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१. परिचय 

वि.सं. २०७८ मा नेपालमा बाह्र ौँ रावट्रिय जनगणना हुौँदछै । हरेक 
१० िर्षमा गररने जनगणना नेपालमा वि.सं. १९६८ मा शरुू गररएको 
वियो । आरम्भका जनगणनाहरू सामानयतया ‘वयवतिको गणना’ 
मा मात्र सीवमत विए । वनवचित विविमा विसततृत प्रवरियासवहत 
जनगणना गरेको वि.सं. २००९ दवेि मात्रै हो ।1 जनगणनाबाट 
प्राप्त हुने तथयाङ्कको बहुआयावमक महत्ि छ । मलूतः यसैका 
आिारमा वनिा्षचन क्ेत्र र संसद ्मा प्रवतवनवि संखया वनिा्षरण गररनछ । 
तयसबाहके मवहला, दवलत, बालबावलका, जयेष्ठ नागररक, य्रवनक 
अलपसंखयक, अपाङ्गता ्भएका वयवति आवदलाई संवििान प्रदत्त 
म्रवलक हक सवुनवचित गन्ष, मलूयांकन गन्ष, सामावजक नयाय तिा 
आिासजसता सामावजक सरुक्ाका काय्षरिमलाई िप प्र्भािकारी 
बनाउन, विव्भनन जातजावत र अलपसंखयक समदुायको समानपुावतक 
समािेशी प्रवतवनवितिका लावग माग्षवनददेशन गन्ष आिविक रावट्रिय 
जनगणनाले सघाउौँछ ।

यस िर्ष समपनन हुौँद ैगरेको जनगणना संघीय संरचनापवछको पवहलो 
हो । यसबाट सात प्रदशे र ७५३ सिानीय तहको नयाौँ तथयाङ्क प्राप्त 
हुनेछ । जनगणनाको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोिन र प्रकाशनका 
समपणू्ष वरियाकलाप केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले गरररहकेो छ । 
यसले २०७८ जेठ २५ दवेि असार ८ समम गणना गनदे काय्षतावलका 
बनाएको वियो ।2 २०७७ असारमा यसले नमनूा जनगणना पवन 
समपनन गरेको वियो । तयसका आिारमा केही फेरबदल गररएको 
मखुय प्रश्ािली राजपत्रमा वनवसकसकेको छ । 

यसै सनद्भ्षमा डेमोरिसी ररसोस्ष सेनटर नेपाल (वडआरसीएन) ले 
रावट्रिय जनगणना २०७८ का लावग ्भएका गवतविविको अधययन 
र सरोकारिालासौँग अनतिा्षता्ष गरेको वियो । जनगणनासौँग प्रतयक्-
अप्रतयक् जोवडएका संसिा, केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग, सरोकार राखने 

1 वि.सं. २००९ मा रावट्रिय जनगणनाका लावग नेपाललाई दईु क्ेत्र (पिूवी 
क्ेत्र र पवचिम क्ेत्र  ) मा वि्भाजन गरी दईु िर्षको अनतरालमा, २००९ मा पिूवी क्ेत्र 
र २०११ मा पवचिम क्ेत्रमा जनगणना गररएको वियो ।

2 कोव्भड-१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारले २०७८ िैशाि १९ गते 
अकको सचूना जारी न्भएसममका लावग जनगणनाका समपणू्ष गवतविवि सिवगत 
ग¥यो । तर तयस बेलासमम ्भने तथयाङ्क वि्भागले काय्षतावलकाअनसुार नै 
पिू्षतयारी गरररहकेो वियो । सो काय्षतावलका Working Schedule of 
Population Census 2021 – https://censusnepal.cbs.gov.np/
Home/Details?tpid=1&dcid=579e8914-c770-4ae2-b893-
b1ab1d9f8903 मा उपलबि छ । 

संिैिावनक आयोग, जात-जातीय संघ-संगठन, दवलत तिा अनय 
अलपसंखयक समदुायका प्रवतवनविलगायत सरोकारिालाहरूसौँग 
प्रतयक् िा टेवलफोन संिाद गरी जनगणनाका पिू्षतयारी र योजनाबारे 
जानकारी वलइएको वियो । तयसबाहके वमवडया अनगुमनबाट प्राप्त 
जानकारीसमते समटेी यो प्रवतिेदन तयार पाररएको हो ।

प्रवतिेदनको यसपवछको िणडमा रावट्रिय जनगणना २०७८ 
सञचालनका लावग संरचनागत वयिसिाबारे उललेि गररएको छ 
जसमा काननूी, प्रशासवनक र जनशवति वयिसिापनलाई केलाइएको 
छ । तेस्ो िणड, जनगणनाका लावग प्रयोग हुने विविबारे छ । यस 
िणडमा जनगणनाका पिू्षतयारीका गवतविविहरू जसतै प्रश्ािली 
वनमा्षण, गणना क्ेत्रको नकसाङ्कन, गणक र सपुररिेक्कहरूको 
प्रवशक्ण, सरोकारिालाहरूसौँग छलफल तिा जनगणनासमबनिी 
सचूना प्रिाहका सािै गणना पचिातका वरियाकलापको छोटो झलक 
छ । जनगणनामा सह्भावगता र समाजका विविि पक् जसतै जातजावत, 
्भारा, िम्ष, लैङ्वगक तिा य्रवनक अलपसङ्खयक र अपाङ्गता 
्भएका वयवतिको गणनाका विव्भनन आयामको लेिाजोिा च्रिो 
िणडले गरेको छ । अनतयमा, वनट्कर्ष छ । 

२. िाष्ट्रिय जनगणनाको ससं्ागत सिंचना

कानूनी सिंचना

नेपालको संवििानको अनसुचूी ५ ले “केनद्ीय तथयाङ्क (रावट्रिय 
र अनतरा्षवट्रिय मानक र गणुसतर)” संघ सरकारको वजममिेारी 
्भनी तोकेको छ । तयसतै, अनसुचूी ६ ले “प्रदशेको तथयाङ्क” 
प्रदशे सरकार र अनसुचूी ८ ले “सिानीय तथयाङ्क र अव्भलेि 
सङ्कलन” सिानीय सरकारको मातहतमा रहने उललेि गरेका छन ्। 
यीबाहके संवििानमा जनगणना िा रावट्रिय तथयाङ्क सङ्कलनबारे 
कुनै उललेि छैन । विद्यमान तथयाङ्कसमबनिी काननूलाई संशोिन 
र एकीकरण गन्ष बनेको विियेक संघीय संसद ्मा विचारािीन छ । 
उति विियेकले काननूी मानयता नपाएसमम २०१५ सालमा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क ऐन नै जनगणनाको मखुय आिार 
हो । यसले तथयाङ्क सङ्कलन, वयिसिापन, सहजीकरण र 
संसिागत संरचनाका लावग समपणू्ष अविकार रावट्रिय योजना आयोग 
अनतग्षतको केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागलाई वदएको छ । यसअवतररति 
तथ्याङ्क नन्मयावली-२०४१, रयानट्रि् जनगणनया सञ्यालन 
तथया व्वसथयापन आदशे-२०७६, रयानट्रि् जनगणनया सञ्यालन 
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ननददेनशकया-२०७७ लगायतले जनगणनालाई वनददेश गद्षछन ्। यीबाहके 
तथ्याङ्क नवकयासकया लयानग रयानट्रि् रणनीनत-२०७५, प्रशयासननक 
व्वसथयापन तथया आनथथिक सनुवधयासम्बनधी मयापदण्ड-२०७६ पवन 
काननूी दृवटिले सहयोगी छन ्। वयनै प्राििान, नीवत-वनयम, वनददेवशका 
र आदशेअनसुार केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले २०७८ को रावट्रिय 
जनगणनाका लावग संसिागत तिा प्रशासवनक संरचना वनमा्षण गरी 
काय्षवजममिेारी तोकेको छ । 

तयसबाहके मलू ऐनका आिारमा अनय सहायक काननू, 
वनददेवशका, वयिसिापन आदशे आवद आिशयकताअनसुार जारी 
गररनछ । सहायक काननूहरू जनगणनाको वयिसिापकीय पक्मा 
केवनद्त दवेिनछन ् । जनगणनाका विवि र प्रवरियाले यसको नवतजा 
प्र्भावित हुने ्भएकाले यसबारे अधययन, अिलोकन र छलफल 
गररनपुनदे हो । तर यसमा कम ैधयान पगुेको छ । यसबारे नागररक तह 
र संघसंसिाबाट केही प्रयास ्भए पवन केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागको 
अग्रसरता ्भने पया्षप्त दवेिौँदनै ।3 

संघीय वयिसिा अनतग्षतको नयाौँ जनगणनामा सिानीय र प्रदशे 
तहको ्भवूमका कसतो रहने ्भनने काननूी सपटिता छैन । प्रदशे र 
सिानीय सरकारसौँग संघ सरकार मातहतको केनद्ीय तथयाङ्क 
वि्भागको समबनि कसतो हुने ्भनने अनयोल पवन छ । यो वि्भागले 
अद्यावप एकातमक संरचनामा काम गरररहकेो छ । यद्यवप सिानीय र 
प्रदशे सरकारसौँग जनगणनाका लावग यसले समनिय ्भने गरेको छ । 

3 तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोिन, ्भणडारण र प्रकाशन लगायतका काम गन्ष 
संघीय तहअनरुूप पनु:संरचना गन्ष बनाइएको “तथयाङ्कसमबनिी काननूलाई 
संशोिन र एकीकरण गन्ष बनेको विियेक” संघीय संसद ्मा विचारािीन 
छ । यो पाररत ्भएपवछ ‘तथयाङ्क ऐन २०१५’ विसिावपत हुनेछ । विियेकमा 
तथयाङ्कको एकीकतृ त प्रणालीको रूपमा रावट्रिय तथयाङ्क प्रणालीको सिापना 
गनदे, तथयाङ्कसमबनिी काम गन्ष केनद्ीय वनकायका रूपमा रावट्रिय तथयाङ्क 
काया्षलयको वयिसिा गनदे लगायतका प्राििान छन ्। वि.सं. २०६८ मा नागररक 
तहबाट गठन गररएको “रावट्रिय जनगणना २०११, नागररक अनगुमन सवमवत 
२०११” ले पवन आफनो प्रवतिेदनमा जनगणनाकै लावग ्भनेर छुटै् ऐन न्भएको र 
यसको आिशयकता ्भएको औ ौँलयाएको वियो र केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागलाई 
‘संिैिावनक आयोग’ सरह गठन गन्ष उपयतुि हुने पवन यस प्रवतिेदनमा उललेि 
वियो (हनेु्षहोस,् Nepal Census Observation Committee 2011 
(NCOC 2011). 2012. Nepal National Population and Housing 
Census 2011: Observation Report. Kathmandu: NCOC 2012) ।

प्रशासष्नक सिंचना 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग जनगणनाका लावग मखुय वनकाय हो । 
रयानट्रि् जनगणनया सञ्यालन तथया व्वसथयापन आदशे, २०७६ ले 
संघीय तहमा सवचि-सतरीय रावट्रिय जनगणना वनददेशक सवमवतको 
वयिसिा गरेको छ । यसै सवमवतले जनगणनासमबनिी मखुय वनण्षय 
वलनछ । यसको अधयक्ता रावट्रिय योजना आयोगका उपाधयक्ले 
गद्षछन ्। सदसयमा विव्भनन मनत्रालय (प्रिानमनत्री तिा मवनत्रपरररदक्ो 
काया्षलय, अि्ष, गतृह, वशक्ा, विज्ान तिा प्रविवि, सङ्घीय मावमला 
तिा सामानय प्रशासन, र सिासथय तिा जनसङ्खया) का सवचि, 
योजना आयोगको तथयाङ्क हनेदे सवचि, रावट्रिय प्राकतृ वतक स्ोत तिा 
वित्त आयोगका सवचि, वत्र्भिुन विश्वविद्यालयको केनद्ीय तथयाङ्क 
वि्भाग र जनसंखया अधययन वि्भागका प्रमिु हुनछन ् । केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भागका महावनददेशक यसको सदसय सवचि हुने वयिसिा 
छ । सवमवतले जनगणनालाई माग्षवनददेशन गनदे, आिशयक प्राविविक 
र विरयगत सवमवत गठन गनदे, विव्भनन वनकाय र तहबीच समनिय 
र सहकाय्षको वयिसिा वमलाउने र विकास साझदेार वनकायसौँग 
आिशयक पहल गद्षछ । सािै जनगणनाका लावग अवनतम प्रश्ािली 
पवन वनददेशक सवमवतले नै वनिा्षरण गद्षछ ।4 

जनगणनाको समग्र वयिसिापनमा केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागको 
महत्िपणू्ष ्भवूमका ्भएझै ौँ नीवतगत वजममिेारी वनददेशक सवमवतको 
हो । जनगणनालाई वयिवसित गन्ष केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले 
आिशयकताअनसुार काय्ष समहू गठन गद्षछ । तयसैअनसुार जनगणना 
सिलगत काय्ष अनगुमन तिा सपुररिेक्ण वयिसिापन काय्षसमहू; 
जनगणना वयिसिापन काय्षसमहू; सञचार तिा प्रचारप्रसार काय्षसमहू 
र जनगणनाका तथयाङ्क प्रकाशन तिा वितरण काय्षसमहू बनाइएको 
छ । तयसै गरी जनगणना प्रश्ािली फारमहरू सिानीयसतरमा ढुिानी 
गनदे र सिलगत काय्षबाट ्भररएर आएका फारमहरूको वयिसिापन 
गन्षको लावग ्भणडारण तिा ढुिानी काय्षसमहू; सरोकारिालाहरूको 
वजज्ासा तिा गनुासो समबोिनका लावग सोिपछु तिा सिलगत 
सहायता काय्षसमहू आवद गठन गररएका छन ्। 

4 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले प्रश्ािलीहरू वनददेशक सवमवत समक् पेश 
गद्षछ । तयसलाई अधययन गरी राय सझुाि पेश गनदे प्रयोजनको लावग वनददेशक 
सवमवतले प्राविविक सवमवत गठन गन्ष सकनेछ । यसबाट प्राप्त राय सझुािको 
आिारमा वनददेशक सवमवतले अवनतम प्रश्ािली तयार गनदेछ । 
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नेपालको िाष्ट्रिय जनगणना २०७८ को साङ्गठष्नक सिंचना

स्रोत: केनद्ी् तथ्याङ्क नवभयागकरो रयानट्रि् जनगणनया २०७८ (https://censusnepal.cbs.gov.np/Home/Content/4400d4e2-5aeb-4b4f-8501-
12d6f8028491/page/organizationalchart) । 

राविएकोले ७७ वजललामा ८७ ओटा तयसता काया्षलय ्भए । केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भागको संगठन चाट्षअनसुार प्रदशे, वजलला र सिानीय 
तहमा समनिय सवमवत पवन रहने वयिसिा छ ।5 वतनको काम केनद्ीय 

5 प्रदशेको मखुयमनत्री तिा मवनत्रपरररदक्ो काया्षलयका प्रमिु सवचि प्रदशे 
जनगणना समनिय सवमवतको संयोजक हुने वयिसिा छ । प्रादवेशक मनत्रालयका 
अनय तीन सवचि र प्रदशे प्रहरी प्रमिु सदसय हुने यस सवमवतका सदसय 
सवचि प्रदशे जनगणना अविकारी हुनछन ् । सािै प्रमिु वजलला अविकारीको 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले प्रदशे र वजलला तहमा काया्षलय सिापना 
गरेको छ । ७५३ सिानीय तहमा सिानीय जनगणना काया्षलय 
सिापना गनदे योजना ्भने कोव्भड-१९ का कारण सिवगत गररएको 
छ । कोव्भड-१९ का कारण जनगणना अवनवचित ्भएपवछ करीब 
३५० सिानीय तहमा सिावपत काया्षलय पवन बनद गररयो । वजलला 
तहमा कुल ८७ जनगणना काया्षलय छन ् । ्भ्रगोवलक अिसिा र 
जनघनतिको आिारमा केही वजललामा एक्भनदा बढी काया्षलय 
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वियो । सिानीय ्भारा र संसकतृ वतको ज्ान ्भएका सिानीय यिुालाई 
सपुररिेक्क र गणक बनाइएकाले तथयाङ्क सङ्कलन काय्ष सहज 
हुने र सङ्कवलत तथयाङ्क अझ विश्वसनीय हुने दाबी केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भागको छ । आगामी जनगणनाका लावग गररएको 
यो पररित्षनलाई सबैजसो सरोकारिालाहरूले सकारातमक मानेका 
छन ् । “यस पावलको संरचनाले विगतका जनगणनाहरूमा गाउौँका 
चोक-च्रतारामा बसेर तथय सङ्कलन गरेको ्भनने आरोपलाई पवन 
कम गनदे दवेिनछ,” जनसंखया अधययन केनद्ीय वि्भाग, वत्र्भिुन 
विश्वविद्यालयका एक प्राधयापकले ्भने । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका 
अनसुार विगतका जनगणनामा प्रयोग ्भएका विवि र वरियाकलापको 
अन्ुभि समटेेर केही सिुार गररएको छ ।8 

यस जनगणनाका लावग सबै घरिरुी समािेश हुने गरी दशेलाई करीब 
३२ हजार गणनाक्ेत्रमा वि्भाजन गरेर नकसांकन गररएको वियो । एक 
गणनाक्ेत्रमा कमतीमा एक गणक र चार गणक बराबर एक सपुररिेक्क 
हुने गरी करीब ३८ हजार गणक र ८ हजार सपुररिेक्क करारमा वलन 
आिेदन आह्ान गररएको वियो ।9 जनगणना २०६८ मा केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भागले कुल ३० हजार सात सय ९३ गणक र सात 
हजार न्र सय न्र सपुररिेक्क पररचालन गरेको वियो । करीब १२ 
वदनमा गणना समपनन गरेको वियो ।10 जनगणना २०६८ अनसुार 
नेपालमा ५४ लाि घरपररिार विए र कुल जनसंखया दईु करोड ६४ 
लाि ९४ हजार पाौँच सय चार वियो । सोही आिारमा प्रक्ेपण गदा्ष 
२०७८ मा नेपालको जनसंखया तीन करोड चार लाि हुने अनमुान 

8 डीआरसीएन र मावट्षन च्रतारीले आयोजना गरेको काय्षरिममा 
केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका वनददेशकले रािकेा ्भनाइका आिारमा । उति 
काय्षरिमको रेकड्ष https://www.facebook.com/martinchautari/
videos/507537994013777/ मा उपलबि छ ।

9 गणकमा एक लाि ३६ हजार र सपुररिेक्कमा १८ हजार छ सयले 
आिेदन वदएका विए । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले २०७७/१०/११ मा करार 
सेिामा जनशवति वलने समबनिमा जारी गरेको सचूनाअनसुार गणकको करार 
अिवि एक मवहना र सपुररिेक्कको दईु मवहना तोवकएको छ । दिुैको तलब 
सवुििा नेपाल सरकारका िररदार र सबुबासरह रिमश: रु. २६ हजार छ सय 
१० र रु. २८ हजार दईु सय तोवकएको छ । यसका सािै जनगणना काय्षमा 
िवटने कम्षचारीका लावग चोटपटक तिा दघु्षटना वबमा (पाौँच लाि रूपैयाौँसमम) 
र घाइते ्भएमा उपचारका लावग राहत क्वतपवूत्ष (५० हजार रुपैयाौँसमम) उपलबि 
गराउने वयिसिा छ । 

10 CBS. 2012. National Population and Housing 
Census 2011 (National Report). Kathmandu: Central Bureau 
of Statistics. Available at: https://unstats.un.org/unsd/
demographic/sources/census/wphc/Nepal/Nepal-Census-2011-
Vol1.pdf

तथयाङ्क वि्भागले सिापना गरेका जनगणना काया्षलयलाई सहयोग 
र समनिय गनदे, सरुक्ा वदने, जनगणनाको प्रचारप्रसार गनदे र गणना 
काय्षको अनगुमन र सपुररिेक्ण गनदे हो । जनगणना काय्षमा यी 
सवमवतको प्रतयक् ्भवूमका ्भने दवेिदनै । 

जनशक्ति व्यवस्थापन 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागमा काय्षरत कम्षचारी र उपलबि दरबनदी 
जनगणना सञचालन गन्ष पया्षप्त छैनन ् । तयसैले रावट्रिय जनगणना 
सञचालन तिा वयिसिापन आदशेले वि्भागलाई जनगणना 
काया्षलयका लावग संघ सरकार, प्रदशे सरकार तिा सिानीय 
तहहरूबाट कम्षचारी माग गनदे सकने वयिसिा गररवदएको छ ।6 यसरी 
अनय काया्षलयका कम्षचारीलाई काजमा यता िटाउनकुा सािै 
वि्भाग आफैले आिशयक कम्षचारी करारमा वनयवुति गन्ष पवन सकछ । 
तीनै तहका सरकारसौँगको समनिय र सहयोगमा नै गणना सामग्री र 
तथयाङ्क सङ्कलन गररएका प्रश्ािली सरुक्ा गनदे वयिसिा छ । 

जनगणनाको लावग आिशयक तथयाङ्क सङ्कलन तिा सपुररिेक्ण 
गन्ष केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले वनवचित अिविका लावग करारमा 
गणक तिा सपुररिेक्क वनयवुति प्रवरिया अगावड बढाएको वियो । 
विगतका जनगणनामा सामदुावयक विद्यालयका वशक्कलाई गणक 
र सपुररिेक्क बनाइनथयो । तर यसपटक िलुला प्रवतसपिा्षबाट 
गणक र सपुररिेक्क छनोट गररने बताइयो ।7 सकेसमम समबवनित 
सिानीय तहकै वशवक्त यिुालाई गणक र सपुररिेक्कमा छनोट गनदे 
नीवत वियो । आिेदन फारम ्भदा्ष नै गणक र सपुररिेक्कलाई आफूले 
काम गन्ष चाहकेा दईु सिानीय तह प्रािवमकतामा राखन ्भवनएको 

संयोजकतिमा वजलला जनगणना समनिय सवमवत र सिानीय तहमा प्रमिु 
प्रशासकीय अविकतृ त िा वनजले तोकेको अविकतृ तको संयोजकतिमा सिानीय 
जनगणना समनिय सवमवत पवन हुनछन ्(हनेु्षहोस ्अनसुचूी - १) । 

6 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागमा १४८ र यस अनतग्षतका ३३ तथयाङ्क 
काया्षलयहरूमा ३८४ गरी जममा ५३२ जना कम्षचारीको दरबनदी छ ।

7 गणकका लावग १०+२ िा सो सरह उत्तीण्ष गरेको र सपुररिेक्कका लावग 
सनातक तह िा सो सरह उत्तीण्ष गरेको; उमरे हदबनदीमा दरिासत वदने अवनतम 
वमवतसमम १८ िर्ष परूा ्भई ४० िर्ष ननाघकेो; मवहला ्भने ४५ िर्ष ननाघकेो । 
छनोटमा नेपाली ्भाराका सािै सिानीय ्भारा बोलन, बझुन र अरूलाई बझुाउन 
सकने वयवति, रावट्रियसतरको गणना तिा सिदेक्ण िा वि्भागबाट सञचावलत कुनै 
पवन काय्षमा अन्ुभि हावसल गरेका वयवति, तथयाङ्क िा जनसंखया विरय वलई 
सनातकोत्तर तहमा अधययन गरेका विद्यािवी िा सो तह उत्तीण्ष गरेका वयवतिलाई 
रिमशः विशरे प्रािवमकता वदइएको वियो ।
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छ । जनगणना २०७८ का लावग २०६८ मा ्भनदा करीब ९ हजार 
बढी गणक (३८,०००) र करीब १०० बढी (८,०००) सपुररिेक्क 
पररचालन गनदे तयारी गरेको छ ।11 सािै मखुय गणनाका लावग 
२०७८ मा १५ वदन छुट््याइएको छ । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका 
अनसुार औसतमा एक गणकले वहमाल, पहाड र तराईमा रिमशः 
१६०, १९० र २२० घरिरुीबाट तथयाङ्क सङ्कलन गनु्षपनदे छ । 
अवघललो गणना्भनदा बढी वदन र िरैे गणक ्भए पवन सोझो वहसाब 
गदा्ष प्रक्ेवपत जनसंखया गणना गन्ष सो संखया पया्षप्त नहुने सम्भािना 
छ । सािै जनगणना २०७८ मा सबै घरिरुीलाई सबै प्रश् (विसततृत 
प्रश्ािली) सोधने ्भवनएको छ, जनगणना २०६८ मा ्भने हरेक आठ 
घरिरुीमधये एकमा लामो प्रश्ािली सोविएको वियो ्भने, अनयमा 
संवक्प्त प्रश्ािली मात्र । सािै जनगणना २०७८ मा गणना अिवि 
(१५ वदन) मा सपुररिेक्क प्रतयेक िडामा सामदुावयक प्रश्ािली 
पवन ्भनु्षपछ्ष । यसले गदा्ष गणना समयमा गणक र सपुररिेक्कलाई 
कामको चाप पनदे सम्भािना छ । गणना र सपुररिेक्णमा समय 
पया्षप्त नहुौँदा तथयाङ्कको गणुसतरमा असर पनदे मनन गददै जनगणना 
काया्षलयहरूले यो विरयलाई खयाल गनु्ष उवचत दवेिनछ । 

३. जनगणना ष्िष्ि ि प्रष्रिया

जनगणनाका लावग वयवति तिा पररिारको बसोबासलाई आिार 
मानेर मखुयतया तीन विवि उपयोगमा छन:् डी फयाकटो (De 
facto) - जनगणनाको समयमा जो जहाौँ बसेको छ तयही ौँ गणना 
गररने विवि, डी जरेु (de jure) - सिायी बसोबास गरेको आिारमा 
जसमा जनगणनाको समयमा असिायी बसोबास गरेकालाई गणना 
नगररने विवि र मोवडफाइड डी जरेु (modified de jure) - अकसर 
बसोबास गरेको आिारमा गणना गररने विवि हो । नेपालमा अकसर 
बसोबासको अिवि छ मवहना िा तयस्भनदा बढी समयलाई 
मावनएको छ । नेपालको जनगणनाले संयतुि राट्रिसंघले अवघ 
सारेका चार आिार्भतू विशरेता: वयवतिगत गणना (individual 
enumeration), परर्भावरत क्ेत्र व्भत्रको साि्ष्भ्रवमक गणना 
(universality), एकैसाि गणना (simultaneity) र परर्भावरत 
आिविकता (defined periodicity) लाई पालना गरेको छ ।12 

11 तथयाङ्क वि्भागको परूानो विज्वप्तअनसुार ४२,००० गणक र 
१०,००० सपुररिेक्क पररचालन गनदे योजना दवेिनछ । 

12 UN. 2008. Principles and Recommendations for 
Population and Housing Censuses: Revision 2. New York: 
United Nations. Pg. no: 8. Available at: https://unstats.un.org/

जनगणनाको समपणू्ष प्रवरियालाई मखुयतः तीन चरणमा बाौँड्न 
सवकनछः पिू्षतयारी, गणना र प्रशोिन । पिू्षतयारीमा प्रश्ािली तयार 
पानदे र अवनतम रूप वदने, नमनूा जनगणना सञचालन गनदे र गणनाक्ेत्र 
नकसांकन गनदे, जनगणनामा सामले हुने कम्षचारी, सपुररिेक्क र 
गणकको प्रवशक्ण गनदे लगायतका वरियाकलाप पद्षछन ्। यहाौँ तीबारे 
चचा्ष गररएको छ । 

३.१. जनगणना पूि्वतयािी 

प्रश्ािली 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले २०७७ ्भद्र १५ गते जनगणना २०७८ 
का लावग नेपाल राजपत्रमा प्रश्ािली प्रकाशन ग¥यो ।13 तयहाौँ तीन 
वकवसमका प्रश्ािली छन:् घर तिा घरपररिार सचूीकरण फारम, 
वयवतिगत (मखुय) प्रश्ािली र सामदुावयक प्रश्ािली । सामदुावयक 
प्रश्ािली जनगणनामा पवहलोपटक प्रयोग गन्ष लावगएको 
हो । सिानीय तहका प्रतयेक िडाबाट सामदुावयक प्रश्ािलीमाफ्ष त 
िडासतरीय वििरण सङ्कलन गररनछ । घर तिा घरपररिार सचूीकरण 
फारममा पाौँच वििामा २० प्रश् छन ्। मखुय प्रश्ािलीको पाररिाररक 
िणडमा १७ प्रश् र वयवतिगत िणडमा ३७ प्रश् गरी कुल ५४ प्रश् 
छन ्। सामदुावयक प्रश्ािलीमा २१ प्रश् छन ्।

२०५८ र २०६८ को जनगणनामा प्रतयेक आठ घरिरुीको अनतरालमा 
विसततृत प्रश्ािली ्भररएको वियो ्भने अनयमा संवक्प्त प्रश्ािली मात्रै 
प्रयोग हुनथयो । यसरी नमनूा घरिरुीहरूबाट सङ्कवलत तथयाङ्कका 
आिारमा राट्रिवयापी र क्ेत्रीय आौँकडा अनमुान गररनथयो । तयसका 
सीवमतता विए । यस पटक ्भने सबै घरिरुीमा नै विसततृत प्रश्ािली 
प्रयोग गररने छ । यद्यवप सबैवतर विसततृत प्रश्ािली प्रयोग गदा्ष 
एकावतर लागत बढ्ने, अककोतफ्ष  वनकै िरैे प्रश्हरु हुनाले उत्तरदाताको 

unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/
Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-
Censuses/Series_M67Rev2-E.pdf

13 रावट्रिय जनगणना सञचालन तिा वयिसिापन आदशे २०७६ अनसुार 
केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले प्रश्ािली तयार गरी वनददेशक सवमवतसमक् पेश 
गनु्षपछ्ष । वनददेशक सवमवतले प्राविविक सवमवत गठन गरी उति प्रश्ािलीउपर 
आिशयक अधययन गरी राय सझुाि पेश गन्ष लगाउौँछ र सोही राय सझुाि 
समतेको आिारमा अवनतम प्रश्ािली तयार गछ्ष । तयसपवछ नेपाल सरकारबाट 
सिीकतृ त ्भई प्रश्ािली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गररनछ ।
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

जहाौँ ्भवेटनछ, तयही ौँ गणना गनदे योजना तथयाङ्क वि्भागको छ । 
सिायी घर न्भएका वयवतिको गणना एकै वदनमा गन्ष सहज छैन जसले 
गदा्ष िरैे यसता वयवति गणनामा छुट्ने सम्भािना छ । 

गणनाके्त्र नकसांकन 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले गणनाक्ेत्र नकसा तयार गदा्ष अनमुावनत 
घरपररिार संखयाका आिारमा वहमालमा १३० दवेि १५०, पहाडमा 
१६० दवेि १९० र तराईमा २०० दवेि २५० घरपररिार हुने गरी 
एक गणनाक्ेत्र बनाएको छ । यसरी छुट््याइएका हरेक गणनाक्ेत्रमा 
कमतीमा एक गणक िवटनछन ् । गणनाक्ेत्रको नकसाले गणक र 
सपुररिेक्कलाई आफनो काय्षसिलको ्भगूोल बझुन सघाउौँछ जसले 
गदा्ष गणनाका लावग योजना बनाउन र आफनो काय्षसिलमा एक 
सिानबाट अकको सिान जान सहज हुनछ । घरिरुी र घरपररिार 
सचूीकरण गदा्ष केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले उपलबि गराएको 
गणनाक्ेत्र नकसामा नवमलेको पाइएमा सिानीय जानकार वयवतिसौँग 
समपक्ष  गरी गणनाक्ेत्र यवकन गनदे र सोअनसुार वििरण नकसामा 
ततकाल अद्यािविक गनदे वजममिेारी सपुररिेक्कलाई वदइएको 
छ । सपुररिेक्कले गणकलाई पवन सोही अद्यािविक गररएको नयाौँ 
नकसा नै उपयोग गन्ष लगाउने छन ्। २०७७ सालमा नेपालको नकसा 
पररित्षन गरी वलपलेुक, वलवमपयािरुा र कालापानी क्ेत्र समािेश 
गररए पवन यी क्ेत्रमा गणक र सपुररिेक्क िटाएर गणना गन्ष सम्भि 
न्भएको केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका पदाविकारीले बताए ।

नमूना (पाइलट) जनगणना 

गणना प्रवरिया, गणनाको वयिसिापकीय पक्, गणनाक्ेत्र नकसांकन, 
प्रश्ािली र वनददेवशका, जनशवतिको पया्षप्तता, प्रविवि, जनगणना 
उपकरण आवदको परीक्ण गन्ष र आिशयक परेमा वतनमा पररित्षन 
गन्ष नमनूा जनगणना गररनछ । पवछललो नमनूा जनगणना २०७७ 
असारमा समपनन ्भयो ।17 कोव्भड-१९ को महामारी र तयसबाट 

17 नमनूा जनगणनामा २०७६ फागनु र चतैमा गरी दईु चरणमा घर तिा 
घरपररिार सचूीकरण र मखुय प्रश्ािली तिा अनतयमा सामदुावयक प्रश्ािली 
्भनदे योजना वियो तर कोव्भड-१९ महामारीका कारण तीन मवहना पवछ स¥यो । 
नमनूाका लावग सात प्रदशेका १४ वजललाका ५५ िडालाई ६० गणनाक्ेत्रमा 
वि्भाजन गररएको वियो । 

जिाफ दर र तथयाङ्कको गणुसतरमा असर पनदे सम्भािना छौँदछै । 
जनसंखया अधययन केनद्ीय वि्भाग, वत्र्भिुन विश्वविद्यालयका एक 
प्राधयापकले ्भने, “प्रश्ािली िरैे लामो छ, उत्तरदाताहरू यसलाई 
बेिासता गन्ष िोजछन ्।” 

गणनाका लावग परमपरागत लगत वयिसिापन- कागजी विविबाट 
वयवतिगत अनतिा्षता्ष (Paper Assisted Personal Interview 
(PAPI) र आिवुनक लगत वयिसिापन- कम्पयटुर विविबाट 
वयवतिगत अनतिा्षता्ष14 (Computer Assisted Personal 
Interview (CAPI) गरी दिुै विविको प्रयोग हुौँदछै । यस अवघका 
जनगणनामा कागजी विवि (PAPI) मात्र प्रयोग ्भएको वियो ।15 
काठमाड्र ौँ उपतयकाव्भत्रका केही पावलकाका केही गणनाक्ेत्रमा मात्र 
ट्याबलेट उपयोग गरेर कम्पयटुर विवि (CAPI) माफ्ष त जनगणना 
गररने ्भएको छ ।16 तयस बाहकेका गणनाक्ेत्रहरूमा कागजी 
विविबाटै प्रश्ािली ्भररने छ । ट्याबलेटको प्रयोग गदा्ष तथयाङ्क 
सङ्कलन र प्रशोिन सहज ्भएको नमनूा जनगणनाका रिममा 
दवेियो । तर ट्याबलेट िररदका लावग ठूलो बजेट चावहने र एकपटक 
प्रयोग गरेपवछ १० िर्षसमम ती ट्याबलेट उपयोगविहीन हुने ्भएकाले 
सबैवतर ट्याबलेट प्रयोग गन्ष सम्भि न्भएको बताइनछ । 

विदशेवसित नेपाली कुटनीवतक वनयोग तिा राजदतूािासको 
समनियमा जनगणनाको प्रश्ािली इमलेमाफ्ष त पे्रवरत गरी दतूािास 
तिा वनयोगमा काय्षरत पदाविकारी र वतनका पररिारको तथयाङ्क 
सङ्कलन गररनेछ । यस विविलाई केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले 
ईलेकरिोवनक माधयमबाट जनगणना (e-census) ्भनेको छ । 
वि्भागले पवहलो पटक यो विवि अपनाएको हो । गणनाको अवनतम 
वदन सिायी घर न्भएका वफरनते, सािसुनत, सडक नागररक आवदलाई 

14 जनगणना २०७८ मा यो विविबाट तथयाङ्क सङ्कलन गन्ष सीसप्रो 
(CSPro) सफटिेयर प्रयोग गररौँदछै । गणक र सपुररिेक्कले ट्याबलेटमा 
वदन्भरर ्भरेको तथयाङ्क इनटरनेट सेिा उपलबि ्भएमा रातको समय (बेलकुा ८ 
दवेि वबहान ६ बजेसमम) मा केनद्ीय स्भ्षरसौँग वसङ्रिोनाइज गनु्षपनदे जनाइएको 
छ । ट्याबलेटमा प्रयोग हुने सफटिेयरमा पणू्ष िा आवंशक तथयाङ्क सङ्कलनम ै
सरुवक्त (save) गन्ष सवकने सवुििा छ तर मखुय प्रश्ािली ्भदा्ष गणकलाई 
सकेसमम आवंशक जानकारी न्भन्ष सझुाइएको छ । https://censusnepal.
cbs.gov.np/Home/Details?tpid=8 

15 वि.सं. २०७३ ्भनदाअवघ पणू्ष रूपमा PAPI विवि प्रयोग हुनथयो । 
२०७३ पवछ CAPI विवि शरुू (जलिाय ु पररित्षन प्र्भाि सिदेक्ण २०७३, 
्भकूमप प्र्भावित आिास पनु:वनमा्षण लगत संकलन काय्षरिम २०७३) गररएको 
वियो । 

16 ट्याबलेट प्रयोगको लावग दाततृ वनकाय संयतुि राट्रि जनसंखया कोर 
(यएूनएफपीए) बाट सहयोग प्राप्त ्भएको बताइयो ।
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राष्ट्रिय जनगणना २०७८ परू्वतयारी र बहसका ष्रषय

गणक - सपुरििेक्क प्रष्शक्ण

तथयाङ्कको गणुसतर गणक र सपुररिेक्कहरूको सीप, क्मता 
र दक्तामा ्भर पनदे ्भएकाले वतनलाई प्रवशक्ण अवत आिशयक 
हुनछ । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले तावलम तिा प्रवशक्णका लावग 
गणना वनददेवशका, सपुररिेक्क वनददेवशका, प्रवशक्ण पवुसतका तिा 
तावलम काय्षतावलका, जनगणना अविकारी पवुसतका, अनय सनद्भ्ष 
सामग्रीहरू, मवलटवमवडया सलाइड र कक्ागत प्रवशक्णको लावग 
कक्ाकाय्ष अभयास प्रकाशन गरेको छ । तीमधये कवतपय प्रवशक्ण 
सामग्री रावट्रिय जनगणना २०७८ को िेबसाइटमा पवन छन ्। तावलमका 
लावग सात ितृत्तवचत्र तयार पारी साि्षजवनक गररएको छ ।20 तावलम 
सामग्रीमा जनगणनाको परर्भारा र काननूी आिार, सपुररिेक्क िा 
गणकको काम, अनतिा्षता्षसमबनिी विरय, नकसाको प्रयोग, उत्तरका 
लावग तयार पाररएको कोड राविएका महल र सबै प्रश्को उद्शेय, 
प्रश् र उत्तरमा प्रयोग ्भएका शबद-िाकयांशको परर्भाराबारे जानकारी 
छ । लैङ्वगक समानता तिा सामावजक समािेवशतासमबनिी सनद्भ्ष 
पवुसतका पवन प्रकाशन गरेको छ । विव्भनन जातजावत, िम्ष, िग्ष, 
अपाङ्गता आवदबारे गणना गदा्ष के-कसता समसया आइपन्ष सकछन ्
्भननेबारे चचा्ष गररएको छ । 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले गणक र सपुररिेक्कलाई अव्भमिुीकरण 
र तावलमका लावग तहगत विवि अपनाएको छ । पवहलो तहमा, रावट्रिय 
प्रवशक्कहरू तयार पारी वतनलाई सातै प्रदशेसतरका प्रवशक्कलाई 
तावलम वदन लगाइनछ । दोस्ो तहमा, प्रदशेसतरको तावलम हुनेछ 
जसबाट गणक र सपुररिेक्कलाई तावलम वदने प्रवशक्क तयार 
हुनेछन ्। तेस्ो तहमा, वजलला र सिानीय जनगणना काया्षलयसतरमा 
गणक र सपुररिेक्कलाई तावलम सञचालन हुनेछ । 

सिोकाििालासगँ छलफल ि पिामश्व 

प्रदशे र सिानीय तहको जनसांवखयक तथयाङ्क तिा सचूकहरू 
पवहचान गन्षका लावग िातािरण बनाउन केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले 
शरुूआती चरणदवेि नै तीनै तहका सरकारका प्रवतवनविहरूसौँग 
छलफल गनदे र परामश्ष वलने गरररहकेो छ । तयसै गरी विव्भनन 
रावट्रिय र अनतरा्षवट्रिय संघ संसिा, जातजावत, ्भावरक, िावम्षक तिा 

20 सपुररिेक्क प्रवशक्ण सामग्री https://censusnepal.cbs.gov.np/
Home/Details?tpid=8 मा उपलबि ।

बचन गररएको वनरिेाज्ा कालको यो नमनूा जनगणनामा लक्य्भनदा 
आिा मात्र सिदेक्ण गन्ष सवकने अनमुान वि्भागको वियो । तर 
तोवकएको ११ हजार छ सय १० घरपररिारमधये करीब १० हजार 
घरपररिारमा सिदेक्ण समपनन ्भयो । लकडाउन ्भएपवछ शहरी क्ेत्रका 
मावनसहरू आ-आफनो गाउौँ फवक्ष एकोले ्भाडामा बसनेको वििरण 
सङ्कलन गन्ष ्भने नसवकएको बताइयो ।18 नमनूा जनगणनामा १५ 
सपुररिेक्क, ६० गणक र ४७ प्रशासवनक कम्षचारी गरी जममा १२२ 
जना संलगन विए । ६० गणकमधये १५ जनाले ट्याबलेटको प्रयोग 
गरेका विए ्भने अनयले कागजमा आिाररत प्रश्ािली ्भरेका विए । 

नमनूा जनगणनापवछ मखुय गणनाका लावग प्रश्ािलीमा ठूलो 
पररित्षन गररएको छैन । मखुय प्रश्ािलीमा केही शबद हरेफेर गररयो 
र असपटि िाकयांशलाई सपटि पाररयो । उदाहरणका लावग, नमनूा 
जनगणनामा पाररिाररक िणडको प्रश् २ मा “तपाईकंो पररिारले 
प्रयोग गरेको घरको जग कसतो छ?” ्भनेर सोविएको वियो । मखुय 
प्रश्ािलीमा ्भने “तपाईकंो पररिारले प्रयोग गरेको घरको जग के ले 
बनेको छ ?” ्भनेर सोविएको छ । यसतै सामानय पररित्षन पाररिाररक 
िणडका प्रश् ३ र ४ मा पवन गररएको छ । वयवतिगत िणडको आवि्षक 
वरियाकलापसमबनिी वििरण मापन गनदे प्रश्हरूमा ्भने केही पररित्षन 
गररएको छ ।19 नमनूा जनगणनाको प्रश् ३१ मा सोविएको छ “...
[नाम]...ले गत ७ वदनमा कमतीमा एक घणटा ्भए पवन मखुयत: कसतो 
प्रकारको आवि्षक काममा संलगन हुन्ुभयो ?” उत्तरमा तलब-जयाला, 
गैरकतृ वर वयिसाय, कतृ वर-ितेीपाती र आवि्षक काम नगरेको विकलप 
वदइएको छ । मखुय प्रश्ािलीमा यो प्रश् बदवलएको छ । प्रश्मा “...
[नाम]...ले गत १२ मवहनामा सबै वकवसमको आमदानी हुने िा नहुने 
आवि्षक काम जममा कवत मवहना गनु्ष्भयो ।” उत्तरका लावग विकलप 
वदइएको छः “६ मवहना िा सो्भनदा बढी, ३ मवहना िा सो्भनदा बढी 
तर ६ मवहना ्भनदा कम, ३ मवहना ्भनदा कम र कुनै पवन आवि्षक 
काम नगरेको” । सािै गणकका लावग नोट राविएको छ: “पररिारको 
ितेीपाती, वयिसाय िा जनुसकैु आवि्षक वरियाकलापमा पणू्ष िा 
आवंशक सहयोग गरेको ्भए समािेश गनदे” । 

18 लामा, शावनत । २०७७ । बनदाबनदीबीच नमनूा जनगणना सवकयो, 
िासै अिरोि ्भएन । गरोरखयापत्र, २१ असार । https://gorkhapatraonline.
com/national/2020-07-05-17900 मा उपलबि । 

19 नमनूा जनगणनामा यी प्रश् ३२ दवेि ३८ समम छन ् ्भने मखुय 
प्रश्ािलीमा ३१ दवेि ३७ समम । 
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

लैङ्वगक अलपसंखयक समदुायका प्रवतवनविहरूसौँग पवन यसले 
अनतवरि्ष या गरेको वियो ।21 ती विव्भनन समदुायका प्रवतवनविले 
यसता छलफलमा आफूले रािकेा कवतपय माग समबोिन न्भएकोमा 
्भने असनतोर वयति गरेको पाइयो । तथयाङ्क वि्भागले गरेको 
छलफलमा सह्भागी एक प्रवतवनविले ्भने, “जातीय संघ-संसिा 
र तथयाङ्क विज्हरूसौँग तथयाङ्क वि्भागले छलफल गनदे, बैठक 
राखने त गछ्ष । तर ती बैठकहरू उसले आफनो योजना र तयारी सनुाउने 
माधयम जसतो मात्र ्भएका छन ्। विव्भनन सरोकारिाला संसिाहरूले 
वदएका सझुािहरूको सनुिुाइ हुौँदनै । छलफलका लावग छलफल हुने 
ती बैठक कम्षकाणडी वकवसमका छन ्।” 

सचूना प्रिाह ि नागरिक तहमा जनचेतना

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले रावट्रिय जनगणना २०७८ लाई ‘मरेो 
गणना, मरेो सह्भावगता’ नारा रािरे सचूना प्रिाह तिा प्रचारप्रसार 
गरररहकेो छ । समपणू्ष गवतविविको सहजीकरणका लावग केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भाग, जनसंखया शािाका वनददेशक संयोजक हुने सञचार 
तिा प्रचारप्रसार काय्षसमहू छ ।22 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका 
सािसािै प्रदशे तिा वजललासतरका जनगणना काया्षलयहरूले 
पवन प्रचारप्रसारको काम गछ्षन ् । सचूना प्रसारका लावग वि्भागले 
जनगणना विशरे िेबसाइट वनमा्षण गरेको छ । श्रवयदृशय सचूना 
सामग्री प्रसारणको लावग जनगणनाको यट्ुयबू चयानल छ जसमा 
जनगणनासमबनिी समाचार, अनतिा्षता्ष तिा विव्भनन ्भारा्भावरकामा 
अनवुदत सचूना सामग्रीहरू राविएका छन ्। सामावजक सञजालमा 
जोवडन फेसबकु पेज र ट्िीटर ह्ाणडल पवन बनाइएको छ ।23 वजज्ासा 
एिं सझुािहरू वदन वन:शलुक टोल वरि नमबर (११७८) को वयिसिा 
छ । टोल वरि सेिामा काय्षरत एक कम्षचारीले दवैनक दज्षन्र ौँ कल 

21 छलफल र अनतवरि्ष याबाट आएका वनचोड सवममवलत प्रवतिेदन 
“रावट्रिय जनगणना २०७८: तहगत सहकाय्ष, समनिय र सहयोग अधययन 
प्रवतिेदन” केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले प्रकाशन गरेको छ । 

22 सो काय्षसमहूमा वि्भागकै प्रकाशन, वितरण तिा पसुतकालय शािा 
र जनसंखया शािाका दईु तथयाङ्क अविकतृ त र एक वमवडया विज् गरी तीन 
सदसय रहनछन ्।

23 जनगणना िेबसाइटः https://censusnepal.cbs.gov.np, फेसबकु 
पेजः https://www.facebook.com/Censusnepal-100119991 
821399/, जनगणनाको ट्िीटर ह्ाणडलः @CensusNepal, जनगणनाको 
यट्ुयबू चयानलः  https://www.youtube.com/channel/UCoidjND 
WNJkg-RbfYrg1Vjg

आउने र िरैेजसोले गणक तिा सपुररिेक्क छनोट र तावलमसमबनिी 
वजज्ासा राखने गरेको बताए । दरूसञचार सेिा प्रदायकहरूसौँगको 
समनिय, सहकाय्ष तिा सहयोगमा टोल रिी सेिालाई प्रादवेशक तिा 
वजलला काया्षलयसमम विसतार गनदे सािै बलक एसएमएस, इमले 
तिा िेबचयाट, मोबाइल फोनमा ररङ टोन (CRBT) आवदमाफ्ष त 
सचूना तिा जानकारी पठाउने योजना गररएको छ ।

जनगणनाबारे श्रवय दृशय सामग्री १३ ्भारामा तयार पाररएको 
छ । बालबावलका र जयेष्ठ नागररक लवक्त श्रवय दृशय सामग्री 
पवन छ ।24 जनगणनाबारे सचूना प्रिाह र प्रचार प्रसारका लावग 
कवतपय संघसंसिा, गैरसरकारी वनकाय र समदुायले पवन आफनो 
तिरबाट विव्भनन गवतविवि गरररहकेा छन ् । लवक्त समदुायको 
प्रवतवनविति गनदे ती संघ-संसिाहरूले उत्तरदाताले गणकलाई कसतो 
उत्तर वदने ्भननेसममका अव्भयान चलाइरहकेा छन ् । वि्भागले 
जारी गनदे सचूना प्रिाह काठमाड्र ौँ केवनद्त ्भनद ै सिानीय तिरबाट 
जनगणनामा सह्भागी ्भई सही तथयाङ्क वदन रेवडयो, वट्भी, पचा्ष, 
पम्पलेट, व्भत्तपेात्रो आवदको मधयमबाट समदुायमा आह्ान गररएको 
छ । तथयाङ्क सङ्कलनका लावग गणक तिा सपुररिेक्कहरूलाई 
सहयोग गन्ष, अनगुमन गन्ष समबवनित समदुायको प्रवतवनविति गनदे 
संघसंसिा, िारू आयोग, मिसेी आयोग, मवुसलम आयोगजसता 
संसिाले सियंमसेिकहरू पवन िटाउने तयारी गरेको बताए । 
यसबाहके विव्भनन स्भा-सममलेन, गोष्ठी, छलफल, बैठक आवद पवन 
आयोजना गररएका छन ्। 

३.२. गणना ि गणनापश्ातका ष्रियाकलाप 

तथयाङ्क सङ्कलनपचिात तयसको प्रशोिन, जनगणनाको शदु्धता 
कवत्तको छ ्भनी केही नमनुाको आिारमा मापन गररने गणनापवछको 
सिदेक्ण (post-enumeration survey) र नवतजा प्रकाशनका 
वरियाकलाप गररनछ । तथयाङ्क प्रशोिनका लावग छुटै् केनद् 
सिापना गनदे वयिसिा वि्भागले गरेको छ । तथयाङ्क प्रशोिनमा 
विशरे गरी कागजी प्रश्ािलीको वििरण प्रविवटि, कोवडङ, इवडवटङ र 
प्रमाणीकरण (्भरेरवफकेसन) गररनछ । प्रविवटि प्रवरियामा त्रवुट कम गन्ष 
दोहोरो प्रविवटिपवछ परीक्ण गरेर तथयाङ्कको प्रमाणीकरण गररनछ । 
कम्पयटुर प्रणालीबाट सङ्कलन गररने तथयाङ्क ्भने सोझ ैकेनद्ीय 
स्भ्षरमा सटोर हुने हुनाले यसमा तथयाङ्क प्रविवटि र परीक्णको 

24 ती सामग्री https://www.youtube.com/channel/UCoidj 
NDWNJkg-RbfYrg1Vjg/videos मा उपलबि छन ्।
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राष्ट्रिय जनगणना २०७८ परू्वतयारी र बहसका ष्रषय

दोहोरो झनझट हुौँदनै । जनगणना सञचालन वनददेवशकाअनसुार प्रविवटि 
गररएको रेकड्षमधयेबाट नमनूा छनोटका आिारमा दोहरो प्रविवटि गनदे 
्भवनएको छ तर दोहोरो प्रविवटिका लावग वनवचित नमनूा संखया र प्रसट 
मापदणड ्भने तोवकएको छैन । नमनूामा कवत त्रवुट ्भवेटनछन ् ्भनने 
आिारमा परीक्ण गनदे संखया वनिा्षरण हुनछ । जनगणना सञचालन 
वनददेवशकामा गणनापवछ गररने सिदेक्णबारे प्रसट वयिसिा गरेको 
पाइएन । यसरी तथयाङ्क प्रशोिन गररएपवछ नवतजा प्रकाशन गनदे 
चरण शरुू हुनछ । यसपवछ प्रारवम्भक नवतजा प्रकाशन गनदे, तयसको 
केही समयपवछ अवनतम नवतजा प्रकाशन गनदे, विरयगत र क्ेत्रगत 
प्रवतिेदन तयार पारी प्रकाशन गनदे लगायतका वरियाकलाप छन ् । 
सिानीय तहसमम नै तथयाङ्कको आिशयकता र मागलाई समबोिन 
गन्ष वि्भागले विव्भनन विरयमा छुट्ाछुटै् प्रवतिेदन तयार गनदे योजना 
बनाएको छ । अनतयमा वि्भागले सकू्म तथयाङ्क पवन प्रकाशन गनदे 
योजना बनाएको छ ।

४. जनगणनामा सहभाष्गता ि सामाष्जक 
ष्िष्ििताको गणना 

नेपालको सामावजक विवििता, ्भारा, जातजावत, िम्ष, समदुाय 
र अनय अलपसंखयक समदुायको गणना र प्राप्त तथयाङ्क बहस र 
वििादको विरय बनने गरेको छ । पवछलला केही दशकमा बदवलएको 
राजनीवतक पररिेश सौँगसौँगै विव्भनन जातजावत र समदुाय संगवठत 
्भई आफनो पवहचान र समािेवशता िोजने रिम पवन बढ्दो 
छ । सरोकारिालाहरूसौँग जनगणनासमबनिी संिाद गनदे रिममा पवन 
फरक-फरक बझुाइ रहकेो पाइयो । विशरे गरी जनजावत, दवलत, 
मिसेी, मवुसलम, अपाङ्गता ्भएका वयवति लगायतका समदुायसौँग 
आ-आफना जावत तिा समदुायको गणना कम हुने हो वक ्भनने 
चासो र वचनता वयाप्त छ । यसता विव्भनन समदुायको मखुय चासो 
वलङ्ग (अनय वलङ्ग), जातजावत, िम्ष, ्भारा र अपाङ्गताबारेको 
प्रश्मा केवनद्त ्भएको पाइयो । तयसै गरी सिानीय संसकतृ वतबारे 
गणक र सपुररिेक्कको चतेना, उनीहरूको प्रवशक्ण र तथयाङ्क 
प्रशोिनसमबनिी विरयले पवन उनीहरूको धयान तानेको छ । विविगत 
त्रवुट िा जनगणना काय्षमा संलगन वयवतिहरूको सीवमत बझुाइले 
गदा्ष अलपसंखयक समदुायको सही तथयाङ्क नआउने हो वक ्भनने 
उनीहरूले शकंा गरेका विए । यसतो समदुायका प्रवतवनविहरूले 
केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले आयोजना गरेका छलफल काय्षरिममा 
सह्भागी ्भई आफना माग पवन अवघ सारेका विए । 

मिसेी आयोग, िारू आयोग, वकराौँत राई यायोकिा लगायतका 
केही समदुाय र संघसंसिा आफैले पवन तथयाङ्क वि्भागका 
पदाविकारीलाई वनमनत्रणा गरेर जनगणनासमबनिी छलफल काय्षरिम 
गरेका विए । आफनो समदुायको गणना सही होस ््भनने हते ुसमबवनित 
समदुाय, संघ-संसिा र नागररकसतरमा पवन विव्भनन वरियाकलाप 
गरररहकेो पाइयो । यी विविि संघ-संसिाका वरियाकलापले एकातफ्ष  
सामदुावयक सतरमा जनगणनासमबनिी चतेना बढाएको छ । अककोतफ्ष , 
यी संघ संसिाको नेततृति पंवतिका वरियाकलापले उत्तरदाताको जिाफ 
प्र्भावित हुने दवेिनछ । मखुयतया तल उवललवित विरयमा वििाद र 
आशकंा वयाप्त विए । 

जातजाष्तको गणना

समािेशीकरण र पवहचानका दृवटिकोणले विव्भनन जातजावतको 
तथयाङ्कको राजनीवतक महत्ि छ । विव्भनन जातीय समदुायले 
विगतमा सही गणना न्भएकाले आफनो समदुायको संखया घटेको 
वजवकर गरेका छन ्। यो विरय २०७८ को जनगणनामा पवन पेवचलो 
बनेको छ । मखुय प्रश्ािलीको वयवतिगत िणडको प्रश् ७ ले 
जातजावत गणना गद्षछ । यस प्रश्मा सोविएको छ, “...[नाम]...को 
जात/जावत के हो?” । प्रश् छोटो उत्तर आउने वकवसमको छ । केनद्ीय 
तथयाङ्क वि्भागले जनगणना स्ोत पवुसतकामा ‘जात’ र ‘जावत’ को 
वयाखया गरेको छ र जातलाई वहनद ूिम्ष िणा्षश्रम अनतग्षतका विव्भनन 
समहू ्भनेको छ ्भने जावतलाई छुटै् ्भारा संसकतृ वत ्भएका जनजावत 
समहूलाई जनाएको छ ।25 केही जनजावत अव्भयनता ्भने “जात” र 
“जावत” को यसतो वयाखयामा सहमत छैनन ् । जातजावतलाई एउटै 
प्रश्मा गव्भएका कारण प्रश् सपटि न्भएको उनीहरूको तक्ष  छ । 
“जातजावत” बारे गणक र उत्तरदाताको बझुाइले पवन गणनामा प्र्भाि 
पानदे दवेिनछ । 

वयवतिको िरलाई उसको जात िा जावतसौँग जोडेर हनेदे चलनले गदा्ष 
गणकले अनमुानका ्भरमा जातजावतको वििरण ्भररवदने आशकंा 
िरैेजसो सरोकारिालाको वियो । यसतो अनमुानले गदा्ष वयवतिको 
जात िा जावत सपटि नहुने र कैय्र ौँ जातजावतको गणना कमबेसी 
हुने वचनता िरैेले वयति गरे । बाहुन-क्ेत्री, मिसेी, िारू, मवुसलम, 

25 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । २०७६ । रयानट्रि् जनगणनया २०७८, नमनूया 
(पयाइलट) जनगणनया २०७६ । काठमाड्र ौँ : केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । https://
censusnepal.cbs.gov.np/Home/etails?tpid=5&dcid=b38c6b94-
edf7-4e6b-a946-d67cc6f1f20b&tfsid=17 मा उपलबि ।
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दवलत समदुायका कवतपय िर साझा छन ् । “तराई मिसे क्ेत्रका 
वमश्र, पाणडे, शमा्ष लगायतका िपैु्र िर पहाडी समदुायसौँग वमलने हुौँदा 
तथयाङ्कमा मिसेी समदुायको संखया कम आउन सकछ । यसमा 
गणकहरू होवशयार न्भएमा जनगणनामा मिसेीहरूको तथयाङ्क 
िासतविक आउौँदनै,” मिसेी आयोगका एक प्रवतवनविले बताए । 
दवलत आयोगका एक पदाविकारीको पवन यसतै वचनता वियो । उनका 
अनसुार कैय्र ौँ दवलत िर गैर-दवलतसौँग वमलछ । शहरी क्ेत्रमा 
दवलतहरूले आफनो िासतविक िर लकुाई गैर दवलत िर लेिाउन 
‘बाधय’ ्भएकाले पवन दवलतहरूको जनसंखया जनगणनामा कम 
दवेिने उनले बताए । “विगतका जनगणनामा दवलतको जनसंखया 
पवहले्भनदा घटेको दवेिएको छ तर दवलत समदुायमा प्रजनन दर ्भने 
अनय समदुाय्भनदा बढी रहकेो विव्भनन अधययनहरूले दिेाउौँछन ्। 
दवलतको संखया घटेको दवेिनमुा तथयाङ्क सङ्कलन प्रवरियामा 
हुने त्रवुट पवन वजममिेार छ,” ्भनने उनको दाबी छ । िारू आयोगका 
प्रवतवनविका अनसुार िारूको पवन यसतै समसया छ । िारू आयोगले 
नेपाल्भरका िारू समहूहरूको िर सचूीकरण गरी वि्भागमा पठाउने 
तयारी गरेको आयोगका अधयक्ले बताए । यसतै मिसेी, मवुसलम, 
राई, वलमब ू लगायतका समदुायका संघ संसिाले आ-आफना 
समदुायका िर सचूीकरण गरररहकेो बवुझनछ । केही समदुायले तयसता 
सचूीकतृ त िर केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागलाई उपलबि गराइसकेको 
बताए । यसरी िर, जात र जावतको परर्भारा र तयसको व्भननताबारे 
हुने अलमलले कुनै जातजावतको अविक गणना हुने र कुनैको कम 
गणना हुन सकने दवेिनछ । गणकहरू यसबारे सपटि ्भई सही गणना गरे 
पवन परर्भारामा रहकेो असपटिताले तथयाङ्कमा शकंा ्भने उतपनन 
्भइराखछ । 

कवतपय समदुायको िम्ष, ्भारा, संसकतृ वत, इवतहास, परमपरा र 
जातजावतको प्रश्मा के लेिाउने ्भनने विरयमा ती समदुायका सबैमा 
समान बझुाइ नहुौँदा पवन जातजावतबारे प्रश् वििावदत बनने गरेको 
छ । जसतो कुलङु समदुायमा कुलङु लेिाउने िा राई लेिाउने ्भनने 
विरयमा एकमत छैन । कुलङु र राईबीचको बहसबारे एक लेिकले ्भने 
“वि.सं. २०६८ को जनगणनामा … अविकांश कुलङु राईहरूले 
जात िा जावतको महलमा कुलङुमात्रै नलेिरे ‘कुलङु राई’ लेिकेा 
हुनाले कुलङु जावतको सही तथयाङ्क आएन ... ‘कुलङु राई’ िा 
‘राई’ लेखनेहरूको जनसंखया राईमा गाव्भयो... आगामी जनगणनामा 
अरू (राई ्भननेहरू) ले जे लेिाए पवन हामी (कुलङु) हरूले ्भने 
हाम्ो समदुाय (कुलङु) लाई जनगणनाबारे बताउौँदा िा प्रवशवक्त 
गदा्ष अवहलेदवेि नै जावतको महलमा कुलङु ‘राई’ िा ‘राई’ नलेिरे 

‘कुलङु’ मात्रै लेिौं-लेिाऊौँ  ्भनी प्रवशवक्त गनु्षपछ्ष ।”26 यसतै बहस 
र वििाद अनय जातजावत, ्भारा र िम्षमा विद्यमान छन ्। जनजावत 
अव्भयनता र नेततृतिले आ-आफनै ढंगले कुन प्रश्मा के उत्तर लेिाउने 
्भनने अव्भयान चलाइरहकेो पाइयो । 

सिानीय यिुालाई गणक र सपुररिेक्क बनाइएकाले तयस क्ेत्रमा 
बसोबास गनदे जात िा जावत र तयहाौँको ्भारा संसकतृ वतबारे ज्ान 
हुने हुनाले सही गणनामा मद्त पगुने आशा गररएको छ । विगतका 
जनगणनामा सामदुावयक विद्यालयका वशक्कहरूलाई पररचालन 
गदा्ष सिानीय ्भारा, संसकतृ वतको पया्षप्त जानकारी हुौँदनैथयो र उनीहरूले 
कवतपय सचूना अनमुानको ्भरमा लेखिे ्भनने जनजावत अव्भयनताको 
आरोप वियो । यसलाई समािान गन्ष तथयाङ्क वि्भागले गणक र 
सपुररिेक्कको प्रवशक्ण सामग्रीमा पवन केही परर्भारा र वयाखया 
गरेको छ । गणना पवुसतकामा लेविएको छ, “जात ्भननाले वहनद ू
िणा्षश्रम अनतग्षतका विव्भनन समहू … उदाहरणका लावग ब्ाह्मण, 
क्ेत्री, दशनामी, कामी, राजपतू, कायसि, मारिाडी,... आवद । जावत 
्भननाले छुटै् ्भारा र संसकार ्भएका जनजावतका विव्भनन समहू ... 
शपेा्ष, वलमब,ू तामाङ... आवद ।”27 सािै उत्तर महलमा २०६८ 
जनगणनामा पवहचान गररएको १२५ जातजावत र ‘अनय’ का लावग 
संकेत (कोड) वदइएको छ । 

गणना पवुसतकामा िरलाई जातजावत मानन नहुने, उसतै िर विव्भनन 
जातजावतको हुन सकने र अनतरजातीय वििाह ्भई जनमकेा छोरा िा 
छोरीको जातजावत व्भनन हुन सकने पवन िलुाइएको छ । गणकलाई यी 
विरयबारे पया्षप्त अव्भमिुीकरण तिा प्रवशक्ण वदइएमा जातजावतको 
विरयमा गणना प्रवरियामा हुने त्रवुट िरैे हदसमम कम गन्ष सवकनछ । 
यसपटकको जनगणनामा सामदुावयक प्रश्ािली पवन प्रयोगमा लयाउने 
वनण्षयले समबवनित सिानीय तह र िडामा बसोबास गरेका जातजावत 
समदुायहरूको जानकारी पवन प्राप्त हुने र पनु: परीक्ण गन्ष सहयोग पगुने 
तक्ष  केही जनजावत अव्भयनताको वियो । तथयाङ्कमा केही विसंगवत 
फेला परेमा सामदुावयक प्रश्ािलीले जाौँचन र सचयाउन मद्त पगुने 
राय केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग र जनजावत अव्भयनता दिुैको वियो । 

26 कुलङु, वननाम ‘मगंले’ । २०७८ । जनगणना–२०७८ र कुलङु जावतको 
अिसिा । कयाररो्बयार, ३ िैशाि । https://www.karobardaily.com/
news/135267 मा उपलबि । 

27 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । २०७६ । रयानट्रि् जनगणनया २०७८, नमनूया 
(पयाइलट) जनगणनया २०७६ । काठमाड्र ौँ : केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । https://
censusnepal.cbs.gov.np/Home/etails?tpid=5&dcid=b38c6b94-
edf7-4e6b-a946-d67cc6f1f20b&tfsid=17 मा उपलबि ।
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राष्ट्रिय जनगणना २०७८ परू्वतयारी र बहसका ष्रषय

भाषाको गणना 

विगतका जनगणनामा नेपालमा बोवलने-लेविने ्भाराहरूको संखया 
वनकै तलमावि हुने गरेको छ । २००९/०११ मा ४४, २०१८ मा ३६, 
२०२८ मा १७ र २०३८ मा १८ ्भारा रेकड्ष गररएको वियो । तर 
२०४६ को राजनीवतक पररित्षनपवछ ्भने ्भाराको लगातार संखया 
बढ्द ैगएको छ । २०४८ को जनगणनामा ३१, २०५८ मा ९२ र 
२०६८ मा १२३ ्भाराको पवहचान ्भएको वियो । सािै ्भारा 
आयोगको पवछललो प्रवतिेदनमा िप आठ ्भारा समािेश गररएकाले 
अवहले नेपालमा १३१ ्भारा रेकड्षमा छन ्।28 जनजावत संगठनका 
अविकांश अव्भयनताको रायअनसुार अलपसंखयक समदुायको 
बोलीचालीको ्भारा उतपीडनमा परेको छ ।

२०७८ को जनगणनामा मखुय प्रश्ािलीको वयवतिगत िणडको प्रश् 
नमबर ८, ९ र १० मा ्भाराका प्रश् छन ्। वतनमा वयवतिको रिमश: 
पिुा्षको ्भारा, माततृ्भारा र दोस्ो ्भाराबारे सोविएको छ । सािै 
्भाराको महलमा १२३ संकेत र एक ‘अनय (...) िलुाउने’ ्भनने छ । 
२०६८ जनगणानामा माततृ्भारा र दोस्ो बोवलने ्भारामात्र सोविएको 
वियो ्भने अवहले पिुा्षको ्भारा पवन सोविएको छ । िवपएको प्रश्को 
उद्शेय र उपादयेतामा नै विव्भनन जनजावत समदुायका संघ संसिाले 
शकंा वयति गरेका छन ्। 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले ्भने ्भारा आयोगको सझुाि र 
सललाहअनसुार ती प्रश् राविएको जनाएको छ । ्भारा आयोगको 
तक्ष अनसुार नेपालमा िरैे समदुायले आफनो पिुा्षको ्भारा बोलन 
छोवडसकेको र ्भारा लोप ्भएको वसिवत पत्ता लगाउन यो प्रश्ले मद्त 
गनदेछ । आयोगका एक पदाविकारीका अनसुार विगतका जनगणनामा 
्भारासमबनिी तथयाङ्कमा माततृ्भारा िरैेले बोलन छोवडसकेको िा 
अनतरपसुतामा माततृ्भारा लोप ्भसैकेको तर तथयाङ्कमा तयसतो 
्भारा बोलनेको संखया पवन दवेिने गरेको हुौँदा यसतो प्रश् राविएको 
हो । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले ्भारा आयोगले ११ जना ्भारा 
िैज्ावनकको रायबमोवजम सो प्रश् समािेश गन्ष सझुाि वदएको 
बतायो । कुन जातजावतको पिुा्षको ्भारा के वियो, पररिारमा कुन 
्भारा माततृ्भाराको रूपमा प्रयोग हुनछ र दोस्ो बोवलने ्भारा के हो 
्भनने तथयाङ्कले कुन कुन ्भारा लोप ्भसैके, कुन माततृ्भारा कुन 
दरमा घवटरहकेो िा बवढरहकेो छ र दोस्ो बोवलने ्भारा कुन हो ्भनने 

28 ्भारा आयोग । २०७७ । भयाषया आ्रोगकरो वयानषथिक प्रनतवेदन (्ौथरो): 
२०७६ श्यावणदनेख २०७७ आषयाढ मसयानतसमम । काठमाड्र ौँ : ्भारा आयोग ।

तथयाङ्क प्राप्त हुनछ र ्भारा संरक्ण र संिद्ध्षनसमबनिी नीवत वनयम 
बनाउन सवकनछ ्भनने राय ्भारा आयोगको छ । 

जनजावत संघसंसिाका प्रवतवनविहरूमा ्भने “पिुा्षको ्भारा” बारे 
बझुाइ फरक पाइयो । जनजावत महासंघका एक केनद्ीय सदसयले 
पिुा्षको ्भाराको प्रश् राखनमुा शकंा गददै ्भने, “पिुा्षको ्भारामा 
संसकतृ त ्भाराको उत्तर आउने अपेक्ा तथयाङ्क वि्भागले गरेको 
हुन सकछ । तयसपवछ यसले ्भविट्यमा संसकतृ त ्भारा पढाइ र 
पाठ्यरिमको वयिसिा गन्ष सवजलो होस ््भनने उद्शेय हुन सकछ ।” 
जनसंखया अधययन केनद्ीय वि्भाग, वत्र्भिुन विश्वविद्यालयका एक 
जनसंखयाविदले् पवन यसतै शकंा वयति गरे । उनले ्भने, “जनगणनाको 
प्रश्ािलीमा पिुा्षको ्भारा ्भनेर राविएको प्रश्मा अनय िरैे 
सरोकारिालाको जसतै मरेो पवन संशय छ । यसको लपु्त उद्शेय 
संसकतृ त ्भारालाई पिुा्षको ्भारा माननेको तथयाङ्क दिेाएर यसलाई 
कामकाजी ्भारा बनाउने र विद्यालयहरूमा अवनिाय्ष विरय बनाउने 
दवेिनछ ।” वकरात याकिङु चमुलङु, वकरात राई यायोकिा र नेपाल 
तामाङ घदेङुलगायत विव्भनन जनजावत संगठनका सदसयहरूले पवन 
यसतै शकंा वयति गरे । नेपाल तामाङ घदेङुका प्रवतवनविले “पिुा्षको 
मात्रै होइन, दोस्ो ्भारा पवन वकन सोधने ? तयसो्भए तेस्ो, च्रिो पवन 
सोधने होला,” ्भनने तक्ष  राि े। नेपालमा लामो समयदवेि सरकारी 
कामकाजको ्भारा नेपाली ्भएकाले दोस्ो बोवलने ्भारामा लग्भग 
सबै जातजावतमा नेपाली ्भारा उललेि हुने सम्भािना अविक छ । 
यसरी प्रश्ािलीमा पिुा्षको ्भाराको प्रश् समािेश ्भएपवछ जनजावत 
अव्भयनताले प्रवतवरिया सिरूप यी प्रश्मा गैर नेपाली ्भारा लेिाउने 
नागररक तहमा अव्भयान चलाइरहकेा छन ् । यसतो अविश्वास र 
बहसलेे  ्भारासमबनिी तथयाङ्कलाई कसरी प्र्भावित गछ्ष चासोको 
विरय हुनेछ । 

अककोतफ्ष , कवतपय ्भारा एक-अका्षसौँग वमलदाजलुदा ्भएकाले 
्भाराको िगवीकरणसमबनिी पवन समसया र वििाद पाइयो । ्भारा 
आयोगको पवछललो (२०७७ मा प्रकावशत) प्रवतिेदनले आठ ओटा 
िप नयाौँ ्भारा अवसततिमा रहकेो ्भनी उललेि गरेको छ ।29 यीमधये 
एउटा ्भारा कैलाली र कञचनपरुमा बोवलने “राना िारू” पवन 
हो । तर िारू अव्भयनताले यसलाई िारू ्भारामा उललेि नगरी 
छुटै् ्भारामा वकन रावियो ्भनी प्रश् गरेका छन ्। यसलाई केही िारू 
अव्भयनताले िारू समदुायलाई ‘टुक्याउने िले’ मानेको तर राना 
िारू समदुायका अव्भयनता ्भने आफनो ्भाराले पवहचान पाएकोमा 
िशुी ्भएको िारू आयोगका एक पदाविकारीले बताए । 

29 ्भारा आयोग । २०७७ । भयाषया आ्रोगकरो वयानषथिक प्रनतवेदन (्ौथरो) 
२०७६ श्यावणदनेख २०७७ आषयाढ मसयानतसमम । काठमाड्र ौँ : ्भारा आयोग । 
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

कवतपय जावत र समदुाय माततृ्भारा र पिुा्षको ्भाराको प्रश्मा 
अलमवलन सकनेबारे पवन केही उत्तरदाताले जोड वदए । मिसेी 
आयोगका एक सदसयले ्भने, “तराई-मिसेका वजललामा मवुसलम 
समदुायले मवैिली िा ्भोजपरुी बोले पवन तथयाङ्कमा उदू्ष ्भारी ्भनेर 
लेिाएको पाइनछ । प्रदशे २ का मवैिली बोलने िारूहरू पवन आफनो 
्भाराको महलमा िारू ्भारा लेिाउौँछन ्।” यसतो जवटल अिसिामा 
पिुा्षको ्भारा र माततृ्भाराको प्रश्ले उत्तरदाता अलमवलने सम्भािना 
छ । दोस्ो बोवलने ्भारासमबनिी प्रश्मा पवन बहु्भारी उत्तरदाता 
्भएमा कुन ्भारा प्रािवमकतामा राखने ्भनने जवटलता छ । कुल िारू 
जनसंखया्भनदा िारू ्भारा बोलने संखया कम रहकेो बताउौँद ैिारू 
आयोगका सदसयले ्भने, “नेपालको पिूवी तराईमा िारूले बोलने ्भारा 
मवैिली उललेि गररएकोले विगतका जनगणनाहरूमा िारूहरूको 
जनसंखया ्भनदा िारू ्भारा बोलनेको संखया कम दवेियो । कतै 
मवैिली ्भारीहरूको संखया बढी दिेाउन यसो गररएको हो वक ्भनने 
शकंा छ ।” 

िम्वको गणना 

िम्षको गणनामा अलपसंखयक िावम्षक समहू र वहनद ू िम्ष मानने 
समहूबीच वििाद र शकंा दवेिनछ । अलपसंखयक िमा्षिलमबीले 
आफनो िावम्षक पवहचानमा जोड वदइरहकेा छन ््भने अककोतफ्ष , वहनद ू
िावम्षक समहूले आफनो संखयातमक बाहुलयतामा कमी दवेिने ्भय 
पवन वयति गरेका छन ्। शकंा र ्भयका बीच ती िावम्षक समहूहरूले 
नागररक तहमा आ-आफना समदुायमा िम्ष उललेि गराउन 
सामदुावयक अव्भयान चलाएका छन ्। 

िरानका एक नागररकले ‘वहनद ू िम्ष टुक्याउने वनयत रािरे’ 
जनगणनाको प्रश्ािली तयार गररएको ्भनी गणना फारम नै बदर 
गनु्षपनदे मागसवहत सिकोचच अदालतमा मदु्ा दायर गरेका छन ् । 
उनका अनसुार यस प्रश्को महलमा राविएका “प्रकतृ वत” र “अनय 
(िलुाउने)” ्भनने विकलपहरूको वनयत वहनद ू िमा्षिलमिी संखया 
िोरै दिेाउने हो ।30 अककोतफ्ष , विव्भनन समदुायका नेततृति िग्षले 
आफनो समदुायका सदसयलाई िम्षको महलमा वनवचित उत्तर लेिाउन 
अव्भयान चलाएका छन ्। वचतिनका गरुूङ समदुायले, “पवछललो 
समय िम्ष पररित्षन गनदे रिम बढ्द ै गएको र बोन िम्ष लोप हुौँद ै

30 रातोपाटी । २०७७ । जनगणना फारममा वहनद ूिम्ष ‘टुक्याउन िोजेको’ 
्भनद ै सरकारविरुद्ध मदु्ा । रयातरोपयाटी, १ फागनु । https://ratopati.com/
story/167752/2021/2/13/jana-ganana- मा उपलबि । 

गएको” ्भनी जनगणनामा गरुूङको िम्ष “बोन” लेिाउने अव्भयान 
सिरूप अनतवरि्ष यातमक काय्षरिम र प्रचारप्रसार गरेका छन ्।31 प्रदशे 
१ का पहाडी वजललामा राई, वलमब ू समदुायका अव्भयनताहरूले 
पवन िम्ष के बताउने ्भनी अव्भयान चलाएका छन ् । जनजावत र 
अलपसंखयक समदुायका कवतपय प्रवतवनविले विगतका जनगणनामा 
वहनद ूिम्ष मानने िरैे दिेाउने प्रयास ्भएको र जनजावत तिा अनय 
िमा्षिलमबीलाई पवन विव्भनन तररकाले वहनद ूिम्षमा समािेश गरेको 
आरोप लगाए । जनजावत संघ संगठनका अनय केही प्रवतवनविले 
्भने िम्षसमबनिी प्रश्मा उत्तरदाताले ‘सितनत्र’ ्भई उत्तर वदन सकने 
र तयसलाई प्र्भाि नपानदे बताए ्भने केहीले गैर वहनद ूिम्ष लेिाउने 
अव्भयान चलाएका छन ्। िारू आयोगका एक प्रवतवनविले िम्षको 
विरयमा वयवतिहरू आफनो वििेक प्रयोग गन्ष सितनत्र ्भएको बताए । 

लैङ्ष्गक त्ा यौष्नक अलपसखंयकको गणना 

वयवतिको लैङ्वगक तिा य्रवनक पवहचान संिेदनशील विरय हो । 
शारीररक िा लैङ्वगक व्भननताका कारण वि्भदे र वहसंा समाजमा 
वयाप्त छ । तयसैले लैङ्वगक अलपसंखयकहरूको तथयाङ्क सङ्कलन 
तयवत सवजलो छैन । गणक र सपुररिेक्कसौँग उत्तरदाता िलुन पवन 
नचाहने िा गणक-सपुररिेक्क पवन असंिेदनशील ्भइवदन सकने 
हुनाले पवन वतनको तथयाङ्क िासतविक्भनदा कम आउन सकछ । 
गोपनीयताको पक्लाई पया्षप्त धयान नवदएमा प्राप्त तथयाङ्क दरुुपयोग 
हुने सम्भािना उवत्तकै रहनछ ।32 

नेपालका य्रवनक अलपसंखयक र पारलैङ्वगक समहूका अव्भयनताले 
२०७८ को जनगणनाले “लैङ्वगकता” (Gender) र “य्रवनकता” 
(sexual preference) को व्भननता जनगणनाले छुट््याउन नसकेको 
र “जबरजसती” “अनय वलङ्गी” ्भनेर पवहचान गराएकोमा असनतोर 
वयति गरेका छन ् ।33 लैङ्वगक तिा अलपसंखयकको गणनाका 

31 रासस । २०७७ । गरुुङहरूले जनगणनामा बोन िम्ष लेखने ।  
अनलयाइनख्बर, ५ साउन । www.onlinekhabar.com/2020/ 07/883012 
मा उपलबि । 

32 Cooley, Lawerence. 2019. LGBT Activism and the 
Census: A Battle Half-won? LSE Blog, 11 February. Available 
at: https://blogs.lse.ac.uk/gender/2019/02/11/lgbt-activism-
and-the-census-a-battle-half-won/ 

33 Khadgi, Ankit. 2020. A Group of Activists Strives to End 
Forced Imposition of the Third Gender Label. The Kathmandu 
Post, 22 October. Available at: https://tkpo.st/2ITDnNX 
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राष्ट्रिय जनगणना २०७८ परू्वतयारी र बहसका ष्रषय

लावग घरपररिार सचूीकरण प्रश्ािलीमा “मवहला”, “परुुर” र “अनय 
वलङ्गी” गरी तीन विकलप छन ् । २०६८ को जनगणनामा करीब 
१,५०० ले मात्र तेस्ो वलङ्गी ्भनेर पवहचान िलुाएका विए । यी 
लैङ्वगक तिा य्रवनक अलपसंखयक समदुायका िरैे वयवतिको 
पवहचान परुुर िा मवहला लेिाएको िा लेिाइवदएको हुनाले नयनू 
गणना ्भएको हुन सकछ । २०७८ को गणनामा पवन सोही विवि प्रयोग 
गररने हुौँदा नयनू गणना हुने सम्भािना पवन उवत्तकै छ । 

केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले “अनय वलङ्गी” मा “मवहला  
समवलङ्गी, परुुर समवलङ्गी, वविवलङ्गी, पारवलङ्गी र अनतरवलङ्गी 
वयवतिहरू पद्षछन”् ्भनेर परर्भावरत गरेको छ । वि्भागले यो 
समदुायको गणनाका लावग काननूको परर्भारा नै प्रयोग गरेको 
छ ।34 घरपररिार सचूीकरण प्रश्ािलीमा मात्र लैङ्वगक तिा य्रवनक 
अलपसंखयकको वििरण प्राप्त हुने प्रश् समािेश गररएको छ तर मखुय 
प्रश्ािलीमा छैन । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका अनसुार यसो गनु्षको 
कारण लैङ्वगक तिा य्रवनक अलपसंखयक अविकारकमवीहरूसौँगको 
सहमवतमा उनीहरूको कुल संखया मात्र गणनाका लावग यो प्रश् घर 
तिा घरपररिार सचूीकरण फारममा मात्र समािेश गररएको हो ।”35 

य्रवनक अलपसंखयकको परर्भारा र प्रश्ािलीमा असहमवत जनाउौँद ै
किेर यिु ग्रपुले साि्षजवनक यावचकामाफ्ष त आफना माग प्रसततु 
गरेको छ । लैङ्वगक िगवीकरण उललेि गररएका प्रश्हरूमा मवहला 
र परुुरका सािै ‘गैर-वियसांवियक र तेस्ो वलङ्गी’ वििा समािेश 
गररनपुनदे उनीहरूको माग छ । प्रश्ािलीको प्रश् ४.४ ‘अकसर 
बसोबास गनदे वयवति’ िणडमा र लैङ्वगक समानता तिा सामावजक 
समािेशी सनद्भ्ष पवुसतका ्भाग ३ को ३.२ मा उललेि ्भएका ‘अनय 
वलङ्गी’ शबदको परर्भारा त्रवुटपणू्ष ्भएको दाबी उनीहरूले गरेका 
छन ्। यसको सट्ा ‘गैर-वियसांवियक र तेस्ो वलङ्गी’ शबदािलीको 
प्रयोग गरी ‘मवहला र परुुर बाहकेका लैङ्वगक पवहचान ्भएका 
वयवति’ ्भनी परर्भावरत गररनपुनदे; य्रवनक अव्भमिुीकरण, लैङ्वगक 
पवहचान र य्रवनक विशरेता (SOGIESC) सवहतको तथयाङ्क 

34 सन ्२०१२ मा गतृह मनत्रालयले LGBTIQ+ समदुायका वयवतिलाई 
नागररकता वदौँदा वलङ्ग “अनय” ्भनी छुट््याउन वनददेशन वदएको वियो । तर यो 
नेपालको संवििानको िारा १२ ले हरेक वयवतिले चाहकेो लैङ्वगक पवहचान 
सवहतको नागररकता पाउने प्राििान विपरीत रहकेो सो समदुायका प्रवतवनविले 
तक्ष  गरेका छन ्।

35 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । २०७८ । जनगणनयाकरो ११० वषथि (१९६८ 
दनेख १९७८), रयानट्रि् जनगणनया २०७८: लैङ्नगक समयानतया तथया सयामयानजक 
समयावेशी सनदभथि पनुसतकया । काठमाड्र ौँ : केनद्ीय तथयाङ्क वि्भाग । http://
censusnepal.cbs.gov.np/Home/Details?tpid=9 मा उपलबि । 

वनमा्षणका लावग रावट्रिय जनगणना २०७८ समपनन ्भएको पाौँच 
िर्षव्भत्र छुटै् सिदेक्ण गररनपुनदे जसता माग पवन उनीहरूका छन ्।36

अपाङ्गता भएका वयष्तिको गणना 

अपाङ्गता ्भएका वयवतिहरूको वशक्ा, सिासथय, रोजगारी, 
सामावजक सरुक्ालगायत क्ेत्रमा राजयले प्रािवमकता वदने िा सािन 
स्ोत र बजेट वयिसिा गनदे ्भएकाले  वतनको सही तथयाङ्क जरुरी 
छ । तर अपाङ्गता ्भएका वयवतिको गणना वनकै जवटल ्भएको 
अपाङ्गता अविकारक्ेत्रमा काम गनदे केही अव्भयनताले बताए । 
समाजमा अपाङ्गतासमबनिी नयनू चतेना छ र अपाङ्गता ्भएका 
वयवतिप्रवत नकारातमक िारणाले वतनलाई बेिासता गररएको छ । 
पररिारका सदसयहरूले अपाङ्गतासमबनिी वििरण िलेुर बताउन 
वहवचकचाउौँछन ् । यसले गदा्ष अपाङ्गता ्भएका वयवतिहरूको नयनू 
गणना हुने िा िरैे वयवति छुट्ने सम्भािना अविक छ । 

जनगणनाको मखुय प्रश्ािलीको प्रश् नमबर ३० मा “...[नाम]...लाई 
कसतो प्रकारको अपाङ्गता छ?” ्भनी सोविएको छ र उत्तरका लावग 
कुल १३ विकलप वदइएको छ । वतनमा १२ प्रकारका अपाङ्गता 
समवेटएको छ ।37 २०६८ दवेि अवटजम, अनिुंशीय रतिश्राि आवद 
जसता अपाङ्गताका नयाौँ विकलप पवन समािेश गररएको हो । 
अपाङ्ता ्भएका वयवतिबारे परर्भारा केही पररमाज्षन गररएको छ । 
तर उत्तरको िगवीकरण र प्रश्को बनोटको वहसाबले २०६८ र २०७८ 
को प्रश्ािलीमा तावतिक व्भननता छैन । िैकवलपक उत्तरहरूले गणक 
र उत्तरदातालाई अलमलयाउने जोविम पवन छ । एकमात्र विकलप 
छनोट गनु्षपनदे ्भए पवन केही विकलप एकअका्षसौँग समबवनित जसता 
दवेिनछन ्। उदाहरणका लावग, एकै वयवतिलाई पवन ‘बहु-अपङ्गता’, 
‘बवहरा’, र ‘सिर र बोलाइसमबनिी’ जसता िरैे विकलपमा राखन 
सवकनछ ।  

अपाङ्गता प्रवतवनविति गनदे संसिा र अपाङ्गता अविकार 
अव्भयनताहरूले यसतो वकवसमको प्रश्ािलीले िासतविक 

36 किेर यिु ग्रपु । २०७८ । रावट्रिय जनगणना २०७८ मा अनय वलङ्गीको 
प्राििानसमबनिी नागररक समाजको मागपत्र । ्ञेज ्डट् ओआरजी, १० जेठ । 
https://bit.ly/2RIilGE मा उपलबि । 

37 विकलपमा “अपाङ्गता न्भएको” ्भनने एक विकलप पवन छ । 
शारीररक अपाङ्गता, बवहरा, ससुतश्रिण, पणू्ष दृवटिविहीन, नयनू दृवटियतुि, सिर 
र बोलाइसमबनिी, श्रिण/दृवटिविहीन, अनिुंशीय रतिश्राि, अवटजम, ब्रवद्धक 
अपाङ्गता, मनोसामावजक अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता उत्तरमा समािेश छन ्। 
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डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

अपाङ्गता ्भएका िरैे वयवति छुट्ने बताए । एक अव्भयनताले 
जनगणनामा अनतरा्षवट्रिय सतरमा प्रचवलत िावशङ्टन समहू 
प्रश्हरू (Washington Group Questions) प्रयोग गनु्षपनदे 
सझुाि केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागलाई वदएको तर प्रयोग नगररएको 
बताए ।38 विगतका जनगणनामा अपाङ्गता ्भएका वयवतिको 
िासतविक तथयाङ्क प्रवतवबवमबत हुन नसकेको रावट्रिय अपाङ्ग 
महासंघ नेपालको आरोप छ । २०६८ को जनगणनामा अपाङ्गता 
्भएका वयवति कुल जनसंखयाको २ प्रवतशत्भनदा कम विए । तर 
रावट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले विश्व सिासथय संगठन र अनय 
संसिाहरूको अधययनको तथयाङ्क दिेाउौँद ै औसतमा विश्व्भरमा 
अपाङ्गता ्भएका वयवतिहरूको जनसंखया १० प्रवतशत्भनदा बढी 
्भएको र नेपालमा औसत्भनदा वनकै कम दवेिनमुा अपाङ्गताको 
परर्भारा र गणना विविमा त्रवुट रहकेो जनाएको छ ।39 विकवसत र 
कम आय ्भएका मलुकुमा अपाङ्गता ्भएका वयवतिको तथयाङ्कमा 
वनकै अनतर रहने र यसो हुनमुा जनगणनामा अपाङ्गताको परर्भारा 
र अपाङ्गताबारे बझुाइमा फरक रहकेो तक्ष  एक अपाङ्गता 
अविकारकमवीको वियो । उनले गणक-सपुररिेक्क र आम 
नागररकमा अपाङ्गतासमबनिी चतेनाको कमी, बझुाइमा व्भननता 
र सामावजक सांसकतृ वतक पक् लगायतका कारणले पवन अपाङ्गता 
्भएका वयवतिको गणना कम हुने बताए । 

38 अपाङ्गता ्भएका वयवतिको गणनाका लावग केही उपयतुि विवि 
र प्रश्हरू प्रचलनमा रहकेा छन ् । संयतुि राट्रिसंघ तथयाङ्क आयोगअनतग्षत 
अपाङ्गता ्भएका वयवतिको लावग िावशङ्टन समहूले केही प्रश् (छोटा - छ 
प्रश्, लामा - ३५ प्रश्) तयार पारेको छ । तयसतै मोडेल अपाङ्गता सिदेक्ण 
प्रश्हरू (संवक्प्त संसकरणमा ३८ प्रश् र विसततृत संसकरणमा २९४ प्रश्) छन ् । 
यी प्रश्ािली उपयोग गदा्ष अपाङ्गताको परर्भारा विसततृत हुने र सही तथयाङ्क 
सङ्कलन गन्ष सवकने एक अव्भयनताको राय वियो । िावशङ्टन समहू प्रश्हरूको 
संवक्प्त संसकरणमा छ ओटा मात्र प्रश् ्भएकाले छोटो समयमा तथयाङ्क 
सङ्कलन गन्ष सवकने दवेिनछ ्भने अनय प्रश्हरू तलुनातमक रूपमा लामो 
समय लागने दवेिनछ । https://www.ucl.ac.uk/epidemiology-health-
care/which-one-use-washington-group-questions-or-model-
disability-survey-0 केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका एक पदाविकारीले 
“जनगणनाको सीवमतताका कारण” यी प्रचवलत प्रश्हरूलाई उपयोग गन्ष 
नसवकएको बताए । 

39 रावट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल । २०७७ । समािेशी जनगणना 
२०७८ । २४ मवंसर । https://nfdn.org.np/समािेसी-जनगणना-२०७८/ 
मा उपलबि र Thapaliya, Mukti Prakash. 2016. A Report on 
Disability in Nepal 2016. Report submitted to Australian 
Himalayan Foundation (AHF), Sydney, Australia. Available 
at: https://www.australianhimalayanfoundation.org.au/wp-
content/uploads/2017/08/2016_Nepal_Disability_Report.pdf 

अपाङ्गता ्भएका वयवतिको नयनू गणना हुने सम्भािनालाई कम 
गन्ष रावट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले “रावट्रिय जनगणना २०७८ 
को पतृष्ठ्भवूम र अपाङ्गता समािेशी तथयाङ्क” नामक अनतवरि्ष या 
गरेको वियो । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागका एक पदाविकारीले 
अपाङ्गता ्भएका वयवतिको सही गणना गन्ष वि्भागले महासंघ र 
अनय समबवनित संघसंसिासौँग समनिय गरेको, सबै तहमा तावलमका 
लावग अपाङ्गतासमबनिी एउटा छुटै् प्रवशक्ण सत्र तयार गरेको, 
र अपाङ्ग मतै्री सञचार सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सही सचूना 
सङ्कलन गन्ष कोवशस गरेको उति काय्षरिममा बताए । गणक र 
सपुररिेक्कलाई वदइने प्रवशक्णमाफ्ष त अपाङ्गतासमबनिी प्रश् 
र प्रयोग गररएको ढाौँचामा रहकेा सीवमततालाई समबोिन गन्ष, 
अपाङ्गतासमबनिी नकरातमक सोच र पिूा्षग्रहलाई समबोिन गरी 
सही तथयाङ्क सङ्कलन गन्ष िोजेको दवेिनछ । तावलम सामग्री 
र सनद्भ्ष पवुसतकामा अपाङ्गतासमबनिी वििरण सङ्कलन गन्ष 
सामावजक र सांसकतृ वतक कारणले कवठन हुने ्भएकाले अपाङ्गताका 
१२ ओटै िगवीकरणलाई पवहचान गदा्ष विशरे धयान वदनपुनदेमा जोड 
वदएको छ । अपाङ्गतासमबनिी वसिा प्रश् सोधदा सही उत्तर नआउने 
सम्भािना ्भएकाले गणक र सपुररिेक्कलाई अप्रतयक् तररकाले 
प्रश् सोधन अव्भमिुीकरण गन्ष िोजेको दवेिनछ । तर २०६८ र 
२०७८ का प्रश्मा तावतिक व्भननता न्भएकाले अपाङ्गता ्भएका 
वयवतिको गणना पवहले्भनदा फरक नहुन सकछ । अझ प्रश्को बनोट र 
अपाङ्गतासमबनिी विकलपहरू गणक र उत्तरदाताले सहज तररकाले 
नबझुमेा िा बहुअपाङ्गता ्भएका वयवतिबारे अलमल ्भएमा पवन 
यिाि्ष वििरण नआउन सकछ ।

५. ष्नट्कष्व 

जनगणना एकै समयमा राट्रिवयापी रूपमा गररने हुनाले यो वनकै जवटल 
र िवच्षलो प्रवरिया हो । यसको पिू्षतयारीदवेि, तथयाङ्क सङ्कलन 
र प्रशोिनसममका कामका लावग वनकै ठूलो बजेट र मानिीय स्ोत, 
गणक, सपुररिेक्क पररचालन गनु्षपछ्ष । नेपालको पवछलला केही 
जनगणनाले अनतरा्षवट्रिय विवि र प्रवरियालाई आिार बनाएको 
छ । केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले पिू्षतयारीका चरणदवेि नै विव्भनन 
सरोकारिालासौँग छलफल गनदे, नेपाल सरकार, विव्भनन मनत्रालय, 
संघसंसिा र अनय सरोकारिालाहरूका अपेक्ा पवन समबोिन गनदे 
कोवशस गरेको छ । सरोकारिालाका अपेक्ा परूा गनु्षपनदे ‘दबाब’ का 
कारण पवन केनद्ीय तथयाङ्क वि्भागले प्रश्ािलीमा िरैे वििाका 
प्रश्हरू समािेश गरेको छ । यसैकारण मखुय प्रश्ािली वनकै लामो 
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बनन पगुेको छ । यसरी िरैे्भनदा िरैे विरय समट्ेने प्रयास गदा्ष प्रश्ािली 
बोवझलो पवन हुनछ । अवन िरैे विरयिसतलेु गदा्ष बझुाइमा एकरूपता 
नआउन सकछ । प्रश्ािली जवटल ्भएमा एकातफ्ष  सरोकारिालाले 
शकंाको दृवटिले हनेदे सम्भािना हुनछ ्भने, फारम ्भनदे रिममा गणक-
गणक बीच र सपुररिेक्क िा उत्तरदाताबीचमा पवन एकरूपता नहुन 
सकछ । यसले सही तथयाङ्क सङ्कलनमा असर पान्ष सकछ । वनकै 
लामो प्रश्ािली ्भएमा िा प्रश्ािलीका शबदािली, िाकय असपटि 
्भएमा सही तथयाङ्क प्राप्त गन्ष झन कवठन हुन सकछ । यसैले नयनूतम 
र अवत आिशयक प्रश्हरू मात्र समािेश ्भएमा गणुसतरीय तथयाङ्क 
सङ्कलन हुनछ । सािै यसले समय र िच्ष पवन बचाउौँछ ।

जनगणनालाई सबैजसो सरोकारिाला, संघसंसिा, समदुाय, िग्ष, 
जातजावत, िावम्षक समदुाय, र अलपसंखयक समहूले वनकै चासोका 
साि हदेदै आफना सरोकार र मदु्ा उठाएका छन ्। केनद्ीय तथयाङ्क 
वि्भागले सरोकारिालासौँग छलफल गरी उनीहरूका िरैेजसो 

मदु्ा समबोिन गरेको बताएको छ । तर अझ ैपवन केही संघसंसिा, 
जातजावत र अलपंखयक समदुायका प्रवतवनविले ्भने संसिागत 
संरचना, विवि र प्रवरियाका सािै प्रश्ािली, जातजावतको िगवीकरण, 
लैंङ्वगकता, ्भारा र िम्षसमबनिी प्रश्मा आलोचना पवन गरेका 
छन ् । जनजावत संघसंसिा र अव्भयनताले सामदुावयक सचतेना 
अव्भयानलगायत विव्भनन गवतविवि सञचालन गरररहकेा छन ्। यी 
अव्भयान जनगणनासमबनिी सामदुावयक सचतेना जगाउने उद्शेय 
रािकेा छन ् । तर ्भारा, जातजावत र िम्षको गणना सामदुावयक 
पवहचानको पक्सौँग पवन जोवडएकोले विव्भनन सतरबाट बहस र वििाद 
हुने दवेिनछ । यसैले जनगणनालाई कम्भनदा कम वििावदत बनाउन 
सबैजसो सरोकारिालाले उठाएका जनगणनाका विवि, प्रवरिया, 
संरचना, प्रश्ािली, गणक-सपुररिेक्क तावलम गणुसतर लगायतका 
पक्मा विशरे धयान वदनपुनदे दवेिनछ । विव्भनन सरोकारिालालाई 
जनगणनाका महत्िपणू्ष वरियाकलापमा समािेश गन्ष आिशयक छ ।
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