िेशको िंनिप्त नवविण

िेपाल

2016
िेप्टेम्बि

िेशको िंनिप्त नवविण
www.devinit.org/p20i

यो िेशको िंनिप्त नवविण डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि (Development Initiatives) द्वािा 2030 एजेन्डा फि िस्टेिेबल डेभलपमेन्ट
(दिगो नवकािका लानग एजेन्डा 2030) मा िानिय िंवािमा िहयोग पुयााउि तयाि गटिएको हो । िि् 2015 को जुलाईमा स्थानपत
नलभ िो वाि नबहाइन्ड [Leave No One Behind (कोही पनि पनि ििु टू ि्)] िाझेिािीको एक िंस्थापक िाझेिािका हैनियतमा
हाम्रो भूनमका भिेको कोही पनि पनि ििु टेको िुनिनित गिा िक्ने गिी दिगो नवकािका लक्ष्यहरू (SDGs) को तुलिामा प्रगनतको
लेखाजोखा िाख्नको लानग िहयोग पुयााउि िानिय स्तिमा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गिाउिु हो ।

गटिबी िम्बन्धी नवविण


िेपालको िानिय गटिबी िे खा प्रनत दिि िेपाली रुपैयााँ (NPR) 52.77 िहेको ि । िबैभन्िा पनिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्क (िि्
2010) का आधािमा, जििङ््याको 25.2% यि िे खाको मुनि िि्, जि मध्ये 89.8% ग्रानमण िेरमा बस्िि् ।



िेपालमा, प्रनत दिि PPP$1.90 भन्िा कममा बााँच्िे भिेि पटिभानित गटिएको चिम गटिबी िि् 1990 िेनख यता नििन्ति
घट्िैि ि िि् 1990 को 69.3% बाट झिे ि िि् 2012 मा 9.3% पुगेको ि ।



िि् 2010 िम्ममा िेपालका िबैभन्िा धिी 20% को नहस्िामा िानिय आयको 41.4% पिा , जबदक िबैभन्िा गटिब 20%
को नहस्िामा 8.3% पिा ।

िानिय गटिबी िे खा

िानिय गटिबी िे खा मुनि िहेका

(िेपाली रुपैयााँ प्रनत दिि)

जििङ््या %

52.77

25.2%

िृष्टव्य: िि् 2012 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व बैंकको पोभक्लिेटका

िृष्टव्य: िि् 2010 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरू

ग्रानमण िेरमा िानिय गटिबी िे खा
मुनि िहेका जििङ््या %

89.8%
िृष्टव्य: 2010 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरू

आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि

औित घिे लु आय

अन्तिाानिय चिम गटिबी िे खा मुनि िहेका

प्रनत मनहिा (िि् 2011 PPP$)

जििङ््या %

135.50
िृष्टव्य: 2012 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व बैंकको पोभक्लिेट

9.3%
िृष्टव्य: 2012 तथ्याङ्क, अन्तिाानिय चिम गटिबी िेखा िि् 2011 PPP$ 1.90/दिि हो । स्रोत: नवश्व बैंकको
पोभक्लिेट

डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि [Development Initiatives (DI)] गटिबी निवािण ि दिगो नवकािलाई अगानड बढाउि तथ्याङ्कको प्रयोग िम्बन्धी
काम गिे एउटा स्वतन्र अन्तिाानिय नवकाि िंस्था हो ।

के िमय िाँगै गटिबी घट्िैि ?

आय कििी नवतिण गटिएको ि ?

स्रोत: नवश्व बैंकको पोभक्लिेटका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि

स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरू

आर्थथक नवविण


िि् 2015 मा, िनिण एनियाको िेरीय औित PPP$5,320 को तुलिामा िेपालको GDP प्रनत व्यनि PPP$2,313 नथयो ।



नगिी इन्डेक्िले कु िै िािको बानिन्िाहरूको आय नवतिण मापि गिा जिमा 0 को अथा प्रत्येकको आय िमाि ि भन्ने हुन्ि
भिे 100 को अथा एक जिाले मार िम्पूणा आय गिा भन्ने हुन्ि । िि् 2010 मा िेपालमा, नगिी इन्डेक्ि 32.75 नथयो, जुि
िि् 2003 को 43.26 बाट तल झिे को हो ि यिले िेपालको आयमा िमाि रूपमा नवतिण बढ्िै गिे को िेखाउाँ ि ।



िंयुि िाि नवकाि कायाक्रम (UNDP) को मािव नवकाि िूचकांक (HDI) (िि् 2015) मा 188 िािहरू मध्ये िेपाल
0.548 अङ्कका िाथमा 145औं स्थािमा ि ।

GDP प्रनत व्यनि

मािव नवकाि

(िि् 2011 PPP$)

िूचकांक क्रम

2,313.4

154/188

िृष्टव्य: 2015 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरू

िृष्टव्य: 2015 तथ्याङ्क, स्रोत: िंयुि िाि नवकाि कायाक्रम

नगिी इन्डेक्ि

32.75
िृष्टव्य: 2010 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व बैंकको पोभक्लिेट

शैनिक िेरका पटिणामहरू


िि् 2014 मा, नशिाको िेरमा िनिण एनियाको िेरीय औित PPP$232.39 को तुलिामा िेपाल ििकािले प्रनत व्यनि
PPP$107.14 खचा गिे को नथयो ।



िि् 2011 मा, िेपालको वयस्क िाििता िि 59.6% िहेको ि, जो िि् 2001 को 48.6% भन्िा बढेको ि ।
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वयस्क िाििता िि

नशिामा प्रनत व्यनि
ििकािी खचा (िि् 2011 PPP$)

59.6%
िृष्टव्य: 2011 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरू

107.14
िृष्टव्य: 2014 तथ्याङ्क,. स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरूका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि

स्वास्थ्य िेरका पटिणामहरू


िेपालमा अिुमानित आयु िि् 1990 को 54.2 बाट नििन्ति रूपमा बढ्िै िि् 2014 मा 69.9 पुगेको ि ।



िि् 1990 िेनख यता, 5 विा मुनिका बच्चाहरूको मृत्यु िि प्रनत 1,000 मा 141 बाट झिे ि िि् 2015 मा प्रनत 1,000 मा 36
मा आएको ि ।



िि् 2014 मा, िनिण एनियाको िेरीय औित PPP$68.91 को तुलिामा िेपालको स्वास्थ्य िेवा िेरमा ििकािी खचा प्रनत
व्यनि PPP$53.12 नथयो ।

जन्मको िमय अिुमानित आयु

पााँच विा मुनिको मृत्यु िि प्रनत 1,000 मा

स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरूका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि,

स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरूका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि

स्वास्थ्य िेवामा प्रनत व्यनि
ििकािी खचा (िि् 2011 PPP$)

53.12
िृष्टव्य: 2014 तथ्याङ्क, स्रोत: नवश्व नवकाि िूचकहरूका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि

िृष्टव्य: यो नवविणमा िहेका आर्थथक, स्वास्थ्य तथा नशिा िम्बन्धी तथ्याङ्कहरू नवश्व बैंकको नवश्व नवकाि िूचकहरू तथा UNDP को HDI का
आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्िका गणिाहरू हुि्; कृ पया ििकािी खचाको पूणा पटिभािाका लानग उि स्रोतहरू हेिुाहोि् । गटिबी तथ्याङ्कहरू
नवश्व बैंकको पोभक्लिेटका आधािमा डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्िका गणिाहरू हुि् ।
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SDGs हानिल गिे
यदि गटिबी िमाप्त गिै SDGs हानिल गिे वैनश्वक प्रयािहरू गिुा हो भिे, कोही पनि पनि ििु ट्िु जरुिी हुन्ि; प्रत्येकका लानग हानिल
िभएिम्म SDGs हानिल भएको मानििैि । पनिल्ला 15 विा नभरमा िेपालको गटिबी तथा अिमाितामा उल्ले्य रूपमा कमी
आएको भएता पनि नवशेि गटि ग्रानमण िेरका मानििहरू अझैपनि पनि पिे का िि् ।
यद्यनप, हालका तथ्याङ्कहरू को-को पनि िु ट्िैिि्, उिीहरू कहााँ बस्िि् ि दकि पनि िु ट्िैिि् भिेि हामीलाई िटीक रूपमा बताउि
त्यनत पयााप्त िैिि् । स्रोतहरूमा िही लक्ष्य िाख्न ि उिीहरूको प्रगनत पत्ता लगाउि हामीले उिीहरू को-को हुि् भन्ने िाम्रिी जान्नु
आवश्यक हुन्ि । यो हानिल गिा हामीलाई कमिेकम भूगोल, नलङ्ग, उमेि तथा अपाङ्गता अिुिाि पृथक गटिएका अझ धेिै ि िटीक
तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पिा ।
डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्िको एउटा ियााँ पटियोजिा, P20 इनिनिएटटभ (P20 Initiative), ले यहीं काम गिेि । P20
इनिनिएटटभले नवश्व व्यापी रूपमा िबैभन्िा गटिब 20% मानििहरूका िम्बन्धमा िुधाि आउाँ िैि वा आएको िैि भिेि जािकािी
गिाउिे तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गिाउिेि । यिले यो काम नवद्यमाि तथ्याङ्कहरू जम्मा पािी यिको प्रयोग गिै मानििहरू िम्बन्धी
अझ िाम्रो तथ्याङ्क पृथक गिे ि गिेि ि यिबाट हामीले िबैभन्िा पिानड िहेका मानििहरू िमि पनहला पुगेि प्रगनतमा िामेल
गिाउि िक्ने िुनिनित गिा िक्िौं ि यिो गिाा िबैका लानग SDGs हानिल गिा िदकिे हुन्ि ।

िम्पका :
यदि तपाईं यो िािांशमा उपलब्ध गिाइएका कु िैपनि तथ्याङ्कका िम्बन्धमा वा P20 इनिनिएटटभ बािे थप जािकािी चाहिुहुन्ि
भिे कृ पया क्याट ल्यांगडि (Cat Langdon) लाई cat.langdon@devinit.org मा िम्पका गिुाहोि् ।

नलभ िो वाि नबहाइन्ड (Leave No One Behind) िाझेिािीले वैनश्वक गनतलाई अगानड बढाइ यो हानिल होि् भन्ने िुनिनित गिा चाहन्ि । िंयुि अनधिाज्यको
अन्तिाानिय नवकाि नवभाग (United Kingdom’s Department for International Development) को िहयोगमा तीिवटा अन्तिाानिय गैि-िाफामूलक िंस्थाहरू
[CIVICUS, डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि (Development Initiatives), तथा प्रोजेक्ट एनिवाि (Project Everyone)] बाट निर्थमत हामी नलभ िो वाि नबहाइन्डको
प्रनतज्ञालाई शब्िबाट वास्तनवकतामा बिल्िको लानग िुनिनित गिे उद्देश्यले एउटा वैनश्वक अनभयािलाई उत्प्रेटित गिा िंस्थापक िाझेिािहरूका रूपमा एकिाथ
आएका िौं ।
नलभ िो वाि नबहाइन्ड िाझेिािीका बािे मा थप जािकािीका लानग कृ पया info@leavenoonebehind.global मा इमेल गिुह
ा ोि् वा
www.leavenoonebehind.global मा जािुहोि् ।

डेभलपमेन्ट इनिनिएटटभ्ि [Development Initiatives (DI)] गटिबी निवािण ि दिगो नवकािलाई अगानड बढाउि तथ्याङ्कको प्रयोग िम्बन्धी
काम गिे एउटा स्वतन्र अन्तिाानिय नवकाि िंस्था हो ।

