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१. परिचय

नेपालमा वि.सं. १९६८ दवेि प्रत्ेक १० िर्षमा रावट्रि् जनगणना गररँद ैआएको छ । केन्द्री् 
तथ्ाङ्क विभागले सं्कु्त राट्रिसंघले जोड वदएका विशरेताअनसुार िैज्ावनक तररकाले 
रावट्रि् जनगणना गद्षछ ।1 वि.सं. २०७८ मा समपन्न जनगणना १२ औ ँहो र नेपालले संघरी् 
संरचना अिलम्बन गरे पवछको पवहलो हो । ्स्बाट पवहलोपटक सात प्रदशे, ७५३ स्ानरी् 
तह र ६,७४३ िडाको महतिपणू्ष जनसाङ्व््क, सामावजक त्ा आव ््षक पक्षसम्बन््री न्ाँ 
तथ्ाङ्क प्राप्त हुनेछ । केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले रावट्रि् जनगणनाका लावग मु् ्त्ा तरीन 
वरि्ाकलाप गनने गरेको छ । पवहलो, जनगणनाको पिू्षत्ाररी (Pre-census activities); 
दोस्ो, गणना (Enumeration)2 र तेस्ो, गणना पश्ातका वरि्ाकलाप (Post-enumeration 
activities) । पिू्ष त्ाररी गररसकेपवछ विभागले गणना दईु चरणमा गऱ्ो । पवहलो चरणमा 
भदौ ३० दवेि असोज १८, २०७८ समममा घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण समपन्न भ्ो । दोस्ो 
चरणमा कावतिक २५ दवेि मवंसर ९, २०७८ समममा मु् ् प्रश्ािलरीमार्ष त विसततृत वििरण 
संकलन गऱ्ो । दोस्ो चरणम ैदशेभरका प्रत्ेक स्ानरी् तहका स्ैब िडा्बाट सामदुाव्क 
प्रश्ािलरीमार्ष त िडासतरको आ्ारभतू स्ोत, सा्न, क्षमता, पिूा्ष्ार र विपदस्म्बन््री 
वििरण संकलन गऱ्ो । 

डेमोरेिसरी ररसोस्ष सेन्टर नेपाल (डरीआरसरीएन) ले रावट्रि् जनगणनाको प्रवरि्ा र वरि्ाकलाप 
प ््षिेक्षण गनने उद्शे् वलएको व््ो । ् सै अनरुूप डरीआरसरीएनले ‘रावट्रि् जगणना २०७८’ को 
पवहलो चरण अ्ा्षत ्पिू्षत्ाररीको अध््न गररी एक प्रवतिेदन असार २०७८ मा नै प्रकावशत 

1 सं्कु्त राट्रिसंघले जनगणनामा प्रत्ेक व्वक्तको गणना (individual enumeration), पररभावरत 
भगूोल साि्षभौवमक गणना (universality within a defined territory), एकसा् गणना (simultaneity), 
र पररभावरत आिव्कता (defined periodicity) र ससानो भगूोलको िणडरीकतृ त तथ्ाङ्क उतपादन गनने 
(capacity to produce small-area statistics) मा जोड वदएको छ । https://unstats.un.org/unsd/
demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/
Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf पेज ३-४ हनेु्षहोस ्।

2 विभागले गणनाका लावग तरीन वकवसमका प्रश्ािलरी: घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण प्रश्ािलरी, मु् ् 
प्रश्ािलरी (व्वक्तगत र पाररिाररक वििरण संकलनका लावग) र सामदुाव्क प्रश्ािलरी (िडा तहको वििरण 
संकलनका लावग) को उप्ोग गरेको व््ो । 
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गररसकेको छ ।3 ्ो दोस्ो प्रवतिेदन गणनाको प ््षिेक्षणका आ्ारमा त्ार पाररएको हो । 
्सको मु् ् उद्शे् जनगणनाको तथ्ाङ्क संकलन विव्, प्रवरि्ा र ्सका सैद्ावन्तक एिम ्
व्ािहाररक पक्षलाई केलाउने र त्सलाई सरोकारिालामाझ ्बहसमा ल्ाई आगामरी वदनमा 
नरीवतगत र व्ािहाररक सु् ारमा मद्त पऱु्ाउने हो । 

२. पय्यवेक्षण वववि ि के्षत्र

डरीआरसरीएनले रावट्रि् जनगणना २०७८ को शरुूदवेि अवन्तमसमम प ््षिेक्षण गरेको व््ो । 
्स रिममा मु् ्त्ा गणुातमक पक्षमा ध्ान वदइएको व््ो । प ््षिेक्षणका लावग भौगोवलक 
र सामावजक विवि्तालाई ध्ानमा रािरे प्रदशे, वजलला, स्ानरी् तह र गणना क्षेत्र छनोट 
गररएको व््ो । प्रदशे १ मा इलामको सू् योद् नगरपावलका, झापाको मचेरीनगर नगरपावलका 
र कचनकिल गाउँपावलका, सनुसररीको इनरुिा नगरपावलका र दिेानगंज गाउँपावलका; म्शे 
प्रदशेमा ् नरुाको जनकपरु उपमहानगरपावलका, वमव्ला नगरपावलका, नगराइन नगरपावलका 
र ्बटेश्वर गाउँपावलका; ्बागमतरी प्रदशेमा मकिानपरु वजललाको हटेौडा उपमहानगरपावलका, 
्ाहा नगरपावलका र वभमरेदरी गाउँपावलका; लवुम्बनरी प्रदशेमा दाङको गढिा गाउँपावलका, 
लमहरी नगरपावलका, घोराहरी उपमहानगरपावलका र ्ब्बई गाउँपावलका; रोलपाको रुन्टरीगढरी 
गाउँपावलका, वत्रिेणरी गाउँपावलका र ््बाङ गाउँपावलका; र गणडकी प्रदशेमा ्बागलङुको 
ढोरपाटन नगरपावलका र वनसरीिोला गाउँपावलका गररी कुल २१ स्ानरी् तहका गणना क्षेत्रमा 
प ््षिेक्षण गररएको व््ो । प्रदशे, वजलला र स्ानरी् तहका जनगणना अव्काररी, सपुररिेक्षक, 
गणक, संघसंस्ाका प्रवतवनव् र नागररक गररी कुल २५० उतिरदातासँग संिाद गररएको व््ो । 
प ््षिेक्षणका रिममा गणक, सपुररिेक्षक त्ा जनगणना अव्काररीहरूको काम र तथ्ाङ्कको 
गोपनरी्तामा कुनै असर नपरोस ्भन्नेमा अनसुन््ाताहरू सचते व्ए । उपलब् जानकाररीलाई 
गणुातमक विव्मार्ष त विशे्रण गररएको छ । सरीवमत स्ान, व्वक्त िा सरोकारिाला सँगको 
संिादका आ्ारमा त्ार गररएकोले ्स प्रवतिेदनका वनट्कर्ष त्ा वनचोड सामान््रीकरण गन्ष 
नवमलन सकछ । 

3 प्रवतिेदन www.democracyresource.org/wp-content/uploads/2021/07/FINAL-
Nepal-National-Census-2078-v.s.-13July2021-1.pdf मा उपलब्; रागनु २, २०७८ मा 
हरेरएको । 
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प्रवतिेदनको ्स पवछको िणडमा जनगणना सञचालनका लावग प्रशासवनक संरचना र 
जनशवक्त व्िस्ापन्बारे चचा्ष गररएको छ जसमा का्ा्षल् स्ापना, जनशवक्त छनोट त्ा 
तावलम र जनगणनाको प्रचारप्रसार समवेटएको छ । चौ्ो िणडले जनगणनाका रिममा भएको 
समन्ि् र सहका ््षको लेिाजोिा गछ्ष । घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण्बारे पाँचौ ँिणडमा 
विमश्ष गररएको छ । छैटौ ँिणडमा जनगणनाको प ््षिेक्षणमा उपलब् जानकाररी राविएको छ । 
त्सै गररी विवभन्न समदुा्को संस्ागत अवभ्ान र त्सले गणनामा पारेको प्रभाि्बारे िण्षन 
सातौ ँिणडमा छ । अन्त्मा वनट्कर्ष छ ।

३. प्रशासविक सिंचिा ि जिशवति वयवस्ापि

३.१. जिगणिा काया्यलय ि कर्यचािी 

केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनका लावग स्ैब वजललामा 
वजललासतररी् जनगणना का्ा्षल् स्ापना गऱ्ो । भगूोल र जनघनतिका आ्ारमा केहरी 
वजललामा एकभन्दा ्बढरी का्ा्षल् स्ापना गररएकोले ७७ वजललामा कुल ८७ वजलला 
जनगणना का्ा्षल् स्ापना गररए । तरीमध्े प्रदशे राज्ानरी रहकेो वजललामा स्ावपत 
एउटा का्ा्षल्लाई प्रदशे सरकारसँग समन्ि् गनने गररी प्रदशे जनगणना का्ा्षल् ्बनाइ्ो । 
स्ानरी् तहमा कुल ७५३ स्ानरी् तह हनेने गररी ३४९ स्ानरी् जनगणना का्ा्षल् स्ापना 
गरर्ो । एउटा स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्ले कमतरीमा दईुदवेि तरीन पावलकामा जनगणनाको 
सञचालन त्ा व्िस्ापन गऱ्ो । 

प्रदशे जनगणना का्ा्षल्मा ्बढरीमा १० जना कम्षचाररीको दर्बन्दरी व््ो । तरीमध्े चार जना 
स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्का लावग व्ए । स्ैबजसो स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा तरीन 
्ा चार कम्षचाररी िवटएका व्ए । ्री कम्षचाररीको वजममिेाररीमा गणकको तावलम सञचालन 
त्ा व्िस्ापन, गणक पररचालन र गणक त्ा सपुररिेक्षक सहजरीकरण जसता काम व्ए । 
त्स्बाहके गणना सामग्री उपलब् गराउने एिम ्गणक त्ा सपुररिेक्षकको का ््षसमपादनको 
सपुररिेक्षण गनने वजममिेाररी पवन वतनै कम्षचाररीको व््ो ।
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३.२. सपुरिवेक्षक ि गणक भिा्य त्ा तावलर

विगतका जनगणनामा सामदुाव्क विद्ाल्का वशक्षकलाई गणक र सपुररिेक्षक 
्बनाइन्थ्ो । तर ्सपटक भने केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले िलुा प्रवतसप्ा्ष्बाट वतनको 
छनोट गनने नरीवतअनरुूप ्ोग्ता तोकी अनलाइन आिेदन आह्ान गऱ्ो । माघ ११ दवेि 
चतै ११, २०७७ को सम् सरीमामा परेका आिेदनको आ्ारमा विभागले सपुररिेक्षक र 
गणक सम्बवन््त वजलला जनगणना का्ा्षल्ले छनोट गनने गररी संवक्षप्त सचूरी त्ार गऱ्ो । 
िैकवलपक उममदेिारका कारण ्ो सचूरी आिश्क दर्बन्दरीभन्दा ३० प्रवतशतले ्बढरी व््ो । 
आिेदन रारम भदा्ष गणक र सपुररिेक्षकलाई आरूले काम गन्ष चाहकेा कुनै दईु स्ानरी् 
तह प्रा्वमकतामा रा्न भवनएको व््ो । स्ानरी् भारा र संसकतृ वतको ज्ान भएका स्ानरी् 
सपुररिेक्षक र गणकलाई छनोटमा प्रा्वमकता वदइएको व््ो । जनगणनाका लावग गररएको 
्ो पररित्षनलाई स्ैबजसो सरोकारिालाले सकारातमक मानेका व्ए ।4

केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले जनगणनामा संलगन हुने जनशवक्तका लावग संघरी्, प्रदशे र 
स्ानरी् गररी तहगत तावलम आ्ोजना गरेको व््ो । संघरी् तहको तावलम्बाट रावट्रि् 
प्रवशक्षक त्ार पारर्ो । वतनले प्रदशे सतरमा मु् ् प्रवशक्षकहरूलाई तावलम वदए जसमा 
स्ानरी् विद्ाल्का वशक्षक त्ा कलेजका प्रध्ापक, स्ानरी् सतरमा का ््षरत संघरी् त्ा 
स्ानरी् वनजामतरी सेिाका कम्षचाररी र स्ानरी् जनगणना अव्काररी सहभागरी भए । उनरीहरूले 
वजलला र स्ानरी् जनगणना का्ा्षल् सतरमा सपुररिेक्षक र गणकलाई तावलम वदए ।

सपुरिवेक्षक तावलर 

वजलला जनगणना का्ा्षल्हरूले चतै २०७७ मा सपुररिेक्षक छनोट गररी िैशाि १६, 
२०७८ दवेि तावलम शरुू गरे । तर सोहरी अिव्मा कोवभड-१९ महामाररीका कारण 

4 डेमोरेिसरी ररसोस्ष सेन्टर नेपाल (डरीआरसरीएन) । २०७८ । रावट्रि् जनगणना २०७८ : पिू्ष त्ाररी र 
्बहसका विर् । लवलतपरु : डरीआरसरीएन । www.democracyresource.org/wp-content/uploads/ 
2021/07/FINAL-Nepal-National-Census-2078-v.s.-13July2021.pdf मा उपलब् ; रागनु 
२, २०७८ मा हरेरएको ।
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गररएको दशेव्ापरी ्बन्दा्बन्दरी (लकडाउन) ले गदा्ष उक्त एक हप्ते तावलम चार वदनम ै रोकन ु
पऱ्ो । िैशाि १९, २०७८ को मवन्त्रपरररदक्ो ्ैबठकले जनगणनाका समपणू्ष गवतविव् 
स्वगत गररवद्ो ।5 कोवभड-१९ महामाररीको वस्वत सहज ्बन्द ैगएपवछ विभागले प्रसताि 
गरेको न्ाँ का ््षतावलकालाई मन्त्ररीपरररदक्ो भदौ २१, २०७८ को ्ैबठकले सिरीकतृ त गऱ्ो ।6 
त्सपवछ जनगणनाका गवतविव् पनु: अवघ ्बढे । 

िैशािमा तावलम पाएका केहरी सपुररिेक्षक पवछ उपलब् हुन सकेनन ्र िैकवलपक सचूरी्बाट 
न्ाँ उममदेिार छनोट गरर्ो । िैकवलपक सचूरी्बाट पवन सपुररिेक्षकको पवूत्ष हुन नसकदा 
स्ानरी् र वजलला जनगणना का्ा्षल्हरूले विभागसँग समन्ि् गररी स्ानरी् सतर्बाटै 
सपुररिेक्षक छाने । ्सररी वलइएका न्ाँ सपुररिेक्षक र पवहले तावलम वलएकालाई एकैसा् 
रािरे भदौ २७-२८, २०७८ मा तावलम सञचालन गरर्ो । िैशािमा चार वदन तावलम 
वलएका सपुररिेक्षकले ्प दईु वदनको तावलममा सहभागरी हुन पाउँदा व्बवस्षसकेको विर्िसत ु
सवमझन सवजलो भएको ्बताए भने न्ाँ सपुररिेक्षकले भने दईु वदनको मात्र तावलम पाउँदा परूा 
विर्िसत ु्बझुन सम् प्ा्षप्त नभएको ्बताए । मकिानपरुको हटेौडा नगरपावलकामा दईु वदन 
मात्र तावलम पाएका एक सपुररिेक्षकले आरूजसता न्ाँ सपुररिेक्षकहरूलाई तावलम प्ा्षप्त 
नभएको ्बताए । “तावलम वछटो-वछटो सकने काम मात्र भ्ो । ्रैे कुरा ्बझुन पाइएन । शरुू-
शरुूमा काम गन्ष गाह्ो भ्ो । पवहले तावलम वलइसकेका सा्रीहरू र सरहरूलाई सो्रे काम 
गरर्ो,” तरी सपुररिेक्षकले भने । 

गणक तावलर

केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले असोज २०७८ मा गणकको संवक्षप्त सचूरी प्रकाशन गऱ्ो । 
जस्बाट वजलला/स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्ले गणक छाने । दशेभर करर्ब ४० हजार गणक 
उक्त छनोटमा परेका व्ए । वतनले कावतिक १३-१६, २०७८ को अिव्मा चार वदिसरी् 

5 वनण््ष : www.opmcm.gov.np/download/संित-्२०७८-साल-िैशाि-मवहन/?wpdmdl=72
77&refresh=61a9ef5caf5951638526812 मा उपलब्; रागनु २, २०७८ मा हरेरएको ।

6 वनण््ष : www.opmcm.gov.np/download/संित-्२०७८-साल-भाद्-मवहन/?wpdmdl=7472
&refresh=61a9c3ca0a71f1638515658 मा उपलब्; रागनु २, २०७८ मा हरेरएको ।
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तावलम पाए । कोवभड-१९ महामाररीले जनगणना प्रभावित हुनभुन्दा पवहले छ वदनको लावग 
त् गररएको गणकको तावलम घटाएर चार वदनमा सरीवमत गररएको व््ो । 

गणकलाई उपलब् हुनपुनने तावलम सामग्री अव्कांश स्ानमा प्ा्षप्त नै भएको जनगणना 
अव्काररीहरूले ्बताए । तर कतै कतै केहरी गणकलाई तावलम सामग्री अपगु हुन पगुेको पवन 
पाइ्ो । पिू्ष वन्ा्षररत दर्बन्दरीमा गणकको सं््ा ्प हुन जाँदा त्सो भएको ्बवुझ्ो । घर 
त्ा घरपररिार सचूरीकरणमा पिूा्षनमुान गररएभन्दा ्रैे घरपररिार सचूरीकरण भएकोले ्सररी 
गणक ्प गनु्षपरेको व््ो । 

प्रदशे सतरको तावलममा सहभागरी भएका मु् ् प्रवशक्षकहरूले गणकहरूलाई तावलम वदए । 
स्ानरी् विद्ाल्का माध्वमक तह िा सोभन्दा माव्ललो तहका वशक्षक, स्ानरी् सतरमा 
का ््षरत संघरी् त्ा स्ानरी् वनजामतरी सेिाका कम्षचाररी र प्रदशे एिम ् वजलला जनगणना 
अव्काररीले तोकेका स्ानरी् जनगणना अव्काररी मु् ् प्रवशक्षक व्ए । गणकलाई २०-३० 
जनाको समहू ्बनाई हरेक समहूलाई छुटै् रािरे प्रवशक्षण वदइएको व््ो । तथ्ाङ्क विभागले 
गणकलाई विवभन्न मलटरीवमवड्ाको उप्ोग गररी सैद्ावन्तक र व्ािहाररक विव््बाट तावलम 
वद्ो । व्बजलुरीका सा्ै कम्प्टुर र प्रोजेकटर उपलब् भएका स्ानमा पािर्पिाइन्ट सलाइड र 
अन्् श्रव्दृश् सामग्रीको उप्ोग गररी तावलम वदइएको व््ो । 

्रैेजसो गणकले विर्िसत ु र प्रश्ािलरी भनने्बारे आ्ारभतू ज्ान प्रवशक्षण्बाट पाएको 
्बताए । श्रव्दृश् सामग्रीको उप्ोग गरेर हरेक प्रश्लाई एकएक गररी केलाउँद ैप्रवशक्षणलाई 
प्रभािकाररी ्बनाउन िोवजएको व््ो । जनगणनामा आउन सकने चनुौतरी र वतनलाई समा्ान 
गनने उपा््बारे समते तावलम्बाट प्ा्षप्त ज्ान पाउन सकेको गणकहरूले ्बताए । ्द्वप केहरी 
गणकले तावलममा सैद्ावन्तक ज्ान ्बढरी वदइएको र व्ािहाररक अभ्ास कम भएको महससु 
गरेका व्ए । प्रश्ािलरी ज्ाद ै विसततृत हुदँाहुदँ ैपवन जममा चार वदन मात्रै प्रवशक्षणका लावग 
छुट्््ाइएकोमा गणकहरूको गनुासो व््ो । उक्त प्रवशक्षण अिव्मा प्र्ोगातमक अभ्ास 
कम भएको वतनले ्बताए । मचेरीनगर नगरपावलकाका एक गणकले भने, “गणकलाई वदएको 
तावलम औपचाररकता परूा गनने वकवसमको मात्र भ्ो । हामरी सहभागरीले तावलममा उदाहरण 
र व्ािहाररक ज्ानसवहत ्बझुन पाउने अपेक्षा रािकेा व््ौ ँ।” प्रवशक्षणमा प्ा्षप्त व्ािहाररक 
अभ्ास गराउन नसकेको जनगणना अव्काररीहरूले पवन सिरीकारे । इलामका एक जनगणना 
अव्काररीले भने, “तावलमको सम् छोटो भएकाले सैद्ावन्तक पक्षलाई मात्र समट्ेन सवक्ो । 
गणकहरूलाई अन्तरवरि्ातमक शलैरीमा व्ािहाररक अभ्ास गराएर तावलम वदन नसवकएको 
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र प्रवशक्षकको एकोहोरो प्रिचनले गणकहरूलाई तावलम पट्््ारलागदो भएको व््ो ।” 
मु् ्त्ा आव ््षक वरि्ाकलापको वििरण, ्बसाइसँराइ र ्बाल मतृत्कुो प्रश्मा अन््ोल भएको 
गणकहरूले ्बताए । उनरीहरूलाई घरा्सरी कामकाज िा सामान्् भवनने काम कुन आव ््षक 
वरि्ाकलापमा पछ्ष भनेर छुट्््ाउन गाह्ो परेको व््ो । दईु जना प्रवशक्षकहरू्बरीच सामञजस् 
नभएको र एउटै विर्मा विरो्ाभासपणू्ष सझुाि आएको अनभुि केहरी गणकहरूले सनुाए । 
प्रवशक्षकहरूको ्सतो अलमलले गदा्ष केहरी वनवश्त प्रश्हरूमा तरी गणकका अन््ोल ्बाँकी नै 
व्ए र अन््ोलसवहत उनरीहरू काममा िवटए । 

झापामा तावलमलाई प्रभािकाररी ्बनाउने उद्शे्ले शहररी इलाका र ग्ामरीण क्षेत्रका गणकलाई 
छुट्ाछुटै् समहूमा रािरी तावलम सञचालन गरेको व््ो । ्सो गदा्ष शहररी इलाका र ग्ामरीण 
क्षेत्रको आव ््षक वरि्ाकलाप, पेशा र व्िसा््बारे गणकलाई ्बझुाउन सवजलो भएको 
्बताइ्ो । त्सै गररी विभागले तोकेको तावलम अिव् (कावतिक १३-१६, २०७८) मा 
अनपुवस्त गणकहरूलाई कावतिक २१-२४ समम छुटै् तावलम सञचालन गररएको व््ो । 
कारणिश ्री दिुै तावलममा अनपुवस्त गणक र तावलमप्राप्त कुनै गणकले छोडेपवछ सट्ामा 
आएका न्ाँ गणकलाई भने एकवदने अवभमिुरीकरण गराई गणनाक्षेत्रमा िटाइएका केहरी 
उदाहरण पवन व्ए । गणकले ्बरीचम ैकाम छोड्ने समभािनालाई ध्ान वदएर केहरी स्ानमा 
तावलम वदएरै जगेडा गणकको व्िस्ा गररएको व््ो । गणना नसवकँद ै गणकले काम 
नछोडून ्भनेर रोलपाको एउटा जनगणना का्ा्षल्ले गणकका सककल शवैक्षक प्रमाणपत्र नै 
्रौटरी रािकेो पाइ्ो ।

३.३. प्रचािप्रसाि

विभागले वजलला जनगणना का्ा्षल्लाई सचूना त्ा प्रचारप्रसारका सामग्री र आिश्क 
्बजेट रागनु-चतै २०७७ मा नै उपलब् गराएको व््ो । वजलला जनगणना का्ा्षल्ले प्राप्त 
गरेका त्सता सामग्रीमा पत्रपवत्रका, टरीभरी त्ा एरएम रेवड्ोका लावग प्रचार सामग्री, पोष्टर, 
पमपलेट, नमनूा प्रश्ािलरी लगा्त रहकेो जनगणना अव्काररीहरूले ्बताए । प्रचारप्रसारका 
लावग ्री सामग्री वजलला जनगणना का्ा्षल्ले स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा वितरण 
गरेको व््ो । ्सता कवतप् सामग्रीमा वमवतसमते उललेि गररएको व््ो । तर कोवभडको 
महामाररी र त्सका कारण दशेमा लाग ु भएको लकडाउनले गदा्ष जनगणनाको वतव्वमवत 
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पवछ ्केवल्ो । जनगणना अव्काररीहरूका अनसुार शरुूको का ््षतावलका स्वगत भएपवछ 
वमवत उललेि नभएका सामग्री मात्र उप्ोगमा आउन सके । पवछ विभागले वमवत अद्ािव्क 
गररएका प्रचार सामग्री पठाएको भए पवन तरी प्ा्षप्त नभएको जनगणना अव्काररीहरूले ्बताए । 

नागररकले जनगणना्बारे रेवड्ो, टेवलवभजन र पत्रपवत्रकामार्ष त ््ेष्ट सन्दशे प्राप्त गरेका 
व्ए । ्री सञचार माध्मको पहुचँ नभएका स्ानमा टेवलरोनमा ररङब्ाक टोनका रूपमा 
्बजाइएका सन्दशेको प्रभािकाररता ्बढरी दवेि्ो । तर मो्बाइल रोन सञजालको पहुचँ 
नभएका केहरी ग्ामरीण क्षेत्रमा जनगणना्बारे जानकाररी नपगुेको पवन पाइ्ो । इलामको सू् योद् 
नगरपावलकामा िवटएका गणकका अनसुार त्स पावलकाका केहरी स्ान नेपालका टेवलरोन 
सेिा प्रदा्क संस्ाको नेटिक्ष ्बावहर व्ए । त्हाँका नागररकले सञचारका लावग सरीमा पारर 
(भारत) को टेवलरोन सेिा प्रदा्कका वसम काड्ष प्र्ोग गनने हुनाले ररङब्ाक टोनमा आउने 
जनगणनासम्बन््री जानकाररी पाएका व्एनन ्। 

जनगणना्बारे सचूना त्ा सन्दशे प्रा्जसो नेपालरी भारा र अन्् ्बहुसं््कले ्बोलने भारामा7 
प्रकावशत त्ा प्रसाररत गररएको हुदँा अलपसं््क भारा ्बोलने केहरी समदुा्मा पगुेको 
व्एन । उदाहरणको लावग झापाको राजिंशरी समदुा्मा नेपालरी भारामा प्रसाररत जनगणना 
सन्दशे ्िुा र पढेलेिकेाले ्बझु ेपवन ितृद्-ितृद्ा र वनरक्षरहरूले ्बझुकेा व्एनन ्। 

विवभन्न संघ-संस्ाले जनगणना्बारे चलाएका अवभ्ान्बाट पवन नागररकले जनगणना्बारे 
सन्दशे प्राप्त गरेका व्ए । ्नरुामा मगहरी राउणडेशन नामक संस्ाले समदुा् सतरमा मगहरी 
भारा लेिाउने अवभ्ानसिरूप जनगणना शरुू हुने अवघललो वदन आमसभा गरेको व््ो र 
त्स्बारे नागररक जानकार व्ए । 

प ््षिेक्षण गररएका ्रैे स्ानमा जनगणना्बारे सन्दशे पाएका कवतप् नागररक पवन जनगणना 
कवहलेदवेि कवहलेसमम हुदँछै भन्ने्बारे जानकार नभएको पाइ्ो । केहरी नागररकले पवहलो 
चरणको घर त्ा घरपररिार सचूरीकरणलाई नै जनगणना भन्ने पवन ठानेका व्ए । 

7 विभागले नेपालरी समदुा्हरूमा ्बढरी सं््ामा ्बोवलने भारा (नेपालरी, तामाङ, वलम्ब,ू राना ्ारू, 
नेिाररी, मवै्लरी, गरुुङ, डोटेलरी, भोजपरुरी, वहमालरी, अि्री, पिूवी ् ारू, पवश्म ् ारू लगा्त) मा जनगणना्बारे 
सचूनामलूक सन्दशे त्ार पारेर प्रसारण र वितरण गरेको व््ो । https://www.youtube.com/channel/
UCoidjNDWNJkg-RbfYrg1Vjg/videos मा उपलब्; रागनु ४, २०७८ मा हरेरएको ।
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४. सरनवय त्ा सहकाय्यका सयंनत्र

केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले रावट्रि् जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनका लावग विवभन्न 
संरचनाको कलपना गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्ालन तथा वयवसथापन आदशे, २०७६ 
र राष्ट्रिय जनगणना सञ्ालन ष्नददेष्शका, २०७७ लगा्त काननूरी दसतािेजमा जनगणना 
सञचालनमा समन्ि् र सहका ््ष गन्ष सवकने विव् र सं्न्त्र तोवकएको छ । सरकाररी त्ा 
अ््षसरकाररी, रावट्रि् त्ा अन्तरा्षवट्रि् संस्ाहरूसँग समते समन्ि् र सहका ््ष हुन सकने ्री 
दसतािेजको मम्ष हो । विभागले जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनको लावग तहगत सं्न्त्र 
वनमा्षण गररी तरीन तहका सरकारसँग समन्ि् त्ा सहका ््षको आ्ार त्ार गरेको व््ो । 
संघमा वनदनेशक सवमवत त्ा प्रदशे, वजलला र स्ानरी् तहमा समन्ि् सवमवत गठन गरेको 
व््ो । वनदनेशक सवमवतले जनगणनालाई माग्षवनदनेशन गनने, आिश्क प्राविव्क र विर्गत 
सवमवत गठन गनने, विवभन्न वनका् र तह्बरीच समन्ि् र सहका ््षको व्िस्ा वमलाउने र 
विकास साझदेार वनका्सँग आिश्क पहल गनने जसता काम गरेको व््ो ।

प्रदशे सतरमा सहजरीकरण, समन्ि् र माग्ष वनदनेशन गन्ष प्रमिु सवचिको सं्ोजकतिमा प्रदशे 
जनगणना समन्ि् सवमवत गठन गररएको व््ो । वजललामा प्रमिु वजलला अव्काररीको 
सं्ोजकतिमा वजलला जनगणना समन्ि् सवमवत व््ो । त्सतै स्ानरी् तहमा स्ानरी् 
जनगणना का्ा्षल् रहने पावलकाको प्रमिु प्रशासकी् अव्कतृ त िा वनजले तोकेको 
अव्कतृ त सतरको कम्षचाररीको सं्ोजनमा स्ानरी् जनगणना समन्ि् सवमवत गठन गररएका 
व्ए । वजलला जनगणना समन्ि् सवमवत र स्ानरी् जनगणना समन्ि् सवमवतको ्ैबठक 
कमतरीमा एक पटक ्बसेको व््ो । केहरी स्ानमा दईु पटकसमम ् सतो ्ैबठक भएको पाइ्ो । ् री 
सवमवतको काम केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले स्ापना गरेका जनगणना का्ा्षल्लाई सह्ोग 
र समन्ि् गनने, सरुक्षा वदने, जनगणनाको प्रचारप्रसार गनने र गणना का ््षको अनगुमन र 
सपुररिेक्षण गनने भनरी तोवकएको व््ो । 

जनगणना सञचालनका लावग ्री तहगत सवमवत झै ँ गररी तहगत जनगणना का्ा्षल्हरू 
स्ापना गररए । संघमा केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले मु् ् भवूमका िले्ो । सातै प्रदशेमा 
प्रदशेसतररी् जनगणना का्ा्षल्ले समन्ि् गरेका व्ए । प्रदशे जनगणना का्ा्षल्हरूले 
प्रदशे जनगणना समन्ि् सवमवतसँग कमतरीमा एक र ्बढरीमा दईु पटकसमम ्ैबठक ्बसेका व्ए । 
्री ्ैबठकमा जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनका लावग का्ा्षल््बाट भएका त्ाररी 
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र गवतविव््बारे छलरल भएको ्बताइ्ो । जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनमा प्रदशे 
सरकारको प्रत्क्ष सहभावगता भने दवेिएन । ्स तथ्लाई प्रदशे जनगणना अव्काररीहरूले 
पवन सिरीकारे । प्रदशे १ का एक जनगणना अव्काररीले भने, “प्रदशे समन्ि् सवमवतका 
पदाव्काररीसँग एक चोवट ्ैबठक ्बस्ौ ँ। हामरीले जनगणनाको त्ाररी्बारे जानकाररी गरा्ौ ँ। ् ो 
संघरी् सरकारको का ््षरिम भएकोले प्रदशेले कुनै का ््षरिम िा ्बजेट छुट्््ाएको छैन । प्रदशे 
समन्ि् सवमवतले नरीवतगत वनण््ष  गनने ठाउँ पवन दवेिदँनै । जनशवक्तको लावग पवन प्रदशेको 
भरपनु्ष परेको छैन ।” प्रदशे सरकारका प्रवतवनव्हरूले पवन जनगणनालाई संघरी् सरकारको 
का ््षरिमको रूपमा वलएका व्ए । 

्सै गररी वजलला जनगणना का्ा्षल्ले वजलला सतरमा समन्ि् गरेको व््ो । विभाग्बाट प्राप्त 
सामग्रीलाई स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा वितरण गनने र गणनापश्ात स्ानरी् जनगणना 
का्ा्षल््बाट वरता्ष सामग्रीलाई विभागसमम पठाउने; गणक र सपुररिेक्षकको छनोट गररी 
तावलम सञचालन गनने र सम्बवन््त स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा िटाउने; वजलला 
जनगणना समन्ि् सवमवतसँग ्ैबठक ्बसरी का्ा्षल््बाट भएका गवतविव््बारे अिगत गराउने 
लगा्तका काम वजलला जनगणना का्ा्षल्ले गरेका व्ए । प ््षिेक्षणमा परेका अव्कांश 
वजललामा िैशाि २०७८ मा भएको दशेव्ापरी लकडाउनभन्दा पवहले नै वजलला जनगणना 
समन्ि् सवमवतसँग एक चरणको ्ैबठक भएको पाइ्ो । मकिानपरुका वजलला जनगणना 
समन्ि् सवमवतका सं्ोजक त्ा प्रमिु वजलला अव्काररीले भने, “कोवभडले गदा्ष जनगणना 
सरेपवछ कुनै ्ैबठक त्ा समन्ि् भएको छैन । लकडाउन हुनपुवहले एकपटक ्ैबठक ्बसेका 
व््ौ ँ ।” वजलला जनगणना अव्काररीहरूले वजलला जनगणना समन्ि् सवमवतका ्ैबठक 
आिश्क परेमा िा कुनै समस्ा आइपरेमा त्सको समा्ानका लावग ्बसन सवकने ्बताएका 
व्ए । केहरी वजललाले सरोकारिालाहरू भलेा पाररी जनगणनासम्बन््री सचतेना गोष्रीसमते 
सञचालन गरेका व्ए ।

स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्ले स्ानरी् सतरमा समन्ि् र सहजरीकरण गरेका व्ए । स्ानरी् 
जनगणना अव्काररीको तत्िाि्ानमा स्ानरी् जनगणना समन्ि् सवमवत गठन गररए । 
स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्हरूले वजलला जनगणना का्ा्षल््बाट प्राप्त सामग्रीको भणडारण; 
वितरण त्ा सरुक्षा व्िस्ापन, गणक त्ा सपुररिेक्षकको पररचालन त्ा वतनका कामको 
अनगुमन र सपुररिेक्षण; गणकको तावलम सञचालन; गणक त्ा सपुररिेक्षकद्ारा संकवलत 
तथ्ाङ्क रारमको प्रावप्त त्ा वजलला जनगणना का्ा्षल्मा ढुिानरी लगा्तको काम 
गरे । स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्हरूले जनगणना सञचालन त्ा व्िस्ापनमा सह्ोगको 
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लावग स्ानरी् तहलाई पत्र पठाएका व्ए । केहरी पावलकाले जनगणना व्िस्ापन त्ा 
सञचालनका लावग स्ावपत स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्का लावग आिश्क व्िस्ापकी् 
सह्ोग गरेका व्ए । वतनले कम्षचाररीका सा्ै रवन्षचर, वप्रन्टर लगा्तका सामग्री जनगणना 
का्ा्षल्लाई उपलब् गराएका व्ए । पावलकाहरूले जनगणनामा सहभागरी हुन नागररकलाई 
अनरुो् गददै आफना सचूनापाटरी र िे्बसाइटमा सन्दशेपत्र प्रकावशत पवन गरेका व्ए । कवतप् 
स्ानरी् तहका जनप्रवतवनव्हरूले जनगणना्बारे पररपत्रहरू नपाएको िा आरूलाई कुनै 
जानकाररी नभएको ्बताए । एक पावलकाका कम्षचाररीले पावलकामा पररपत्र आए पवन त्स्बारे 
जनप्रवतवनव्सँग छलरल भने नगररएको प्रसट््ाए । 

जनगणनाको तथ्ाङ्क संकलनमा पावलकाको संलगनता कम ैभएको पाइ्ो । स्ानरी् तहका 
प्रवतवनव्हरूले पवन जनगणनालाई संघ सरकारको का ््षरिम मानेको ्बवुझन्थ्ो । स्ानरी् 
तहका केहरी जनप्रवतवनव्ले जनगणनामा आफनो प्रत्क्ष संलगनता नभएकोमा असन्तवुष्ट व्क्त 
गरे । जनगणना सञचालन र तथ्ाङ्क संकलनमा आफनो प्रत्क्ष भवूमका भएमा गणुसतररी् 
तथ्ाङ्क आउने र तथ्ाङ्कमा स्ैबको अपनति ्बढ्ने दा्बरी गरे । हटेौडा उपमहानगरपावलकाका 
एक जनप्रवतवनव्ले भने, “गणक त्ा सपुररिेक्षकहरूको समन्ि्का सा्ै पावलकाका टोल 
विकास संस्ाहरू पवन पररचालन गन्ष सके ्वकन तथ्ाङ्कका सा्ै पणू्ष गणनाको सा ््षकता 
रहन्थ्ो । केहरी गणकले नागररकहरू्बाट असह्ोग र गालरीगलौज िपेेको सवुनन आएको छ । 
हाम्ो सह्ोगले ्सता समस्ा घटाउ मद्त पगुथ्ो ।” 

िडासतररी् रावट्रि् जनगणना सहजरीकरण सवमवतको पवन कलपना गररएको व््ो तर िडा 
तहमा सहजरीकरण सवमवत गठन गररएको पाइएन । प ््षिेक्षणका रिममा भवेटएका िडासतररी् 
प्रवतवनव्हरू कसैले पवन सवमवत गठन भएको ्बताएनन ् । तर समन्ि्को लावग पत्राचार 
भएको्बारे सरीवमत िडाध्क्ष जानकार व्ए । केहरी िडाध्क्षले आफनै तजव्बजमा आफनो 
क्षेत्रमा भइरहकेो जनगणनाका गवतविव््बारे जानकाररी र चासो वलएका व्ए । उनरीहरूले 
आफनो िडामा िवटएका गणक र सपुररिेक्षकलाई भगूोल वचनाउने, टोल सं्ोजकका समपक्ष  
नम्बर प्रदान गनने, जसता का ््ष गरेका व्ए । कवतप् िडाध्क्षले भने आफनो िडामा िवटएका 
गणक त्ा सपुररिेक्षकलाई समन्ि्को लावग औपचाररक पत्रको माग गरेका व्ए । जनकपरु 
उपमहानगरपावलकाका एक िडाध्क्षले सपुररिेक्षकले सामदुाव्क प्रश्ािलरी भन्ष जाँदा 
औपचाररक पत्रको माग गरेका व्ए । पत्र पाएपवछ मात्र आरूले सह्ोग गरेको तरी िडाध्क्षले 
्बताए । 
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५. घि त्ा घिपरिवाि सचूीकिण 

विभागले गणनाको पवहलो चरणमा सपुररिेक्षकमार्ष त भदौ ३० दवेि असोज १८, २०७८ 
समम घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण गऱ्ो । ्सको प्रश्ािलरीमा घरसम्बन््री वििरण, 
पररिारमा अकसर ्बसो्बास गरेका पररिारका सदस् सं््ा, पररिारको कतृ वरसम्बन््री वििरण 
र ्बैंक त्ा वितिरी् क्षेत्रमा पहुचँसम्बन््री तथ्ाङ्क संकलन गरर्ो । सपुररिेक्षकले सचूरीकरण 
गरेपवछ घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण उतार रारममा तोवकएका वििरण भररी त्सको एक 
प्रवत गणकलाई वदएका व्ए । गणकले ्सैको सह्ोगमा मु् ् गणना समपन्न गरेका व्ए । 

घरपररिार सचूरीकरणका लावग दशेभर करर्ब आठ हजार पाँच स् सपुररिेक्षक पररचावलत 
भए । भगूोल र ्बसतरीको सघनताका आ्ारमा एक िडामा एक िा एकभन्दा ्बढरी सपुररिेक्षक 
पररचावलत भए । पहाडरी क्षेत्रमा एक िडा ्बरा्बर एक सपुररिेक्षक र तराई त्ा शहररी क्षेत्रमा 
एकभन्दा ्बढरी सपुररिेक्षक पररचावलत व्ए । प्रा्जसो सपुररिेक्षक स्ानरी् तह/िडाकै 
भएकाले सचूरीकरण गनु्षपनने क्षेत्रसँग पररवचत व्ए । वतनले आफनो वजममिेाररीमा परेका घर 
त्ा घरपररिार सचूरीकरण सम्म ैसहजै समपन्न गन्ष सके ।

पहाडरी क्षेत्रमा पररचावलत सपुररिेक्षकहरूले कवठन भगूोल र छररएका घर्रुरीका कारण 
सचूरीकरण का ््ष कवठन भएको ्बताए । रोलपाको एक गाउँपावलकामा प्रत्ेक िडामा एक-एक 
सपुररिेक्षक िवटएका व्ए । परैू िडामा एक जना सपुररिेक्षकले सचूरीकरण गनु्षपदा्ष भौगोवलक 
रूपमा विकट र ठूलो िडाका सपुररिेक्षकलाई काम सकन कवठनाइ भएको ्बताइ्ो । 
ओहोरदोहोरमा ्रैे सम् जाने भएकाले उतिरदाताका घर-घरमा ्बास मागद ैवहड्ँनपुरेको एक 
सपुररिेक्षकले ्बताए । विशरे गररी विकट र भौगोवलक रूपमा ठूला िडामा कमतरीमा दईु 
सपुररिेक्षक िटाउनपुनने अ्िा काम गनने अिव् ््पनपुनने तरी सपुररिेक्षकको सझुाि व््ो । 

तराई र शहररी क्षेत्रका केहरी गणनाक्षेत्रमा सपुररिेक्षकहरूलाई पिूा्षनमुान गररएभन्दा ्रैे घर्रुरी 
सचूरीकरण गनु्षपरेको व््ो । ्रैेजसो सपुररिेक्षकले दवैनक अवतररक्त सम् लगाएर भए पवन 
आफनो िडा र गणनाक्षेत्रमा परेका घरपररिार सचूरीकरण सम्म ै समपन्न गरेको ्बताए । 
दाङमा एक सपुररिेक्षकले भने, “पवहले आठ स्दवेि एक हजार घर त्ा घरपररिार सं््ा 
सचूरीकरण गनने भवनएको व््ो, तर सचूरीकरण गददै जाँदा दईु हजारभन्दा ्बढरी घरपररिार 
सचूरीकरण गनु्षपऱ्ो ।” तरी सपुररिेक्षकले आफनो गणनाक्षेत्रमा प्रक्षेपण गररएभन्दा वनकै ्रैे 
घरपररिार सं््ा रेला परेपवछ सम्मा काम नसवकने गनुासो जनगणना अव्काररीलाई गरेका 
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व्ए । सा्रीको सह्ोग वलएर भए पवन काम सकनपुनने सझुाि पाएपवछ सोहरी्बमोवजम गररएको 
तर तावलम नपाएका आफना सा्रीले सचूरीकरण गनु्षपदा्ष सहज भने नभएको तरी सपुररिेक्षकले 
्बताए । 

सपुररिेक्षक त्ा गणकले गणनाक्षेत्रको भगूोल्बारे पररवचत हुन र सरीमाना ् ाहा पाउन गणनाक्षेत्र 
नकसा अवनिा ््ष उप्ोग गनु्षपनने राष्ट्रिय जनगणना सञ्ालन ष्नददेष्शका, २०७७ मा उललेि 
छ । तर गणनाक्षेत्र नकसामा संकेत वचह्नहरू असपष्ट हुनकुा सा्ै अनेकौ ँत्रवुटसमते भएकाले 
्सको उप्ोग गन्ष नसवकएको गनुासो केहरी सपुररिेक्षकले गरे । जनगणना अव्काररीहरूले 
पवन गणनाक्षेत्रको नकसा त्रवुटपणू्ष भएको सिरीकारे । गणनाक्षेत्रको नकसामा सपष्टता नहुदँा 
आफनो गणनाक्षेत्र्बावहर समते गणना गन्ष पगुेका केहरी उदाहरण पवन व्ए । 

घर त्ा घरपररिार सचूरीकरणका रिममा सपुररिेक्षकले नागररक्बाट प्ा्षप्त सह्ोग 
पाएका व्ए । ्द्वप नागररकले असह्ोग गरेका मात्र नभई गालरीगलौजसमते गरेका केहरी 
घटना सपुररिेक्षकहरूले सनुाए । उदाहरणका लावग, ्नरुाको वमव्ला नगरपावलकामा 
एक उतिरदाताले राजनरीवतक उद्शे्का लावग आएको ठानेर गालरीगलौज गददै सचूरीकरण 
रारम च्ावतवदएका व्ए । तथ्ाङ्क संकलनका विवभन्न वरि्ाकलापहरू जसतै, रावट्रि् 
पररच्पत्रका लावग जानकाररी संकलन, कतृ वर सिनेक्षण, पावलकाका सिनेक्षण आवद भइसकेको 
अिस्ामा जनगणनाका लावग पनुः जानकाररी वलन जाँदा केहरी नागररकले वझझँो मानेको 
पाइ्ो । तराईका ग्ामरीण भगेमा, सामावजक राजनरीवतक रूपमा िवञचतरीकरणमा परेका 
नागररकहरूले जनगणनाका लावग जानकाररी वदएर के नै पो हुन्छ र भनरी ्समा अरुवच 
दिेाएका व्ए । 

यौविक अलपसखंयकको गणिा

घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण प्रश्ािलरीमा पररिाररक वििरणसँगै ् ौवनक अलपसं््कसम्बन््री 
प्रश् पवन समािेश गररएको व््ो ।8 प्रश्ािलरीमा मवहला, परुुर र अन्् वलङ्गरी गररी तरीन 

8 ्ौवनक अलपसं््कको वििरण मु् ् प्रश्ािलरीमा समािेश गररएको व्एन । केन्द्री् तथ्ाङ्क 
विभागका अनसुार लैङ्वगक त्ा ्ौवनक अलपसं््क अव्कारकमवीहरू सँगको सहमवतमा उनरीहरूको 
कुल सं््ा मात्र गणनाका लावग ्ो प्रश् केिल घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण रारममा समािेश गररएको 
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विकलप वदइएको व््ो । आरूहरूलाई ‘अन्् वलङ्गरी’ भनेर पवहचान गररएकोमा ्ौवनक 
अलपसं््क र पारलैङ्वगक समहूका अवभ्न्ताहरूले लैङ्वगकता (Gender) र ्ौवनकता 
(Sexual preference/orientation) को वभन्नता जनगणनाले छुट्््ाउन नसकेको र 
ज्बरजसतरी ‘अन्् वलङ्गरी’ भनेर पवहचान गराएकोमा असन्तोर व्क्त गरेका व्ए ।9

्ौवनक अलपसं््कको पवहचान र गणना गन्ष सहज होस ्भनरी केहरी वजललामा सपुररिेक्षक 
तावलममा ्ौवनक अलपसं््क अवभ्न्ताहरूलाई सामले गराएको पाइ्ो । तावलमका लावग 
१०-२५ वमनेटसमम सम् उपलब् गराइएको दाङ र झापाका जनगणना अव्काररीहरूले 
्बताए । सनुसररीका दईु ओटा प्रवशक्षण केन्द्मा ्ौवनक अलपसं््क एक अवभ्न्ताले नौ 
ओटा प्रवशक्षण सत्रमा तावलम वदएको ्बताइ्ो । उतिरदातालाई वस्ा अन्् वलङ्गरी भनेर प्रश् 
सोधदा अलमवलने समभािना भएकोले के कसता िकैवलपक तररकाले वतनको पवहचान गन्ष 
सवकन्छ भन्ने्बारे सपुररिेक्षकहरूलाई वसकाएको दा्बरी ् ौवनक अलपसं््क अवभ्न्ताले गरे । 

अकयोतर्ष  ्ौवनक अलपसं््कसम्बन््री काम गनने संस्ा बल ुडा्मन्ड सोसाइटरी, सनुसररीका 
एक अवभ्न्ताले सपुररिेक्षकहरूले प्रश् सोधदा मवहला र परुुर्बारे मात्र सोधने गरेको र अन्् 
वलङ्गरी्बारे विरलै सोधने गरेको सनुाइन ्। सपुररिेक्षकले सचूरीकरणको सम्मा आफनो सा्रीलाई 
लैङ्वगक अलपसङ्््क्बारे प्रश् सोधछन ्वक भनेर सनेुर ्बसेको तर नसोव्कन हरेेर मात्र मवहला 
लेविवदएको उनको आरोप व््ो । उनले सपुररिेक्षकलाई अन्् वलङ्गरी्बारे प्रश् वकन नसो्केो 
भनेपवछ मात्र सपुररिेक्षकले असवजलो मानेको उनको वजवकर व््ो । “हाम्ो ्बावहररी रूप हरेेर 
भन्दा पवन हाम्ो ्ौवनकताका आ्ारमा हाम्ो लैङ्वगकता पवहचान गररनपुछ्ष तर सपुररिेक्षक 
्स्बारे जानकार व्एनन,्” उनले ्बताइन ्। मु् ् प्रश्ािलरीमा भने अन्् वलङ्गरी्बारे विकलप 
नभएका कारण आरूले मवहला भनरी उतिर वदनपुरेको उनको गनुासो व््ो । 

हो (केन्द्री् तथ्ाङ्क विभाग । २०७८ । जनगणनाको ११० वर्ष (१९६८ दषे्ि २०७८), राष्ट्रिय जनगणना 
२०७८: लैङ्ष्गक समानता तथा सामाष्जक समावेशी सनदर्ष पषु्सतका । काठमाडौं: केन्द्री् तथ्ाङ्क 
विभाग । http://censusnepal.cbs.gov.np/Home/Details?tpid=9 मा उपलब्; रागनु ४, २०७८ 
मा हरेरएको ।

9 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://
kathmandupost.com/art-culture/2020/10/22/a-group-of-activists-strives-to-end-
forced-imposition-of-the-third-gender-label; accessed February 15, 2022. 
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६. गणिाको पय्यवेक्षण

विभागले हालसमम जनगणनाको लावग परमपरागत तररकाले गररँद ै आएको पणू्ष गणना 
(Complete enumeration) विव् अपनाएको छ ।10 ्स विव्मा गणकहरू प्रश्ािलरीको 
मद्तले गणनाक्षेत्रमा उतिरदाताहरूलाई प्रत्क्ष भटेघाट गररी वििरण सङ्कलन गद्षछन ् । 
विभागले पवहलो चरणमा घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण समपन्न भएको करर्ब एक मवहनापवछ 
दोस्ो चरणमा कावतिक २५ दवेि मवंसर ९ समम मु् ् गणना समपन्न गऱ्ो । ्सका लावग 
न््नूतम कक्षा १२ उतिरीण्ष गरेका करर्ब ४० हजार गणक दशेभर पररचालन गररएको व््ो । 
्स िणडमा मु् ् गणनाको प््षिेक्षणका पररणामको चचा्ष गररएको छ । 

६.१. सपुरिवेक्षक-गणक अिुपात

प ््षिेक्षण गररएका गणनाक्षेत्रमा एक सपुररिेक्षकको सपुररिेक्षणमा सरदर चार जनाको 
अनपुातमा गणक पररचावलत व्ए । ्द्वप भगूोल, सगुम-दगु्षम क्षेत्र लगा्तका आ्ारमा 
्ो अनपुात घट्बढ व््ो । दाङमा एक सपुररिेक्षक ्बरा्बर दईुदवेि सात जनासमम गणक 
पररचावलत व्ए । ्बागलङुमा एक सपुररिेक्षक ्बरा्बर दईुदवेि छ जना गणक पररचावलत 
व्ए । सपुररिेक्षकलाई दवैनक का ््षतावलका ्बनाएर गणकले गरेका गणनाको सपुररिेक्षण गररी 
तथ्ाङ्कको शदु्ता जाँच गनने वजममिेाररी वदइएको व््ो । प ््षिेक्षण गररएका ् रैेजसो स्ानमा 
सपुररिेक्षकहरू आरू मातहतका गणकहरूलाई प्रत्क्ष भटेघाट िा रोनमार्ष त सपुररिेक्षण र 
सहजरीकरण गनने गरेका व्ए (्स्बारे विसततृत व्ा््ाका लावग हनेु्षहोस ्िणड ६.१०. गणना 
का ््षको अनगुमन) । 

10 २०७८ को रावट्रि् जनगणनामा पवहलो पटक कागजरी प्रश्ािलरीका सा्ै काठमाडौ ँउपत्काका 
केहरी गणनाक्षेत्रमा कम्प्टुर/ट््ा्बलेट विव्को पवन प्र्ोग गरर्ो । डरीआरसरीएनले ट््ावलेट विव्को 
प ््षिेक्षण गरेको व्एन । 
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६.२. गणिा सारग्ी ववतिण

समग्मा गणकहरूलाई गणनाका लावग चावहने आिश्क सामग्री जसतै, गणना पवुसतका, 
प्रश्ािलरी, पवहले नै सपुररिेक्षकले भररसकेको घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण रारम, कापरी-
कलम, सपुररिेक्षक-गणक पवुसतकाका सा्ै अध््न सामग्री, झोला, टच्षलाइट जसता सामग्री 
उपलब् गराइएको पाइ्ो । तरी्बाहके गणकहरू आफनो पवहचान पत्र, जनगणनाको लोगो 
अवंकत टोपरी, झोला, मासकसवहत गणनाक्षेत्रमा िवटएका व्ए । ्सले गदा्ष पवन गणकहरू 
काममा िवटएको ्ेबला सवजलै पवहचान गन्ष सवकने वस्वत व््ो । 

राष्ट्रिय जनगणना सञ्ालन ष्नददेष्शका, २०७७ अनसुार गणना सामग्रीमा गणनाक्षेत्र 
नकसा पवन पथ्यो । तर प ््षिेक्षण गररएका स्ानमा कतै पवन गणकहरूलाई सो नकसा 
उपलब् गराइएको व्एन । मकिानपरुमा केहरी गणकले सपुररिेक्षकहरू्बाट गणनाक्षेत्रको 
नकसाको रोटो मो्बाइलमा विचरे रािकेो ्बताए । गणकहरूका अनसुार गणनाक्षेत्र नकसा 
सपुररिेक्षकले मात्र प्र्ोग गनु्षपनने र गणकले प्र्ोग गनु्षनपनने भवनएको व््ो । कवतप् 
स्ानमा गणकहरूलाई उपलब् गराइएका गणना सामग्री प्ा्षप्त नभएको गणकहरूले 
्बताए । ्बागलङुको ढोरपाटन नगरपावलकामा एक गणकले भने, “ले्दाले्द ैगणना पवुसतका 
सवक्ो । सपुररिेक्षकलाई रोन गरेर मगाएको छु । रारम एक-दईु वदनमा आइपगुछ । पवुसतका 
नपाउँदासमम गणनाको काम रोवकएको छ ।” 

गणकहरूले छाता, वसलवपङ ब्ाग, गम्बटु जसता ्प केहरी सामग्री उपलब् गराएको भए 
काम गन्ष सहज हुने आश् व्क्त गरेका व्ए । वदउँसोको सम्मा घरमलूरी नभवेटने हुनाले 
व्बहान ्ेबलकुा मात्र गणना गनु्षपरेको तर त्सो गदा्ष जहाँ रात पछ्ष त्हाँ ्बास मागनपुद्षथ्ो 
र त्सतोमा वसलवपङ ब्ाग उप्ोगरी हुन्थ्ो भन्ने उनरीहरूको भनाइ व््ो । गणकहरूलाई 
कोवभड-१९ को महामाररीलाई ध्ानमा रािरे मासक र स्ानरीटाइजर पवन उपलब् गराइएको 
व््ो । ्सका सा्ै गणक र सपुररिेक्षकहरूलाई नवजकका सिासथ् संस्ामा कोवभड-१९ 
को िोप लगाउने व्िस्ा गन्ष पत्राचार गरेको र िोप लगाउने व्िस्ा गररएको वजलला र 
स्ानरी् जनगणना अव्काररीले ्बताए । 
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६.३. गणक त्ा सपुरिवेक्षकको सरावेवशता ि स्ािीयता

विभागले सपुररिेक्षक र गणकको संवक्षप्त सचूरी त्ार पादा्ष लगभग ्बरा्बर सं््ामा 
परुुर र मवहला गणक छनोट गरेको व््ो । विभागले गणकको छनोट गदा्ष लैङ्वगकता र 
स्ानरी्ताको मापदणड तोकेको (उपलब् भएसमम न््नूतम ५०% मवहला) व््ो । प ््षिेक्षण 
गररएका स्ानमा पवन मवहला गणक त्ा सपुररिेक्षक उलले्् सं््ामा (कवतप् स्ानमा 
५० प्रवतशतभन्दा ्बढरी) व्ए । अपाङ्गता भएका व्वक्त पवन गणकको भवूमकामा सवरि् 
व्ए । दाङको लमहरी नगरपावलकामा १४ जना सपुररिेक्षकमा सात परुुर र सात मवहला व्ए 
भने ७५ जना गणकमा मवहलाको सं््ा अव्क व््ो (४५ मवहला र ३० परुुर) । दाङकै 
राप्तरी गाउँपावलकामा १४ जना सपुररिेक्षकमा नौ मवहला र पाँच परुुर व्ए भने ६१ जना 
गणकमा ३१ मवहला र ३० परुुर व्ए । मवहलाको सं््ा ्बढरी हुनलुाई एक स्ानरी् जनगणना 
अव्काररीले प्रसट््ाए, “जनगणनाको शरुूको का ््षतावलका ्बदवलएर पवछ स्यो । हामरीलाई 
विभाग्बाट प्राप्त उममदे्ारको सचूरीका केहरी परुुरहरू प्रा्ः उपलब् भएनन ्। रोन समपक्ष  गदा्ष 
उनरीहरू पढाइ िा कामको वसलवसलामा अन््त्र गइसकेको जानकाररी पाइ्ो । तर मवहला 
उममदे्ारहरू उपलब् भए । त्सैले मवहला गणकहरूको सं््ा ्बढरी हुन गएको हो ।” 

्रैेजसो गणक स्ानरी् तह र िडाकै ्बावसन्दा व्ए भने केहरी गणक वछमकेी पावलकाका 
व्ए । ्रैे गणकको स्ानरी् भारामा दिल व््ो । उदाहरणका लावग, दाङको ्ारू भारा 
्बाहुल् क्षेत्रमा ्ारू भारा जानेका ्ारू समदुा्का गणक व्ए । रोलपाका गणनाक्षेत्रमा मगर 
र स्ानरी् मगर िाम भारा ्बोलने गणक पररचावलत व्ए । ् नरुामा मवै्लरी भारा ्बोलन जान्ने 
गणकहरू भवेटए । स्ानरी् भगूोल, जातजावत, भारा र संसकतृ वतसँग पररवचत भएकाले वतनले 
उतिरदातालाई स्ानरी् भारामा प्रश् सोधन, न्बझुकेा प्रश् ्बझुाउन र उतिरदाताको जिार 
वलन सवजलो भएको पाइ्ो । सा्ै, उतिरदाताको जिार न्बझुरे गलत तथ्ाङ्क उललेि हुने 
समभािना पवन ्सले घटाएको व््ो । 

स्ानरी् गणकहरूको आिेदन कम परेको िा आिेदन नै नपरेका स्ानरी् तहका गणनाक्षेत्रमा 
वछमकेी पावलका िा अन््त्र्बाट गणकहरू िटाउन ु परेको व््ो । मकिानपरुमा तामाङ, 
्नरुा र सनुसररीमा मवुसलम समदुा्का आिेदकहरू कम भएको सरोकारिालाले ्बताए । 
मकिानपरुमा एक जना स्ानरी् नागररकले भने, “हाम्ो तामाङ समदुा्मा वशवक्षत व्वक्त 
कम छन ्। त्सैले हाम्ो समदुा्का गणक वनकै कम छन ्। केहरी गणकहरू अन््त्र्बाट आएका 
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छन ् । उनरीहरूलाई हाम्ो भाराको ज्ान छैन ।” सनुसररीको इनरुिा नगरपावलकाका मवुसलम 
्बहुल क्षेत्रमा अन्् गाउँका गैरमवुसलम गणकहरू िवटएका व्ए । सामावजक र सांसकतृ वतक 
कारणले कवतप् उतिरदाताहरूले अन्् समदुा्का व्वक्तलाई आफनो पाररिाररक वििरण वदन 
वहवचकचाउने गरेको त्हाँका एक स्ानरी् जनगणना अव्काररीले ्बताए । “अन्् समदुा्का 
परुुर गणकहरू घरघर पगुदा मवुसलम मवहलाहरू ्बावहर वनसकेर वििरण वदन वहवचकचाएको ्ा 
ढोका ्नु्ने गरेकाले तथ्ाङ्क संकलन कवठन भ्ो,” तरी जनगणना अव्काररीले भने ।

६.४. प्रश्ावली ि ववषयवसतुबािे गणकको ज्ाि

तथ्ाङ्कको गोपनरी्ताका सा्ै आरूले पालना गनु्षपनने वन्म र उतिरदातामा कसररी प्रसततु हुने 
भन्ने्बारे गणकहरू जानकार रहकेो पाइ्ो । उनरीहरूमा प्रश्ािलरीका विर्िसतकुो आ्ारभतू 
जानकाररी पवन व््ो । तावलम पाएकाले काम गन्ष सहज भएको उनरीहरूको अनभुि व््ो । 
उतिरदाताले वदएको जिार जसताका तसतै उतानु्ष नै आफनो वजममिेाररी भएको स्ैबजसोले 
्बताएका व्ए । ्द्वप तावलम सवकएपवछ पवन प्रश्ािलरीका केहरी विर् र प्रश््बारे कवतप् 
गणक अलमलमा परेका भवेटए । विशरे गररी ्बसाइसँराइ, आव ््षक वरि्ाकलाप, वशश ुमतृत्,ु 
भारा लगा्तका प्रश्मा उनरीहरूको अलमल का्म व््ो । त्सैले उनरीहरूले प्रश्ािलरीमा 
्री वििरण भदा्ष ्बारम्बार सपुररिेक्षक र जनगणना अव्काररीसँग सोधने गरेका व्ए । केहरीले 
भने आफनै वििेकले अनमुान लगाई वििर ण भरेको ्बताए । 

गणकहरूको अकयो अलमल पवहला सपुररिेक्षकले भरेको घर त्ा घरपररिार सचूरीकरण 
रारममा उवललवित पररिार रिम सं््ाअनसुार नै मु् ् गणनाको रारम भनु्षपनने भन्ने ्बझुाइले 
ल्ाएको व््ो । त्सैले घरमलूरी नभवेटएको घरपररिारको लावग गणना पवुसतकामा अकयो 
पटक भनने गररी िालरी पाना छोड्ने गरेका व्ए वतनले । केहरीलाई भने पररिार रिम सं््ा 
के हुने, घरमलूरी नभवेटएको अिस्ामा िालरी पाना छोडेर भनने िा रिमसैँग भवेटएका पररिार 
गणना गनने भन्ने्बारे अन््ोल व््ो । मकिानपरुको वभमरेदरी गाउँपावलकामा सपुररिेक्षकले 
घरपररिार सचूरीकरणको रारमअनसुार वििरण भन्ष र घरमलूरी नभवेटएको पररिारका लावग 
िालरी पाना छोडेर अकयो पररिारको वििरण भन्ष वसकाएको र आरूले त्सैअनसुार वििरण 
भरेको गणकहरूले ्बताए । केहरी गणकले घरमलूरी नभवेटएमा िालरी पाना नछोडरी भवेटएका 
पररिारको वििरण रिमसैँग भरेपवछ घरमलूरी नभवेटएको पररिारमा पनु: गएर वििरण भनने गरेका 
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व्ए । गणना पवुसतकामा िालरी पाना छोडेका गणकहरूलाई पररिार सदस् सं््ा ्रैे भएर 
वििरण भन्ष तरी पाना अपगु भएको पवन ्बताइ्ो । तर स्ानरी् जनगणना अव्काररीहरूले भने 
घरपररिार सचूरीकरणअनसुार रिम सं््ा हु्बहु हुन ुनपनने र िालरी पाना छोड्न ुनपनने वनदनेशन 
वदएका व्ए । अव्कांश स्ानमा सपुररिेक्षक र स्ानरी् जनगणना अव्काररीले सम्म ै
्सलाई प्रसट््ाएका व्ए भने केहरी स्ानमा गणना शरुू भएको एक हप्ता व्बवतसकदा पवन 
के गनने भन्ने अलमल गणकहरूमा व््ो । ्द्वप ्सले गणनाको वििरणमा कुनै प्रभाि भने 
पारेको व्एन । 

केहरी गणकले उतिरदाताको जिारका आ्ारमा कुन प्रश्मा रड्को मानने भन्ने्बारे ध्ान नवदएको 
पाइ्ो । ्बागलङुका एक जनगणना अव्काररीले भने, “केहरी गणकले प्रश्को उतिरअनसुार कुन 
प्रश्मा रड्को मानने र कुन प्रश् सोधने भन्ने्बारे ध्ान नवदएको भवेटएको छ । जसतै, प्रश्ािलरीमा 
१५ दवेि ४९ उमरे समहूका वििावहत मवहला भएको पररिारमा मात्र सोधनपुनने, १८ िर्षभन्दा 
कम उमरेका ्बाल्बावलका भएको पररिारलाई मात्र सोधनपुनने प्रश्हरू छन,् तर गणकहरूले तरी 
स्ैब प्रश् मसेैसँग स्ैब उतिरदातालाई सोधने गरेका छन ्।” गणना अव्काररीहरूले गणकहरूलाई 
अनगुमनका रिममा भट्ेदा ्सता प्रश्मा सझुाि वदने गरेका व्ए । 

६.५. गणिाके्षत्र, गणिा अववि ि गणिा गिु्यपिने परिवाि सखंया

विभागले १५ वदनको अिव्मा गणकले गणना गनु्षपनने औसत घरपररिार सं््ा वन्ा्षरण गररी 
गणनाक्षेत्र छुट् ट््ाएको व््ो । २०७८ को अनमुावनत घरपररिार सङ्््ाका आ्ारमा त्सो 
गररएको व््ो । एक गणक ्बरा्बर सामान््त्ा वहमालमा १३० दवेि १५०, पहाडमा १६० 
दवेि १९० र तराईमा २०० दवेि २५० घरपररिार पनने गररी गणनाक्षेत्र वन्ा्षरण गररएको व््ो । 
्रैेजसो गणनाक्षेत्रमा गणकहरूले उवललवित अनपुातमा घरपररिार सं््ा गणना गनु्षपरेको 
व््ो । तर तराई र शहररी इलाकाका केहरी गणनाक्षेत्रमा ५०० िा सोभन्दा ्बढरी घरपररिार 
सचूरीकतृ त भएका उदाहरणसमते व्ए । जनगणना अव्काररीहरूका अनसुार गणनाक्षेत्र 
नकसा र घरपररिार वििरण अद्ािव्क नभएकाले त्सो हुन गएको व््ो । गणक नपगुेका 
केहरी स्ानमा जनगणना का्ा्षल्ले विभागको समन्ि्मा केहरी गणक ्पेका पवन व्ए । 
्नरुाको वमव्ला नगरपावलकाकी एक गणकले आरूलाई प्रत्ेक वदन २० घरपररिारको 
वििरण भनु्षपनने भवनएको ्बताइन ्। उनले काम वछटो सकने द्बा्ब परेको महससु गरेकी व्इन ्
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र कुनै कारणिश गणना वढलो भए काम नसवकने हो वक भन्ने वचन्ता भएको ्बताइन ्। पहाडरी 
वजललाका केहरी गणनाक्षेत्रमा पवन विभागले तोकेभन्दा ्बढरी घरपररिार गणकहरूका भागमा 
परेका व्ए । ्बागलङुको वनसरीिोला गाउँपावलकाको दगु्षम क्षेत्रमा िवटएकी एक गणकलाई 
२२५ घरपररिारको तथ्ाङ्क संकलन गनु्षपरेको व््ो । दवैनक अवतररक्त सम् लगाएर भए 
पवन काम तोवकएको सम्ािव्मा नै समपन्न गरेको उनले ्बताइन ्। 

प ््षिेक्षण गररएका स्ानमा स्ैबजसो गणकले सम्म ैगणना समपन्न गरेको ्बताए । आफनो 
वजममिेाररी सम्म ैपरूा गन्ष उनरीहरूले विवभन्न उपा् अपनाएका व्ए । कसैले व्बहान स्ेबरै 
शरुू गननेदवेि वलएर ्ेबलकुा अ्ेबरसमम गणना गरेका व्ए भने कवतप् गणकले   आफनो 
्बसाइ्बाट गणनाक्षेत्रसमम दवैनक आउजाउ गन्ष कवठन भएकाले गाउँम ैजहाँ रात पछ्ष त्हरी ँ
्बास ्बसेर गणना समपन्न गरेका व्ए । दाङको ्ब्बई गाउँपावलकाको दगु्षम िडा (िडा नं 
१) की एक मवहला गणकलाई आफनो ्बसाइ्बाट गणनाक्षेत्रमा पगुन एक वदन पैदल ्ात्रा 
गनु्षपरेको व््ो । उनरी जनगणना सामग्रीसवहत एउटा ठूलो झोलामा १५ वदनका लावग पगुने 
लगुाराटा ्बोकेर हरेक घर-घरमा गणनाको लावग िवटएको अिस्ामा भवेटइन ्। “गणना गददै 
जाँदा जहाँ रात पछ्ष त्हरी ँ्बास मागेर ्बसेकी छु । ्हाँ कतै समपक्ष  गन्ष टेवलरोन, इन्टरनेटको 
सवुि्ा छैन,” उनले भवनन ्। घर्बाट आउजाउ गरेर साध् नलागने भएपवछ मकिानपरुको ् ाहा 
नगरपावलकाका केहरी गणकले पवन त्सररी नै गाउँम ै्बास ्बसेर गणना गरेका व्ए । ्सररी 
घर्बावहर ्बसनपुदा्ष दवैनक भतिा, िाना-िाजा, ्ाता्ात िच्षको छुटै् व्िस्ा नभएकोमा 
केहरी गणकले गनुासो व्क्त गरेका व्ए । 

६.६. सारुदावयक प्रश्ावली 

केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले पवहलो पटक िडा सतरको वििरण संकलन गन्षका लावग 
सामदुाव्क प्रश्ािलरीको व्िस्ा गरेको व््ो । उक्त प्रश्ािलरीमार्ष त िडाको वििरण, कतृ वर 
र गैरकतृ वरजन्् वििरण, जातजावतको ्बसो्बास, र भारासम्बन््री वििरण, वशक्षा, सिासथ् 
लगा्त आव ््षक पिूा्ष्ारको अिस्ा र पहुचँ्बारे जानकाररी संकलन गनने उद्शे् विभागको 
व््ो । सपुररिेक्षकलाई आफनो का ््षक्षेत्रमा पनने िडामा िडाध्क्ष िा सवचि िा दिुैको मद्त 
वलएर सामदुाव्क प्रश्ािलरी भनने वजममिेाररी तोवकएको व््ो । अन्तिा्षता्ष गररएका ्रैेजसो 
सपुररिेक्षकले गणनाको अवन्तम वदन मात्र सामदुाव्क प्रश्ािलरी भनने त्ाररी गरेका व्ए । 
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त्सैले कवतप् िडाध्क्ष र िडा प्रवतवनव् गणनाको अवन्तम वदनसमम पवन ्स्बारे जानकार 
व्एनन ्। तथ्ाङ्क प्रशो्नको सम्मा सामदुाव्क प्रश्ािलरीको वििरण्बाट िडा र स्ानरी् 
तहमा कुन-कुन जातजावत िा समदुा्को ्बसो्बास छ भनेर आिश्क परेमा मु् ् प्रश्ािलरीको 
वििरणमा दोहोरो जाँच गन्ष सघाउ पगुने जनगणना अव्काररीहरूले ्बताएका व्ए । 

६.७. जातजावत, िर्य ि भाषाको गणिा 

प ््षिेक्षण गररएका गणनाक्षेत्रमा गणकहरूले सामावजक विवि्ताका प्रश्मा उतिरदातालाई 
सो्रे नै वििरण भरेको ्बताइ्ो । गणकहरूले उतिरदातालाई पररिारमा ररक जातजावत, 
ररक ्म्ष मान्ने, िा अलग भारा ्बोलने सदस्हरू छन ्छैनन ्भन्ने्बारे सोधने गरेको ्बताएका 
व्ए । ्सररी सोधदा एउटै पररिारका सदस्हरू्बरीच पवन जातजावत, ्म्ष र भाराको विवि्ता 
भवेटएको पाइ्ो । दाङको ्ब्बई गाउँपावलकामा गणकहरूले पररिारका सदस्ले पवन ररक-
ररक ्म्ष मान्ने केहरी घरपररिार रेला पारेका व्ए । गणकहरूका अनसुार अन्तरजातरी् 
वििाह भएका पररिारका सदस्ले ररक जातजावत र भारा ्बोलने गरेको वििरण वटपाएका 
व्ए । उतिरदाताहरूले आफना पररिारका सदस्हरू ररक-ररक ्म्ष मान्ने गरेको ्बताएको 
पाइ्ो । रोलपाको ््बाङ गाउँपावलकाकी एक मवहलाले उनको पररिारका सदस्हरूमा ्बिुा-
आमाले एउटा ्म्ष र आरूले अकदै  ्म्ष मान्ने वििरण वटपाएको ्बताइन ् । केहरी गणकले 
घरमलूरी उपलब् नभएको ्ेबला अन्् सदस््बाट पाएको वििरण अपरूो लागेमा पनु: सोहरी 
घरपररिारमा गएर वििरण भरेको पवन ्बताए । ्स प ््षिेक्षणका रिममा अन्तिा्षता्ष गररएका 
अव्कांश नागररकले आरूले वटपाएको वििरण नै गणकहरूले रारममा उतारेको ्बताए । 

्द्वप जातजावत, ्म्ष र भाराको प्रश्मा एक सदस्को वििरण सो्रे ्बाँकी सदस््बारे 
नसोव्कनै सोहरीअनसुार भररवदएको गनुासो केहरी नागररकले गरेका व्ए । ्सका सा्ै 
गणकहरूले वनदनेवशत प्रश् सोधने गरेको पवन तरी नागररकहरूले ्बताए । गणकहरूले प्रश् सोधदा 
“तपाई ं… जात त होला वन हनै ?”, “तपाईकंो माततृभारा ….. त होला वन हनै ?”, “... भारा 
त ्बोलन ुहुन्छ होला?”, “...्म्ष त होला वन हनै?” िा “तपाईकंो पेशा कतृ वर नै हो?” जसता 
प्रश् गरेको पवन केहरी उतिरदाताले सनुाए । विशरे गररी कम पढेलेिकेा र ितृद्-ितृद्ा नागररकले 
गणकको ् सता आग्हरी प्रश्मा हो नै भन्ने समभािना ्बढाएको व््ो । प्रश्हरूको उतिर आरैले 
अनमुान गनने िा वनदनेवशत प्रश् सोधदा उतिरदाताको जिार प्रभावित हुने समभािना व््ो । 
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६.८. अपाङ्गता भएका वयवतिको गणिा

गणकहरूले अपाङ्गतासम्बन््री प्रश् स्ैब पररिारमा नछुटाइकन सोधने गरेको ्बताए । ्द्वप 
अपाङ्गता्बारे िलेुर वििरण नवदने उतिरदाताको प्रितृवति र अपाङ्गता्बारे गणकको कमजोर 
्बझुाइका कारण ्समा केहरी समस्ा भएको केहरी सरोकारिालाले गरे । अपाङ्गताका प्रकार 
नै ्रैेिाले भएकाले वतनको भउे पाउन हमम ेपरेको केहरी गणकको अनभुि व््ो । ्द्वप 
अपाङ्गतासम्बन््री तथ्ाङ्क संकलनमा मद्त पगुोस ् भन्ने हतेलेू केहरी वजललामा गणक 
तावलमम ै अपाङ्गतासम्बन््री अव्कारकमवीहरूलाई वनमत्ाइएको व््ो । दाङमा 
गणकहरूलाई प्रवशक्षण वदएका अपाङ्गतासम्बन््री एक अव्कारकमवीले भने, “मलाई 
१५ वमनेट मात्र सम् वदइएको व््ो । तर प्रश्ािलरीमा भएका १२ प्रकारका अपाङ्गता्बारे 
्बझुाउनलाई सो सम् प्ा्षप्त भएन ।” उनले समाजमा अपाङ्गता भएका व्वक्तप्रवत 
नकारातमक ्ारणाले हरेरने गरेकोले पररिारका सदस्हरूले अपाङ्गतासम्बन््री वििरण 
िलुाउन वहवचकचाउने र अपाङ्गता्बारे ्बताउँदा शाररीररक अपाङ्गता्बारे मात्र ्बताउने गरेको 
्बताए । केहरी गणकले पवन ्बौवद्क, मानवसक िा मनोसामावजक, न््नू दृवष्ट, अवटजम, सिर 
र ्बोलाइसम्बन््री लगा्तका अपाङ्गता्बारे जानकाररी वलन गाह्ो भएको अनभुि सनुाए । 
नागररकहरूमा शाररीररक अपाङ्गता ्बाहकेका अपाङ्गता्बारे ्बझुाइ कम भएकाले त्स्बारे 
जानकाररी वलन कवठन भएको जनगणना अव्काररीहरूले पवन सिरीकारे ।

अपाङ्गता अव्कारमा काम गनने केहरी अवभ्न्ताले गणकहरूले कवतप् अिस्ामा 
अपाङ्गतासम्बन््री प्रश् नसोधने गरेको दा्बरी गरे । रावट्रि् अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सनुसररीकी 
एक प्रवतवनव्ले भवनन,् “मरेो घरमा गणकले वििरण भदा्ष म घरवभत्र कोठामा ्बसेर सवुनरािकेी 
व्ए ँ। हाम्ो पररिारमा अपाङ्गता भएको व्वक्त्बारे गणकले केहरी सो्नेन ्। म ्बावहर आएर 
आरू अपाङ्गता भएको ्बताए ँ।” अन्् केहरी घर पररिारमा पवन गणकले अपाङ्गतासम्बन््री 
प्रश् नसो्केो आरूले ्ाहा पाएको उनले ्बताइन ्। 

प ््षिेक्षण गररएका केहरी स्ानमा अपाङ्गता भएका व्वक्तहरू नै गणक र सपुररिेक्षक भई 
िवटएको पाइ्ो । दाङमा एक मवहला सपुररिेक्षक वह्लचे् रमार्ष त काममा िवटएकी 
व्इन ् । रोलपाको ््बाङ गाउँपावलकामा सिर र ्बोलाइसम्बन््री अपाङ्गता भएका एक 
गणकले उतिरदाताको पररिारमा पवन आरू जसतै अपाङ्गता भएको व्वक्त पतिा लगाउन 
सकेको ्बताए । उनले एउटा पररिारमा अपाङ्गता्बारे प्रश् सोधदा पररिारमा त्सतो कोहरी छैन 
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भन्ने उतिर पाए, तर उतिरदाताले वनकै गाह्ो गररी उतिर वदएकोमा सोधदा उनको समस्ा जन्मजात 
नै भएको ्ाहा पाएको ्बताए । तरी गणक आरू नै सिर र ्बोलाइसम्बन््री समस्ा भोगेकोले 
उतिरदातालाई पवन त्सतै समस्ा भएको ्ाहा पाए र उतिरदातालाई जानकाररी वदएर वििरण 
उतारेको ्बताए । 

६.९. गणकले भोगेका सरसया

प्रश्ावलीरा सरसया

गणकहरूले प्रश्ािलरीका ् रैेजसो प्रश्मा आरूहरू प्रसट भएको ्बताए । उतिरदाता्बाट आएको 
जिारलाई रारममा उतान्ष पवन िासै समस्ा नभएको आश् उनरीहरूले प्रकट गरे । तर केहरी 
प्रश्मा भने उतिरदताले वदएको जिार उललेि गन्ष िा वििरण उतान्ष कवठन भएको उनरीहरूको 
अनभुि व््ो । ्सता प्रश् आव ््षक वरि्ाकलाप, वतव्वमवत, जन्म-मतृत् र ्बसाइसँराइ जसता 
विर्सँग सम्बवन््त व्ए । 

आव ््षक वरि्ाकलाप ्बारेका प्रश्हरू १० िर्षभन्दा ्बढरी उमरे समहूका स्ैब व्वक्तलाई 
लाग ू हुन्थ्ो जसमा ‘मु् ् प्रकारको काम, िसत ु िा सेिा’ सोव्एको व््ो । ्ो प्रश्मा 
उतिरदातालाई जिार वदन र गणकलाई जिार उललेि गन्ष गाह्ो भएको स्ैबजसो गणकले 
्बताए । उतिरदाताले ्बताएको आव ््षक वरि्ाकलाप कोड ्बकुमा उललेि नभएको अिस्ामा 
त्सलाई कसररी उललेि गनने भन्ने अन््ोल गणकहरूलाई व््ो । केहरी गणकले आव ््षक 
वरि्ाकलापसम्बन््री प्रश्का उतिरका विकलपहरू ्बढरीजसो शहररी क्षेत्रका कामसँग वमलने 
िालका भएको र ग्ामरीण इलाकामा हुने कामसँग वमलने विकलप कम भएको ्बताए । ्सले 
गदा्ष उतिरदाताको उतिर प्रश्ािलरीका विकलपसँग वमलाउन समस्ा भएको गणकहरूको अनभुि 
व््ो । ्सतो अिस्ामा केहरी गणकले आरैले अवलअवल वमलदो कुनै विकलप छानेर रा्ने 
र केहरीले सपुररिेक्षकलाई सोधने गरेको पाइ्ो । आव ््षक वरि्ाकलापलाई कुन कोड रा्ने 
भन्ने अलमल भएमा गणना स्लमा आव ््षक वरि्ाकलापको नाम वटपेर अनकूुल सम्मा 
सपुररिेक्षकलाई सो्रे ्वकन वििरण र कोड भनने गरेको झापाको मचेरीनगर नगरपावलकाकी 
एक गणकले ्बताइन ्। 
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उतिरदातालाई पररिारका सदस्हरूको जन्म, मतृत्,ु वििाह कवहले भएको व््ो भनरी ्बताउन 
कवठन भएको व््ो । त्सका लावग कवतप् उतिरदाताले वतव्वमवत उललेि गररएका 
कागजपत्र, नागररकता जसता दसतािेज िोजेर दिेाएका व्ए । वनसरीिोला गाउँपावलकामा 
एक गणकले भवनन,् “वििाह भएको उमरे, जन्म वमवत जसता तथ्ाङ्क ्रैेजसोलाई ्ाद हुने 
रहनेछ । नागररकता, जन्म दता्ष, वििाह दता्ष जसता प्रमाणपत्र भए तरी मागेर हनेने अवन आरै 
वहसा्ब गनने गरर्ो । कवतप् सँग तरी कागजात पवन व्एनन ्। त्सतो अिस्ामा अन्् सन्दभ्ष 
समझाएर उतिर अनमुान गन्ष लगाइएको व््ो ।” 

केहरी उतिरदाताले ्बचचा मतृत जन्मकेो िा जन्मरे मरेको प्रश् सोधदा मरेकाको वििरण वकन 
चावह्ो र भनेर प्रवतप्रश् गरेको गणकहरूले ्बताए । ्बसाइसँराइसम्बन््री प्रश्मा गणकहरू 
अलमलमा परेका व्ए । झापाको कचनकिल गाउँपावलकामा एक गणकले भवनन,् “एउटा 
पररिार पहाडरी वजलला्बाट रोजगाररीको वसलवसलामा भारत गएको र केहरी मवहनाको भारत 
्बसाइपवछ सपररिार झापामा आएर ्बसेको व््ो । ्सतो अिस्ामा भारत्बाट ्बसाइसँराइ 
गरेको िा पहाड कुन ठाउँ्बाट ्बसाइसँराइ गरेको भनेर ले्ने्बारे अलमल भ्ो । ्सतो समस्ा 
हुदँा मलेै सपुररिेक्षकसँग सो्रे लेिे ँ ।” शहररी इलाकामा कोठा भाडामा ्बसने उतिरदाताले 
पटकपटक कोठा सरेको अिस्ामा कुन स्ानलाई ्बसाइसँराइ मान्ने भन्नेमा गणकमा भर पनने 
समभािना व््ो । 

घिरूली भेट्ि झेलेका सरसया 

गणकहरूले घरमलूरी नभवेटने समस्ा अत्व्क भोगेका व्ए । नागररकहरू कामकाजमा 
व्सत हुने, घर्बहालमा ्बसने पररिारको वििरण घर्नरीले नवदने, रोजगाररी, ितेरीपातरीको 
वसलवसलामा वदउँसोको सम्मा नभवेटने गरेको ्रैे गणकले ्बताए । एकपटकमा घरमलूरी 
नभवेटएपवछ दोस्ो-तेस्ोपटक पगुेर भए पवन गणना गररएको व््ो । केहरी गणकले पररिारमा 
घरमलूरी नभवेटए अन्् सदस्सँग संिाद गरेर वििरण वलएका व्ए । त्सता सदस््बाट परैू 
वििरण प्राप्त गन्ष गाह्ो भए घरमलूरीको टेवलरोन समपक्ष  नम्बर वलएर रोन गररी अनकूुल 
सम्मा वििरण संकलन गरेको केहरी गणकले ्बताए । 

ग्ामरीण इलाकामा भन्दा शहररी इलाकामा गणना गन्ष असवजलो भएको पाइ्ो । शहररी क्षेत्रका 
केहरी घरमलूरीले आरू व्सत भएको भन्द ैगणकहरूलाई कम सम् वदएका व्ए । त्सै गररी 
जनगणनासँग प्रत्क्ष असम्बवन््त अनेक प्रश्-प्रवतप्रश् गनने गरेको, आफनो घरमा ्बहालमा 
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्बसने व्वक्त र पररिारको वििरण वदन वहवचकचाएको िा जानकाररी नवदने गरेको गणकहरूले 
्बताए । मकिानपरुको हटेौडा नगरपावलकामा िवटएका एक गणकले भने, “शहररी क्षेत्रमा र 
वशवक्षत व्वक्तहरूले नै झन ््रैे प्रश्, प्रवतप्रश् गरे । तल्ब कवत पाउँछौ ? ्ो जानकाररी वदएर 
मलाई के राइदा ? मलाई अवहले रुस्षद छैन आवद जसता प्रश् गददै आरै झवक्ष ए ।” ्बहालमा 
्बसने केहरी पररिारले आफनो गणना गन्ष कोहरी नआएको भनरी आरैले िोजरी गररी गणकलाई 
वििरण वदएको पवन पाइ्ो । 

भाषाको सरसया

्रैेजसो गणनाक्षेत्रमा स्ानरी् तह र िडाका गणकहरू िवटएको पाइ्ो । वतनलाई स्ानरी् 
भाराको पवन ज्ान भएकाले गणना सहज भ्ो । तर स्ानरी् गणकको आिेदन कम परेका 
िा आिेदन नै नपरेका केहरी गणनाक्षेत्रमा गैरस्ानरी् गणक िवटएका व्ए । त्सता केहरी 
गणकलाई स्ानरी् भारा ्बोलन र ्बझुन नसकदा उतिरदाता्बाट वििरण वलन कवठनाइ भएको 
पाइ्ो । सनुसररीको इनरुिा नगरपावलकामा मवुसलम ्बाहुल् क्षेत्रमा िवटएका एक नेपालरी 
भाररी गणकले भारा ्बझुन नसकदा गणना का ््ष गन्ष सकेनन ्। नवजकैको गणनाक्षेत्र्बाट मवै्लरी 
भारा जानेका गणकले सह्ोग गनने व्िस्ा वमलाएपवछ गणना का ््षलाई वनरन्तरता वदएको 
स्ानरी् जनगणना अव्काररीले ्बताए । रोलपाको ््बाङ गाउँपावलकामा मगर िाम भारा 
्बोलन र ्बझुन नजान्ने एक गणकले मगर िाम भारा मात्र ्बोलने घर्रुरीमा तथ्ाङ्क संकलन 
गदा्ष सपुररिेक्षकसँग मो्बाइल रोनमार्ष त भारा उल्ा गन्ष अनरुो् गददै काम चलाएका व्ए ।

गणकले भोगेका अनय सरसया

केहरी स्ानमा विवभन्न जातजावतका अवभ्न्ताले गणकहरूलाई भारा र ्म्षसम्बन््री प्रश्मा 
वनवश्त वििरण भन्ष द्बा्ब वदएको पाइ्ो । ्बागलङुको वनसरीिोला गाउँपावलकामा मगर 
समदुा्का अवभ्न्ताले आफना समदुा्का स्ैब नागररकको ् म्षको महलमा प्रकतृ वतपजूक ले्न ु
भनरी गणकलाई वनदनेशन वदएका व्ए । गणकले के वििरण उललेि गरे भनेर अवभ्न्ताहरूले 
गणना रारम हने्ष िोजेको पवन गणकले सनुाए । तर तथ्ाङ्कको गोपनरी्ताको कारण अरू 
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नागररकको वििरण हने्ष नवमलले भनेर समझाएको तरी गणकले ्बताए । ्नरुाको वमव्ला 
नगरपावलकामा अपररवचत एक व्वक्तले आरू केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागको कम्षचाररी 
भन्द ैगणकलाई पटक-पटक रोन गरेर वनवश्त उतिर ले्न द्बा्ब वदएका व्ए । तरी गणकले 
प्रसट््ाए, “मलाई गणक तावलम सवकनासा् रोन आ्ो । म तथ्ाङ्क विभागको कम्षचाररी 
हु ँ । तपाई ं रलानो ठाउँमा गणकमा िवटन ु भएको रहछे । तपाई ं िवटएको िडामा नेपालरी 
भाररीको ्बसो्बास छ । त्हाँ दोस्ो ्बोवलने भारामा मगहरी लेविवदन ुहोला भने ।” उनका 
अनसुार उतिरदाताले जे जिार वदन्छन ्त्हरी उतिर ले्न ूभनेर तावलममा वसकाएको ्बताउँदा 
पवन मगहरी नै ले्न ू भनेर वनदनेशन वदए । सोहरीअनसुार उनले केहरी रारम भरेको र पवछ 
उक्त विर््बारे सपुररिेक्षकलाई जानकाररी वददंा िालरी छोड्न भनेको ्बताए । घरमलूरीसँग 
अन्तिा्षता्ष वलइरहकेो ्ेबला वछमकेी िा सा्रीले उतिरदातालाई प्रभावित हुने गररी, जावत, भारा, 
्म्ष आवदको महलमा कुनै वनवश्त उतिर लेिाउन उतपे्रररत गरेको केहरी गणकले ्बताए ।

६.१०. गणिाको अिुगरि

वजलला जनगणना अव्काररी, स्ानरी् जनगणना अव्काररी र सपुररिेक्षकले गणनाको 
अनगुमन त्ा सपुररिेक्षण गरेका व्ए । सपुररिेक्षकहरूले आरू मातहतका गणकलाई 
गणनाक्षेत्रको जानकाररी वदने र हरेक वदनको का ््षको जानकाररी वलने अवन उनरीहरूका समस्ा 
समा्ान गनने गरेका व्ए । वजलला जनगणना का्ा्षल्लले वजलला भरका स्ानरी् तह 
र एक स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्ले दईुदवेि तरीन स्ानरी् तहको अनगुमन गनने वजममा 
व््ो । प ््षिेक्षण गररएका स्ानमा स्ानरी् जनगणना अव्काररीहरूले वदनमा दईुदवेि चार 
गणकलाई प्रत्क्ष भटेरी उनरीहरूले भरेका रारम हरेेर सझुाि वदने गरेका व्ए । गणकले पवन 
आरूले भोगेका समस्ा त्ा असपष्टता्बारे सपुररिेक्षकलाई र जनगणना अव्काररीलाई 
सोधने गरेका व्ए । स्लगत उपवस्वत समभि नभएका स्ानमा टेवलरोन त्ा इन्टरनेटको 
माध्म्बाट पवन अनगुमन र सपुररिेक्षण गररएको व््ो । 

केहरी सपुररिेक्षकले गणना शरुू हुनभुन्दा अवघललो वदनमा नै गणकलाई गणनाक्षेत्रको भगूोल, 
घर्रुरी दिेाएका व्ए । गणना शरुू भएपवछ पवन सपुररिेक्षकहरू गणकहरूसँगै गणनाक्षेत्रम ै
िटेका व्ए । तराई र सगुम इलाकामा सपुररिेक्षक र गणकको प्रत्क्ष भटेघाट सहजै भएको 
पाइ्ो । दाङको लमहरी नगरपावलकामा एक सपुररीिेक्षकले आफनै मोटरसाइकल भएकाले 
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आरू मातहतका पाँच गणकलाई हरेक वदन गणना गरररहकेो स्ानमा पगुेर सहजै भट्ेने गरेको 
्बताए । तर पहाडरी क्षेत्रमा भने कवठन भगूोलको कारण प्रत्क्ष भटेघाट सहज नभएको रोलपा 
र ्बागलङुमा िवटएका केहरी सपुररिेक्षकले ्बताए । रोलपाको ््बाङ गाउँपावलकामा एक 
सपुररिेक्षकले आरू मातहतका गणकलाई प्रत्क्ष भट्ेन नसकेपवछ टेवलरोनमाम्षत गणना र 
परेका अ्पठ््ारा्बारे सो्िोज गरेका व्ए । 

इन्टरनेट सवुि्ा उपलब् भएका स्ानमा गणकहरूले भोगेका समस्ा र अलमल हटाउन 
सामावजक सञजाल वनकै सह्ोगरी भएको व््ो । आिश्कताअनसुार गणक र सपुररिेक्षकले 
आ-आफना अनकूुल अनलाइन समहू ्बनाएका व्ए । केहरी स्ानमा जनगणना अव्काररीहरू 
पवन ्सता समहूमा सामले व्ए । झापामा जनगणना का्ा्षल्का कम्षचाररी, जनगणना 
अव्काररी, सपुररिेक्षक र गणकहरूको रेस्बकु म्ासेन्जर समहू ्बनाइएको व््ो र एक जना 
सहा्क वजलला जनगणना अव्काररीलाई समहूमा गणकहरूलाई आइपरेका प्रश् र वजज्ासा 
समा्ान गन्ष विशरे वजममिेाररी वदइएको व््ो । िडा तहमा िवटएका गणक र सपुररिेक्षकले 
पवन आफनै समहू ्बनाएका व्ए । ्सता सामावजक सञजाल र एव्पलकेशनको उप्ोग्बाट 
गणकलाई ततकालै आफना समस्ा समा्ान गन्ष र सहरी वििरण भन्ष सघाउ पगुेको व््ो । 
्बागलङुमा वजलला जनगणना अव्काररी र स्ानरी् जनगणना अव्काररीहरूले आरू सम्म ै
स्लगत सपुररीिेक्षण गन्ष जान नसकेका पहाडरी र दगु्षम गणनाक्षेत्रमा भरेका रारमको रोटो 
भाइ्बर, ह्ाट्सएप, र मसेेन्जर जसता एव्पलकेशनमार्ष त पठाउन लगाई वििरण ठरीक छ छैन 
भनेर जाँच गररी आिश्क परे सच्ाउन लगाएको ्बताए । टेवलरोन र इन्टरनेटको पहुचँसमते 
नभएका दगु्षम स्ानमा भने गणकहरूको अनगुमन कवठन भएको व््ो । गणकहरूले कुनै 
समस्ा भोगेमा ततकाल समपक्ष  गररी समा्ानको उपा् िोजन पवन सकदनै्े । एक स्ानरी् 
जनगणना का्ा्षल्ले दईुदवेि तरीन स्ानरी् तह हनेु्षपरेको र सरीवमत जनशवक्त (तरीनदवेि 
चार जनाको दर्बन्दरी) ले ्रैेभन्दा ्रैे गणकलाई अनगुमन गन्ष नसवकएको जनगणना 
अव्काररीहरूले ्बताए । जनगणना अव्काररीहरूलाई सा्न र स्ोतको सरीवमतताले पवन 
गणनाका ््षको अनगुमन गन्ष सहज नभएको पाइ्ो । 

स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा पररचालन गररएका स्ानरी् तहका कवतप् कम्षचाररीलाई 
पावलकाले का ््षिाहक वजममिेाररीमा िटाएकाले उनरीहरूलाई जनगणना र स्ानरी् तहको 
दोहोरो कामको चाप व््ो । रोलपाको एक गाउँपावलकाले एक कम्षचाररीलाई स्ानरी् जनगणना 
अव्काररी ्बनाई काजमा िटाएको व््ो तर जनगणनाको सम्मा उनरी गाउँपावलकाको 
तावलममा भाग वलन दाङ गएका व्ए । कम्षचाररीले पावलका र जनगणना का्ा्षल्को दोहोरो 
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भवूमका वनिा्षह गदा्ष जनगणनाका वरि्ाकलापमा प्रभाि परेको जनगणना अव्काररीहरूले 
सिरीकारे । म्शे प्रदशेका एक जनगणना अव्काररीले भने, “स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा 
कम्षचाररीलाई कामको भार परेको छ । गणना सामग्री वितरण त्ा संकलन गनु्षपछ्ष, वरलडमा 
जानपुछ्ष, गणक समस्ा वलएर आइरहन्छन ्त्सको समा्ान गनु्षपछ्ष । एक जना कम्षचाररी 
का्ा्षल्म ै्बसन ुपऱ्ो, रातवदन रोन आउँछ ।” उनका अनसुार कामको चाप ्बढरी हुनाले 
जनगणनाको प्रत्क्ष सपुररिेक्षणमा प्रभाि परेको व््ो । ्बागलङुका एक स्ानरी् जनगणना 
अव्काररीले भने, “हामरीलाई गणना अिव्मा सकेसमम ्रैे गणक त्ा सपुररिेक्षकको 
अनगुमन गन्ष र उनरीहरूलाई सललाह सझुाि वदन भवनएको व््ो । तर हामरीलाई तरीन ओटा 
पावलकाको गणना प्रवरि्ा हनेु्षपनने वजममिेाररी भएकाले १५ वदनमा ्रैेजसो गणकलाई प्रत्क्ष 
भट्ेन सकेनौ ँ।”

७. गणिारा वववभनि सरुदायको ससं्ागत अवभयाि ि यसको 
प्रभाव

जनगणनामा विवभन्न जातरी्, भावरक, ्ावम्षक, लैङ्वगक, अपाङ्गता भएका व्वक्त लगा्त 
विवभन्न समदुा्ले आ-आफना समदुा्को न््नू गणना हुने हो वक भन्ने चासो र वचन्ता व्क्त 
गरेका व्ए । जातजावतको गणनामा व्वक्तको ्रलाई उसको जात िा जावतसँग जोडेर हनेने 
चलनले गदा्ष गणकले अनमुानका आ्ारमा जातजावतको वििरण भररवदने आशकंा ्रैे 
सरोकारिालाको व््ो । विवभन्न जावत र समदुा्का ्र एक अका्षसँग मले िाने हुनाले 
पवन अनमुानका भरमा गणकले वििरण भरेमा जातजावतको वििरण सहरी नआउने वचन्ता 
वतनको व््ो । त्सैले ्री विवभन्न समदुा्का अवभ्न्ताले आफना समदुा्को पवहचान 
िलुने गररी प्रश्का जिार लेिाउने अवभ्ान चलाएका व्ए । प ््षिेक्षण गररएका स्ानमा 
चलाइएका जातरी्, भावरक त्ा ्ावम्षक अवभ्ान र वतनले गणनामा पारेको प्रभाि्बारे ्हाँ 
चचा्ष गररएको छ । 
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७.१. सारुदावयक अवभयाि

समदुा् सतरमा विवभन्न अवभ्ान सञचालन गननेहरूमा जनजावत, म्शेरी त्ा मवुसलम 
समदुा्का संघसंस्ा ्बढरी सवरि् व्ए । वतनरीहरूले ‘रावट्रि् जनगणना २०७८’ मा 
जनगणनाको प्रश्ािलरी र विव्माव् प्रश् उठाएका व्ए ।11 तरी समदुा्का अवभ्न्ताले 
जात, ्म्ष र भाराको महलमा के लेिाउने भनेर पचा्ष, पमपलेट, रोन समपक्ष , अनलाइन 
्ैबठक सा्ै सामावजक सञजालको प्र्ोग गरेर आफना समदुा्का नागररकलाई जानकाररी 
वदन विवभन्न गवतविव् गरेका व्ए । तरी मध्ेका केहरी प्रवतवनव्ले जनगणना का्ा्षल्का 
अव्काररीसँग भटेेर समदुा्को गणनामा ‘विशरे ध्ान’ वदन अनरुो् गरेका व्ए । उदाहरणका 
लावग, दाङमा वहन्द ुर वरिवट्च्न ्म्षका अवभ्न्ताहरू वजलला जनगणना का्ा्षल्मा गई 
आ-आफनो समदुा्को गणनामा ध्ान वदन आग्ह गरेका व्ए । त्सै गररी झापाको मचेरीनगर 
नगरपावलकामा आ्ोजना गररएको ्ावम्षक का ््षरिममा परुाण िाचकले जनगणनामा ्म्षको 
महलमा सहभागरीलाई वहन्द ु ्म्ष लेिाउन आह्ान गरेको एक स्ानरी््बासरीले ्बताए । 
संस्ागत रूपमा समदुा् सतरमा प्रत्क्ष सञचालन गररएका अवभ्ानहरू वनमनानसुार व्ए : 

जिजावतको अवभयाि

नेपाल आवदिासरी जनजावत महासंघका सा्ै त्समा आ्बद् विवभन्न जनजावत समदुा्ले 
सांगठवनक रूपमा आ-आफना ढंगले विवभन्न अवभ्ान सञचालन गरेका व्ए । तरी समदुा्ले 
जात, भारा र ्म्षको महलमा के लेिाउने भनरी उललेि गररएका पचा्ष वितरण गरेका 
व्ए । उनरीहरूले सामावजक सञजाल्बाट पवन ् री पचा्ष र सन्दशे नागररकमाझ पऱु्ाएका व्ए । 
विशरे गररी ्म्षको महलमा प्रकतृ वतपजूक, ्बौद्, वकराँत लगा्तका विकलप, भाराको महलमा 
माततृभारा र पिुा्षको भारामा आफनो समदुा्को भारा, र दोस्ो ्बोवलने भारामा नवजकको 
आवदिासरी जनजावतले ्बोलने भारा र जातको महलमा आफनो सम्बवन््त जात लेिाउन 

11 प्रवतिेदन https://www.democracyresource.org/wp-content/uploads/2021/07/
FINAL-Nepal-National-Census-2078-v.s.-13July2021-1.pdf मा उपलब्; रागनु ४, २०७८ 
मा हरेरएको ।
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अवपल गरेका व्ए । नेपाल मगर संघ, केन्द्री् सवमवतले ‘रावट्रि् जनगणना २०७८, मगर-
जागरण रावट्रि् अवभ्ान’ नामक पचा्ष वितरण गरेको व््ो । उक्त पचा्षमा जातजावत, पिुा्षको 
भारा, माततृभारा र ्म्षको प्रश्मा जिार र कोड के लेिाउने भनेर उललेि गररएको व््ो । 

िौवियाि सराजको अवभयाि 

रौवन्ार समाजका अवभ्न्ताले ्नरुामा आफनो समदुा्को पवहचान नभएको भनरी रौवन्ार 
्र र जात लेिाउने अवभ्ान चलाएका व्ए । रौवन्ार समाजले समदुा्मा ्ैबठक गरेर रौवन्ार 
घरपररिारमा जावतको महलमा रौवन्ार लेिाउने जनगणना लवक्षत अवभ्ान चलाएका व्ए । 
रौवन्ार समदुा्मा पवन विवभन्न ् र लेविने गरेकोले त्सता ्रहरू अन्् जावतसँग मले िाँदा 
अन्् जावतमा सचूरीकतृ त हुने आशकंा रौवन्ार समाजका अवभ्न्ताको व््ो । 

कायत एकता सराजको अवभयाि

्बागलङुको ढोरपाटन नगरपावलकामा का्त एकता समाजले जनगणनामा आफनो समदुा्को 
छुटै् ्र र जावत उललेि गररनपुनने सवुनवश्त भएपवछ मातै्र जनगणनामा सहभागरी हुने घोरणा गरे । 
नगरपावलकाभर ७०-८० घर्रुरी मात्र रहकेो सो जावत त्हाँको आवदिासरी भएको उनरीहरूको 
दा्बरी व््ो । का्त जावतका एक अवभ्न्ताले आफनो समदुा्ले कररी्ब दईु दशकदवेि 
आवदिासरी जनजावतमा सचूरीकरणका लावग सघंर्ष गरेको तर कतै्बाट पवन आफनो मदु्ाको 
सम्बो्न नभएको ्बताए । २०६८ को गणनामा आरूहरूले ् र र जावतमा का्त भनेर लेिाउँदा 
पवन आफनो समदुा्को जनसं््ा कहरी ँनिलेुको गनुासो गरे । ्सैले अवहलेको जनगणनामा 
पवन आरूहरूको पवहचान निलुाएमा अन्् जावतमा पन्ष सकने शकंा गददै गणनामा सामले नहुने 
वनण््ष  गरेका व्ए । कररी्ब १२ वदनको ्बवहट्कार पवछ गणनाको १३ औ ँवदनमा वजलला जनगणना 
र स्ानरी् जनगणना अव्काररीको रोह्बरमा समदुा्को ्ैबठक ्बसेर जनगणना अव्काररीले 
का्त जावतलाई छुटै् जावतको जनगणना कोड का लावग वसराररस गररवदने र सचूरीकरणका 
लावग केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागसँग सहजरीकरण गररवदने आश्वासन पाएपवछ जनगणनामा सामले 
भए । अवन्तम दईु वदनमा गणकहरूले उनरीहरूको गणना समपन्न गरे ।
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दवलतको अवभयाि

दवलत समदुा्का अवभ्न्ताहरूले पवन आफनो समदुा्को सहरी तथ्ाङ्क आउनेमा शकंा 
व्क्त गरेका व्ए । ्पैु्र दवलत ्र गैर दवलत समदुा्सँग वमलने र पवछललो सम्मा दवलत 
समदुा् आरैले पवन गैर दवलत ्र लेिाउने गरेका कारण उनरीहरू गैरदवलतमा गणना हुन 
सकने दवलत अवभ्न्ताहरूले ्बताए । दाङका एक दवलत अवभ्न्ता त्ा काननू व्िसा्रीले 
भने, “विगत एक िर्षमा मलेै करर्ब ३५-४० जना गैर दवलत ्र लेिाएका दवलत व्वक्तहरूले 
अदालतरी प्रवरि्ा्बाट दवलत ्र का्म गररी न्ाँ नागररकता वलन सहजरीकरण गरे ँ । अझ ै
्सता ्रैे दवलत छन ्जसले आफनो ्र सच्ाउन पाएका छैनन ्। उनरीहरू गैर दवलतमा गणना 
हुने समभािना अव्क छ ।” दाङम ैदवलत अव्कारसम्बन््री काम गरररहकेो एउटा संस्ाले 
जनगणनासम्बन््री जानकाररीमलूक अवभ्ान सञचालन गन्ष समदुा् सतरमा करर्ब २० समहू 
पररचालन गरेको उक्त संस्ाका एक अवभ्न्ताले ्बताए । 

रगही फाउण्ेशिको अवभयाि

्नरुामा मगहरी राउणडेशन नामक संस्ाले समदुा् सतरमा मगहरी भारा लेिाउने अवभ्ान 
सञचालन गरेको व््ो । गणकलाई तावलम सञचालन भरैहकेो सम्म ैमगहरी राउणडेशनका 
अवभ्न्ताहरूले मगहरी भारा लेिाउन विवभन्न सचतेना का ््षरिम आ्ोजना गरेको मगहरी 
राउणडेशनका अवभ्न्ताले ्बताए । सनुसररीको स्ानरी् जनगणना का्ा्षल्मा सञचालन 
भएको गणक तावलममा पवन मगहरी अवभ्न्ताहरूले सम् मागेका व्ए । तर स्ानरी् 
जनगणना अव्काररीले गणकले उतिरदाताको जिारका आ्ारमा वििरण ले्ने हुनाले, 
गणकलाई के ले्ने भन्ने द्बा्ब नवदन अनरुो् गरेको ्बताए । जनगणनामा मगहरी भारा 
लेिाउने अवभ्ानलाई केहरी स्ानरी् नागररकहरूले मवै्लरी भारा विरूद्को प्रवतवरि्ाको 
रूपमा वलएका पाइ्ो । ्नरुाका एक पत्रकारले भने, “तराईका उचच भवनने जावत जसतै 
ब्ाह्मण र का्स्ले आरूले ्बोलने मवै्लरी भारालाई शदु् मान्छन ् । अन्् जावतलाई शदु् 
मवै्लरी ्बोलन जानेन भनेर वह्ाउने र हे् को दृवष्टले हनेने गछ्षन ्। ्सतो व्िहारले मवै्लरी भारा 
्बोलने क्षेत्रका महतो र कुसिाहा जसता जावतमा मवै्लरी भाराप्रवत अपनति जागन सकेन । 
त्सैले मवै्लरी भाराको सट्ा मगहरी भारा ले्ने अवभ्ान सञचालन गरे ।”
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रुवसलर सरुदायको अवभयाि

सनुसररीको मवुसलम ्बाहुल् क्षेत्रमा पिुा्षको भारा र माततृभाराको महलमा उदू्ष भारा लेिाउने 
अवभ्ान सञचालन गररएको व््ो । मवुसलम ्ावम्षक गरुू र संघसंस्ा पवन ्स अवभ्ानमा 
पररचावलत व्ए । वमन्जावन्ब: इसलावमक संसकतृ त केन्द् ्नरुाका एक प्रवतवनव्का अनसुार 
मवुसलम समदुा्का ्ावम्षक गरुू मौलिरी, मौलनाले प्रिाह गरेको सन्दशे प्रभािकाररी हुने 
भएकोले उनरीहरूले अवभ्ानमा मु् ् भवूमका िलेेका व्ए । “हाम्ो समदुा्मा मौलिरी, 
मौलानाहरू ्रैे छन ् । मौलानाले भनेको स्ैबले मान्छन ् । जनगणना्बारे सन्दशे सवजलै 
समदुा्मा पगुने भ्ो । मवसजदमा पचा्ष ्बाँडेर जात, ्म्ष र भाराको महलमा के ले्ने भनेर 
वसकाइएको व््ो,” तरी प्रवतवनव्ले भने । मवुसलम समदुा्का एक अवभ्न्ताले वमव्ला 
क्षेत्रमा मवुसलम समदुा्ले मवै्लरी भारा पवन ्बोलने हुदँा स्ैबले मवै्लरी लेिाउन सकने 
भएकोले आफनो भावरक पवहचानको लावग उदू्ष भारा लेिाउने अवभ्ान चलाएको ्बताए । 

गिगाई सरुदायको अवभयाि 

गनगाई समदुा्ले भाराको महलमा पिुा्षको भारा र माततृभारासम्बन््री अवभ्ान चलाएका 
व्ए । नेपाल गनगाई कल्ाण परररदले् संस्ागत रूपमा वनण््ष  गररी झापा र मोरङको पिूवी 
क्षेत्रमा ्बसो्बास गनने गनगाई समदुा्ले पिुा्षको भारा र माततृभारा सरुजापररी र मोरङको पवश्मरी 
भकेमा ्बसो्बास गनने गनगाईले पिुा्षको भारा र माततृभारामा अवंगका लेिाउने अवभ्ान 
चलाएको व््ो । त्सै गररी दोस्ो ्बोवलने भाराको रूपमा मोरङ वजललाको पिूवी भाग र झापा 
वजललाका गनगाईले अवंगका लेिाउने र मोरङको पवश्मरी भागमा ्बसो्बास गनने गनगाईले 
सरुजापरुरी लेिाउने वनण््ष  उक्त संस्ाले गरेको व््ो । २०६८ को जनगणनामा अवंगका र 
सरुजापरुरी भारा लेिाए पवन सचूरीकरण नभएको गनगाई समदुा्का एक अवभ्न्ताले ्बताए । 
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रािवा्ी सरुदायको अवभयाि

मारिाडरी समदुा्ले आफनो समदुा्मा ्बोवलने भाराको पवहचान नभएको भन्द ैमारिाडरी भारा 
लेिाउने अवभ्ान चलाएको व््ो । जनगणना शरुू हुनभुन्दा अगावड नै केन्द्री् तथ्ाङ्क 
विभागमा गएर मारिाडरी भारा सचूरीकतृ त गररवदन पत्राचार गरेको एक अवभ्न्ताले ्बताए । तरी 
अवभ्न्ताका अनसुार विभागले सचूरीकतृ त गनने आश्वासन वदए पवन त्सो गररएन । 

कवबि पन्ी िर्य लेखाउिे अवभयाि

्नरुामा कव्बर पन््रीहरूले आफनो छुटै् ्ावम्षक पवहचानका लावग ्म्षको महलमा कव्बर 
पन््री लेिाउने अवभ्ान चलाएका व्ए । उक्त ्ावम्षक समप्रदा्का एक गरुूले आरूहरूको 
सं््ा ठूलो भएको र आफनो छुटै् ्ावम्षक पवहचानका लावग जनगणनामा कव्बर पन््री 
लेिाउने अवभ्ान चलाएको ्बताए । 

प्रकृवतपूजक लेखाउिे अवभयाि

केहरी आवदिासरी जनजावत समदुा्ले ् म्षको महलमा प्रकतृ वतपजूक लेिाउने अवभ्ान चलाएका 
व्ए । रूपन्दहेरी, दाङ, रोलपा र ्बागलङुमा मगर समदुा्ले ्म्षको महलमा प्रकतृ वतपजूक िा 
्बौद् ्म्ष लेिाउने अवभ्ान चलाएका व्ए । केहरी जनजावत समदुा्मा भने ्म्षको महलमा 
के लेिाउने भन्ने मतैक् व्एन । राजिंशरी समदुा्मा वहन्द ू् म्ष ले्ने र प्रकतृ वतपजूक (सनातन) 
ले्ने दिुै ्ररी मत पाइ्ो । राजिंशरी समाज विकास सवमवतले ्म्षको महलमा प्रकतृ वतपजूक 
(सनातन) ले्न अनरुो् गरेको व््ो । गनगाई समदुा्मा ्म्षको महलमा वहन्द ूले्ने वक 
प्रकतृ वतपजूक ले्ने भन्ने्बारे व्वक्त विशरेमा छोवडएको नेपाल गनगाई कल्ाण परररदक्ा 
पदाव्काररीहरूले ्बताए ।
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७.२. अवभयािले गणिारा पािेको प्रभाव

विवभन्न समदुा्ले सञचालन गरेको संस्ागत अवभ्ानले विवभन्न ठाउँमा गणना का ््ष 
प्रभावित भएको व््ो । अवभ्ानकता्षले जनगणनाको प्रश्ािलरी वन्न्त्रणमा वलनेदवेि गणना 
्बवहट्कारसमते गरेका व्ए । केहरी ठाउँमा अवभ्ानकता्षहरूले गणकलाई वनवश्त उतिर ले्न 
द्बा्ब वदइएको पवन पाइ्ो । इलामको रोङ गाउँपावलकाको घले गरुुङ ्बसतरीमा राई भारा 
्बोलन नजान्ने गरुुङ समदुा्ले पवन दोस्ो ्बोवलने भारामा राई भारा लेिाउन गणकलाई द्बा्ब 
वदएको त्हाँका स्ानरी् जनगणना अव्काररीले ्बताए । ्सतो द्बा्बले समदुा्मा न्बोवलने 
भारा पवन तथ्ाङ्कमा आउने दवेि्ो । सोहरी पावलकामा िवटएका गणकले राई समदुा्को 
दोस्ो ्बोवलने भारामा नेपालरी भारा लेिकेो आरोपमा अवभ्न्ताहरूले एक वदन प्रश्ािलरी 
वन्न्त्रणमा वलएका व्ए । पवछ तरी अवभ्न्ता र स्ानरी् जनगणना अव्काररी्बरीच छलरल 
भई त्सररी द्बा्ब नवदने र उतिरदाताको उतिर मात्र गणकले ले्ने सहमवत भएको व््ो । 

मोरङको ्ेबल्बाररी नगरपावलकामा राई समदुा्को एउटा घरमा दोस्ो ्बोवलने भारा गणकले 
नसो्रीकन नेपालरी लेिपेवछ वकराँत राई ्ा्ो्िाका प्रवतवनव्ले उक्त गणनाक्षेत्रमा दईु 
वदनसमम गणना का ््ष रोकेको अवभ्ानकता्षले ्बताए । सनुसररीको दहु्बरी नगरपावलकामा 
रौवन्ार ्र जनगणनाको कोडमा उललेि नभएको पाएपवछ विरो् गरेका व्ए । ्सले गदा्ष 
एक वदन गणना का ््ष प्रभावित भएको व््ो । ्बागलङुको ढोरपाटन नगरपावलकामा ्बसो्बास 
गनने का्त समदुा्ले आफनो ्र र जावतको पवहचान लेिाउने अवभ्ानले गदा्ष १२ वदनसमम 
उक्त समदुा्को गणना प्रभावित भएको व््ो । 

विवभन्न समदुा्का संस्ागत अवभ्ानहरू लवक्षत नागररक स्ैबको घरदलैोमा पगुन सकेका 
व्एनन ् । झापामा अवभ्ान चलाएका ताजपरुर्ा समदुा्का एक अवभ्न्ताले भने, 
“हामरीले वढलो अवभ्ान सञचालन गऱ्ौ ँ । अवभ्ानका ्रैे सा्री विवभन्न राजनरीवतक 
दलमा पवन आ्बद् छन ्। उनरीहरू स्ैबलाई पाटवीको महाव्िेशन लागेको छ । त्सैले हाम्ो 
जनगणनासम्बन््री अवभ्ान ओझलेमा पऱ्ो । हामरीले चाहकेो कुरा समदुा्समम प्रभािकाररी 
रूपमा पऱु्ाउन सकेनौ ँ।” 
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८. विषकष्य

नेपाल संघरी् संरचनामा गएपवछको पवहलो जनगणना २०७८ को गणना समपन्न भएको 
छ । ्सले संघरी् संरचना अनरुूपको महत्िपणू्ष जनसाङ्व््क, सामावजक त्ा आव ््षक 
गवतविव्सम्बन््री न्ाँ तथ्ाङ्क वददँछै । कोवभड-१९ महामाररीको कारण शरुूमा घोरणा 
गरेको जनगणनाको का ््षतावलका प्रभावित भ्ो जसले गदा्ष स्ानरी् सतरमा जनगणना 
का्ा्षल् स्ापना, कम्षचाररी र जनशवक्तको व्िस्ापन, सपुररिेक्षक र गणक भना्ष त्ा 
तावलम लगा्त समपणू्ष वन्वमत गवतविव् स्वगत भए । जनगणनाको न्ाँ का ््षतावलकामा 
सरीवमत सम् र स्ोतका कारण सपुररिेक्षक र गणकका तावलम संकुवचत भएका व्ए जसले 
गदा्ष व्ािहाररक अभ्ास प्ा्षप्त हुन सकेको व्एन । गणकहरू तावलम्बाट ्रैेजसो विर्मा 
प्रसट भए पवन केहरी प्रश्, विशरे गररी आव ््षक वरि्ाकलाप, ्बसाइसँराइ, माततृ त्ा ्बाल मतृत् ु
लगा्तमा प्रसट नहुदँ ैगणनामा िवटएका व्ए । त्स िालको असपष्टताका कारण गणकले 
उतिरमा आफनो वििेक लगाउनपुरेको िा सपुररिेक्षक एिम ्स्ानरी् जनगणना अव्काररीलाई 
सोधन ुपरेको व््ो ।   

जनगणनामा गणक र सपुररिेक्षकका रूपमा सकेसमम स्ानरी् ्बावसन्दालाई नै छनोट गररएको 
व््ो । वतनलाई स्ानरी् भारा, संसकतृ वत र भगूोलको ््ेष्ट ज्ान व््ो जसले गणनाका ््ष 
सहज भएको व््ो । क्षेत्र, समहू, ्म्ष, जातजावतको गणनामा गणकहरू सजक व्ए । जावत, 
भारा र ् म्षको विर्मा समदुा्का अवभ्न्ताहरूमा जनगणनामा उनरीहरूको समदुा्को सहरी 
तथ्ाङ्क आउनेमा आशकंा व्ाप्त व््ो । विवभन्न जातरी्, भावरक त्ा ्वम्षक समहूले 
आफनो समदुा्मा अवभ्ान चलाएका व्ए । ्सता अवभ्ानले केहरी गणनाक्षेत्रको गणना 
का ््ष केहरी सम्का लावग प्रभावित भ्ो । 

सरीवमत स्ोत र सा्नका ्बा्बजतु जनगणना अव्काररीहरूले सवरि्तापिू्षक अनगुमन का ््षलाई 
वन्वमत गरेका व्ए । ्सले गणनामा हुने त्रवुट न््नूरीकरणमा सघाएको व््ो । गणनाका 
रिममा कुनै समस्ा आइपरेमा समस्ा समा्ानका लावग वजलला र स्ानरी् जनगणना 
अव्काररीहरू दगु्षम इलाकाका गणनाक्षेत्रमा पवन पगुेका व्ए । केहरी स्ानरी् जनगणना 
का्ा्षल्मा पावलकाले उपलब् गराएका कम्षचाररीहरूले पावलका र जनगणनाको दोहोरो 
काम गनु्षपदा्ष तरी कम्षचाररीहरूमा कामको चाप ्बढेको व््ो । 
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संघरी् संरचनाअनसुार जनगणनालाई सञचालन गन्ष केन्द्री् तथ्ाङ्क विभागले प्रदशे, वजलला 
र स्ानरी् तहमा जनगणना का्ा्षल् स्ापना गऱ्ो । ्द्वप जनगणनामा प्रदशे र स्ानरी् 
सरकारको कुनै मु् ् वजममिेाररी व्एन । त्सैले पवन प्रदशे र स्ानरी् तहका सरोकारिाला 
र प्रवतवनव्हरूले जनगणनालाई संघ (केन्द्री् तथ्ाङ्क विभाग) को का ््षरिमको रूपमा 
वलए । जनगणनाका तहगत का्ा्षल्हरू, र प्रदशे त्ा स्ानरी् सरकार्बरीच सपष्ट नरीवतगत 
का ््षवजममिेाररी र समन्ि् गररी जनगणनालाई अझ ैव्िवस्त गन्ष सवकन्थ्ो ।



नेपाल संघीय संरचनामा गए पछिको पछिलो ‘राछट्रिय जनगणना २०७८’ समपनन 
भएको ि । यस जनगणनाले संघीय संरचना अनरुूपको मित्त्वपणू्ण जनसाङ्छ्यक, 
सामाछजक तथा आछथ्णक गछतछत्वछिसम्बनिी नयाँ तथयाङ्क छििँिै । संघीय 
संरचनाअनसुार जनगणनालाई सञचालन गन्ण केनद्ीय तथयाङ्क छत्वभागले प्रिशे, 
छजलला र सथानीय तिमा जनगणना काया्णलय सथापना गऱयो । यद्यछप जनगणनामा 
प्रिशे र सथानीय सरकारको कुनै मु् य छजममते्वारी छथएन । तयसैले पछन प्रिशे र 
सथानीय तिका सरोकारत्वाला र प्रछतछनछििरूले जनगणनालाई संघ (केनद्ीय 
तथयाङ्क छत्वभाग) को काय्णक्रमको रूपमा छलए । जनगणनाका तिगत काया्णलयिरू, 
र प्रिशे तथा सथानीय सरकार्बीच सपष्ट नीछतगत काय्णछजममते्वारी र समनत्वय गरी 
जनगणनालाई अझ ैवयत्वछसथत गन्ण सछकनथयो ।
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