन गनण मद्दत पिुयाउने एक उत्कृष्ट 

माध्यम भएको प्रमानर्त गिेका छन ्। 

 

परिवाि योजना कायतक्रमका केही सूचकहरू  

 
परिवाि योजना सेवाको आमथतक पाटो पमन अमत फलदायी छाः  परिवाि योजना 

कायणक्रममा गरिने लगानीले बाल ि मात ृस्वास््यका साथै नशिामा गनुणपने लगानीलार्ण 

कम गनण सहयोग पिुयाउँदछ । त्यसैले आजभोली परिवाि योजना कायणक्रमका लानग 

गरिने खचणलाई, खचणको रुपमा नहिेी स्वास््य ि नशिाका लानग गरिने लगानीका रुपमा 

नलने गिेको पार्न्छ ।  

 

परिवाि योजना ममहला तथा पुरुषको मौमलक हक हो: नवनभन्न अन्तिाणनरिय 

प्रनतवद्धताहरूमा परिवाि योजना सेवालाई मनहला तथा परुुषको मौनलक हकको रुपमा 

अङ्नगकाि गिी यसको सचूना ि सेवालार्ण कुनै नकनसमको भेदभाव नवना सबै 

माननसहरुको पहुचँमा पिुय्ाउन आव्हान गिेको छ । नेपालको संनबधान, स्वास््य नीनत  

सिुनित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अनधकाि ऐन, २०७५ ि ननयमावली, २०७७ ले 

यस सेवालाई महत्व नदई हालसम्म यो सेवाको पहुचँ बानहि िहकेा ि सेवा उपयोग कम 

िहकेो नसमान्तकृत समदुायहरुमा कायणक्रमको पहुचँ नवस्ताि गनणका लानग जोड नदएको 

छ । यसका साथै सिुनित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अनधकाि ऐन  २०७५ मा  संघ  

प्रदेश ि स्थानीय तहले आफ्नो बानषणक कायणक्रममा परिवाि योजना तथा प्रजनन स्वास््य 

कायणक्रमका लानग बजेट नवननयोजन गनुण पने व्यवस्थाले परिवाि योजना सेवालार्ण महत्व 

नदएको देनखन्छ  । 

नवगतका दशकहरुमा गभणननिोधका साधनहरुको प्रयोग दि ि कुल प्रजनन दिमा उल्ले्य 

सधुाि भएको छ । 

सन ् १९७६  मा 

३.१% िहकेो 

गभणननिोधक 

साधनहरुको 

प्रयोगदि बनृद्ध 

भएि सन् २०१६ 

मा ५३% 

(आधनुनक साधन प्रयोगदि:  ४३%) पगेुको छ भने सन ्१९७६ मा िहकेो ६.१ कुल 

प्रजनन दि सन २०१६ मा २.३ मा झिेको छ । कुल प्रजनन दि क्रमशः कम हुदै आएको 

भएतापनन आधनुनक गभणननिोधक साधनको प्रयोग दिमा भने नवगत १५ वषणको अवनधमा 

नस्थि छ ।  

नेपाल जनसाङ्नखक तथा स्वास््य सवेिर् २०१६ अनसुाि नववानहत नकशोिीहरु, 

सतु्केिी ि गभणपतनपनछको अवस्था, मनुस्लम तथा दनलत समदुायमा गभण ननिोधका 

साधनहरुको प्रयोग दि िानरिय औषत भन्दा ननकै कम छ । साथै गभण ननिोधका 

साधनहरुको अपरिपतुण माग ि अननन्छत गभण िहने दि ज्यादै उ्च छ । यही क्रम जािी 

िहमेा नेपालले दीगो नबकास लक्ष्यल े ननधाणिर् गिेको आधनुनक गभणननिोधक 

साधनहरुको प्रयोग दि ६०% पिुयाउन ेि परिवाि योजना सेवा ि सचूनाबाट कोही छुटन 

ननदने (leaving no one behind)  उद्देश्य हानसल गनण कनिन हुने देनखन्छ । 

  

हाल देखा पिेको जनसखं्या बृमि दि ि कुल प्रजनन दिमा आएको कमीले 

जनसखं्यामा तत्काल ऋणात्मक ह ुँदैनाः िानरिय जनगर्ना, २०७८ को प्रािनम्भक 

ननतजा अनुसाि नेपालको बानषणक जनसं्या बनृिदि (०.९३) ि नेपाल जनसांनखक 

स्वास््य सवेिर्, २०१६ ले कुल प्रजनन दि प्रनतस्थापनको स्ति (Replacement 

Level) को ननजक अथाणत २.३ देखाएको छ । यी ननतजाहरुको आधािमा नेपालमा 

आगामी बषणहरुमा जनसं्या ऋर्ात्मक हुन सक्ने भएकोले परिवाि योजनाका 

कायणक्रमहरुमा लगानी कमी गनुण पछण  की ? भन्ने तकण हरु गनण थानलएको छ । ति यी तकण हरु 

सत्य भने होर्नन ्।  
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आधनुनक गभषननरोधक साधन प्रयोग दर कम रिेका केकि समदुाय
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हालको अवस्था- ४३%
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नेपालको जनसं्या बनृद्घ दि १.५ भन्दा कम ि कुल प्रजनन दि प्रनतस्थापन स्ति ननजक 

(२.१)  हुने नबनतक्कै जनसं्या ऋर्ात्मक हुने होर्न । केही बषणसम्म यस्तो अवस्थामा 

पनन प्रजनन उमेिका माननसहरुको नहस्सा अनधकतम हुने कािर्ले (धेिै 

नकशोिनकशोिीहरु प्रजनन उमेिमा प्रवेश गरि सन्तान जन्माउन सरुु गने भएकोले) गदाण 

जनसं्या बनृद्ध भर्ण िहकेो हुन्छ । यसलाई Population Momentum भननन्छ । 

गभणननिोधका साधनको प्रयोग वनृद्ध भएि कुल प्रजनन दिमा कमी आएको मान्न सनकने 

अवस्था छैन नकनकी प्रजनन उमेिका जनसं्याको िुलो नहस्सा देश बानहि छन ् जसले 

गदाण प्रजनन दिमा कमी भएको देनखन्छ जनु अस्थायी अवस्था हो । नबदेनसएका परुुषहरु 

नेपालमा फनकण ए प्रजनन दि पुनः बनृद्घ हुन सक्दछ । नवश्वव्यापी रूपमा यस्तो अबस्था 

देनखएहकेो छ । नवश्वको जनसं्या बनृद्घ दि करिब १.५ ि कुल प्रजनन प्रनतस्थापन 

स्तिको ननजक भएतापनन प्रनतबषण ८ किोड १० लाख जनसं्या बनृध्द भैिहकेो छ । यस 

अवस्थालार्ण मध्यनजि गिी संयकु्त िारि संघ लगायत अन्तिानरिय संस्थाहरुले परिवाि 

योजना सम्बन्धी कायणक्रमहरुमा लगानीका लानग जोड नदएको पाईएको छ ।  

 

तलको तानलका अनसुाि साकण  िारिहरूमा अफगाननस्तान, पानकस्तान ि भटुान बाहके 

अन्य सबै िारि्िको जनसं्या बनृध्ददि १ भन्दा कम छ, ति अफगाननस्तान ि मानल्दभ्स 

बाहकेका देशहरुमा आधनुनक गभणननिोध साधनको प्रयोग दि ४० भन्दा धेिै नै छ ि यी 

देशहरुले परिवाि योजनामा लगानी कम गिेको देनखदैन । 
 

स्रोतःFamily Planning Data Sheet, 2019 https://worldpopulationreview.com,   

** Census 2021 (preliminary report) 

 

परिवाि योजनाबाट ह ने फाइदाहरुाः  
 

ममहलाको स्वास््य ि सममिगत मवकास: 

परिवाि योजनाले अननन्छत गभणधािर्, कम 

अवनधको गभाणन्ति ि नकशोिी अवस्थामा हुने 

गभणलाई िोकेि मातृ मतु्य ु हुने संभावना ि 

गभाणवस्थाको कािर्ले हुने रुग्र्ता 

(Morbidity) कम गिाउँछ । यनद अननन्छत 

गभण िहकेा सबै मनहलाहरुले प्रभावकािी 

गभणननिोध साधनहरु प्रयोग गिेमा हालको 

मातृ मृत्युमा ३० % कमी आउन सक्दछ ।  

बच्चाको स्वास््य सधुािाः  परिवाि 

योजनाले नकशोिावस्थामा (२० वषण अनघ) ि दईु वषण भन्दा कम समयको गभाणन्तिमा ब्चा 

जन्माउन िोकथाम गिी बच्चाहरुको मुत्यु ि रुग्णता ह ने सरं्ावनालाई १०% ले कम 

गिाउँदछ । साथै यसले ब्चाको पोषर् अवस्थामा उल्ले्य मारामा सधुाि ल्याउँन समेत 

सहयोग गदणछ ।  

 

मकशोिीहरुको स्वास््य सधुाि: परिवाि योजनाले नकशोिी अवस्थामा हुने गभणधािर् 

िोकी गभणका कािर् हुने खतिाबाट बचाउँदछ । यसका साथै नशिा आजणन ि वनृि 

नबकासमा हुने वाधालाई कम गिाउँछ ।  

 

स्वास््य ि मशक्षामा लाग्ने खचतलाई बचाउुँछाः नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा 

गरिएका अध्ययनहरुको ननतजाले परिवाि योजना गरिने लगानीले भनवरयमा िारिको 

लानग स्रोतको बचत हुने देखाएको छ । नेपालमा परिवाि योजना िेरमा गिेको रू एक 

बिाबिको लगानीले आधािभतू नशिा, खोप, ननमोननयाको उपचाि, मात ृस्वास््य सेवा ि 

खानेपानी तथा सिसफार्णको लानग गनुणपने खचतमा रू ३.१ बचत हुने देखाएको छ । 
 
 

   

आगामी मदनहरुमा  अपनाउनु पने मुख्य िणनीमतहरुाः 
 

 संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहले परिवाि योजनाको लानग आवश्यक बजेट नवननयोजन 

गने । 

 सिकािी, गैि सिकािी ि ननजी स्वास्थ संस्थाहरुको सहभानगतामा नवनभन्न 

कायणक्रमहरु सञ्चालन गिी परिवाि योजना सम्वनन्ध सचूना ि सेवामा सबैको पहुँच 

सनुननित गने । 

 सेवाको उपयोग नगरििहकेा वा सेवाबाट वनञ्चत िहकेा समदुाय पनहचान गरि 

स्थानीय परिवेशका आधािमा नबशेष कायणक्रम संचालन गने । 

 परिवाि योजनाको आवश्यता ि प्रजनन अनधकािका बािेमा थप प्रचाि प्रसाि ि पैिबी 

गने । 

 

देश जनसङ्या वनृद्ध 

दि (Ü)* 

कुल 

प्रजनन दि 

आधनुनक गभण ननिोधका 

साधनको प्रयोग दि (Ü) 
नवश्व !=!% @=% %^ 

अफगाननस्तान    @=#! $=* @) 

भाित )=(% @=# $* 

वंगलादेश )=(% @=! %$ 

पानकस्तान !=() #=^ @% 

श्रीलंका )=#& @=! %$ 

भटुान !=)# @=! ^% 

नेपाल    )=(#** @=# $#= 

मालनदभ्स )=$* @=$ @& 

 

स्वास््य तथा जनसं्या मन्रालय 

स्वास््य सेवा नवभाग 

परिवाि कल्यार् महाशाखा 

टेकु  कािमाण्डौ 

स्मिण िहोस मकशोिी अबस्था (१५ देखी १९ बषत उमेि) मा गर्तवती र्एमा 

आमाको मृत्यु ह न सक्ने सम्र्ावना २० देखी २४ बषत उमेिमा गर्तवती ह ुँदा ह न 

सक्ने मृत्युको सम्र्ावना र्न्दा दोब्बि बढी ह न्छ । 

https://worldpopulationreview.com/

