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जनगणना २०७८ िा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको िथ्याङ्क सम्बन्धी 
उपरोि सम्बन्धिा पारलैङ्गिक िङ्गहला िथा पारलैङ्गिक पुरुष युवाहरूको यस सिूहले आउँदो जनगणना २०७८ िा पारलैङ्गिक 
व्यक्तिहरूको गणना सम्बन्धी सम्बन्धन्धि मनकायको पटक पटक ध्यानाकषिण गराउँदा पमन हाम्रो सरोकारलाई बेवास्ता 
गररएको अवस्थाले अन्य कुनै मवकल्प नहँुदा सवोच्च अदालििा ररट मनवेदन बुझाउँदा पमन मवगि ५ िङ्गहना देखि ८ पटक 
पेशी चढ्दा पमन अन्तररि आदेश छलफल हुन नसकेकोले केही ङ्गदनिा हुने जनगणनाले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई वङ्गहषृ्कि 
िात्र नभएर उत्पीडनिा धकेल्ने ििाङ्गहि अवस्था सृजना भएको अवगि गराउँदैछौँ । 
आउँदो जनगणना २०७८ ले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई िङ्गहला र पुरुष बाहेक 'अन्यललिी' भनेर पररभाषषि गरी हािीलाई 
हाम्रो लङै्गिक पङ्गहचानबाट नै वञ्चिि गराएको छ । हािीले नेसं ११४० कौला १५ िदनसुार २०७७ असोज १७ गिे जनगणना 
सम्बन्धी विव्य जारी गरी स्पष्ट िाग रािेका ञ्चथयौँ । हािी पारलैङ्गिक िङ्गहलाहरू िङ्गहला हौँ र हािी पारलैङ्गिक पुरुषहरू 
पुरुष हौँ । हािी सोही अनुसार आफूलाई िङ्गहला र पुरुष भमन गणना गथ्यौँ, गछौँ र गनेछौँ । िङ्गहलाहरू िध्य ेकमि िङ्गहला 
पारलैङ्गिक हुन् वा पुरुषहरू िधे्य कमि पुरुषहरू पारलैङ्गिक हुन् भन्ने गरी िथ्याङ्क सकंलन गनि सके्न सुझाव पमन ङ्गदएका 
ञ्चथयौँ । 
िर हािी िङ्गहला पुरुषहरूलाई िङ्गहला र पुरुषबाट अलग्याएर हाम्रो लैङ्गिक पङ्गहचान हनन गने पररभाषा सङ्गहि हुने गणनािा 
हािी आफू पारलैङ्गिक रहेको सूचना ङ्गदनेछैनौँ । नेपालको मवमवध सिाजहरूिा अझ ैपमन पारलङै्गिक व्यक्तिहरू प्रमि कुन्धिि 
िानलसकिा भएको अवस्थािा यस्तो संवेदनशील मववरण घरघरिा आएर सोधनी गन ेन ि व्यवहाररक हुन्छ न ि घरिूलीलाई 
प्रश्न गदा यस्तो िथ्याङ्क ललन न ैसषकन्छ । पारलैङ्गिक व्यक्ति हुनुलाई नकरात्मक ढिले हेने सिाजिा नेपालिा अञ्चधकांश 
पारलैङ्गिक व्यक्तिको लाक्तग यस्तो मववरण जीवन-िृतु्य सििेको मवषय हुने गदिछ । िापमन हाम्रा सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी 
िथ्याङ्क मवभागले मवश्विा कही नभएको 'अन्यललिी'को पररभाषा कायि गरेर नपेालको जनगणनालाई ङ्गदगभ्रमिि पान ेर एउटा 
सािान्य गुगल गरेर पाउन सके्न जानकारीलाई हािीले मवश्वव्यापी अभ्यास िथा संयुि राष्टर  सघंका दस्तावेजहरू प्रदान गदा 
सिेि गलि पररभाषा उल्लेि हँुदा नेपाल सरकारको बौद्धिक क्षििा िाथी अन्तराषष्टरय प्रश्न चचन्ह उठ्न ेभएको छ । 
हािी,  
आरोन थापा  (He/Him) काभे्र, आयान थपललया (He/Him) पाल्पा, नूर के.सी. (She/Her) कास्की, रुक्शना कपाली 
(She/Her) लललिपुर, सगुन थापा (He/Him) बागलुङ । 
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