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राष्ट्रि य जनगणना २०७८ मा अन्यलिङ्गीको प्रावधान सम्बन्धी  
नागररक समाजको मागपत्र 

 

#पररभाषासच्याउCBS 

 

नेपाल संवत् ११४१ तछला ७ 
२०७८ जेठ १० 
2021 May 24  
 

 श्री केन्द्रिय तथ्याङ्क ववभाग, फिब्वःक्व (थापाथली), येँ (काठमाडौँ) । 
 श्री राफरि य योजना आयोग, ससहंदरबार, पताब ुँ, येँ (काठमाडौँ) । 
 श्री मन्त्रीपररषद,् ससहंदरबार, पताब ुँ, येँ (काठमाडौँ) । 
 श्री राफरि य मानव अधिकार आयोग, द रुख्यः (हररहरभवन), यल (लसलतप र) । 

 

यस वषष ह न लागेको राफरि य जनगणना २०७८ मा केन्द्रिय तथ्याङ्क ववभागले जनगणनाको प्रश्नावलीमा एउटा प्रश्नमा 
'महहला, प रुष र अन्यसलङ्गी' गरर तीनवटा वविाहरू राखेका छन् । उक्त प्रश्नावलीहरूमा िेरै प्रश्नहरू छन् जसमा 
लैहङ्गक वर्गषकरण सहहतको तथ्याङ्क संकलन गररनेछ, तर 'अक्सर बसोबास गने व्यर्क्तहरूको संख्या'मा बाहेक 
अरु सबै प्रश्नहरूमा केवल महहला र प रुष मात्र उल्लेख भएको छ ।  

क नै व्यर्क्तको लैहङ्गक पहहचानलाई अन्यकरण गने 'अन्यसलङ्गी' शब्दावली अपशब्द एवं ववभेदकारी शब्दावली हो । 
नेपालमा महहला र प रुष बाहेक गैर-द्वयसांखखक (Non-Binary) र तेस्रोसलङ्गी (Third Gender) भवन पहहचान 
गने व्यर्क्तहरू छन् ।  

यसका साथै केन्द्रिय तथ्याङ्क ववभागले 'अन्यसलङ्गी'को पररभाषा Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
and Intersex (LGBTI) भनेर उल्लेख गरेका छन् ज न वनतान्त गलत पररभाषा हो । Lesbian, Gay र Bisexual 
(समयौवनक तथा हद्वयौवनक व्यर्क्तहरू) त लैहङ्गक पहहचान पवन होइनन् । Transgender (पारलैहङ्गक) महहलाहरू 
महहला र Transgender प रुषहरू प रुष ह न् । Intersex (अन्तरसलङ्गी) ह न  यौन ववशेषता हो र अन्तरसलङ्गी 
व्यर्क्तहरूको लैहङ्गक पहहचान महहला, प रुष वा गैर-द्वयसांखखक ह न सक्छ ।  

जनगणना जस्तो राफरि य अन्तराफरि य महत्वको ववषयमा यस्तो त्र टीपूणष पररभाषा उल्लेख ह नाले नेपालको 
जनगणनाले वमथ्याङ्क मात्र सृजना गनष नभएर राज्य एवं समाजलाई समेत हदगभ्रवमत पानेछ । ववभागको यस्तो 
त्र टीपूणष कायषले दीर्षकालीन रूपमा हाम्रो जनसम दायलाई अत्यन्तै प्रवतकूल असर प याउने र हाम्रो आन्दोलनलाई 
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नै प्रवतगमन तिष  िकेल्ने भएको छ । यी शब्दावलीहरूलाई सामान्य ग गल मात्र गरेपवन यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक 
पहहचान र यौन ववशेषता तीन िरक-िरक ववषयहरू ह न् भने्न जानकारी पाउन सके्न अवस्थामा तथ्याङ्क ववभाग 
जस्तो वनकायले यस्तो त्र टीपूणष पररभाषा जारी गरेपछछ नेपाल सरकार नै ववश्वमा खखल्लल्लको पात्र समेत बन्न प ग्ने 
अवस्था छ । ज न ववषय लैहङ्गकता नै होइन, त्यसलाई लैहङ्गकता अन्तगषत वमसाएर गणना गन ष र जो वगष आिूलाई 
महहला र प रुष भवन नै पहहचान गछषन् उनीहरूलाई समेत महहला र प रुष बाहेकको व्यर्क्तहरू भवन गणना गनाले 
राफरि य र ववश्वव्यापी रूपमा नै यस जनगणना बारे ठूलो प्रश्न छचन्ह उठ्न सक्छ । 

तसथष हामी केन्द्रिय तथ्याङ्क ववभागलाई यो त्र टी यथाशीघ्र सच्याउन देहायका मागहरू राख्दछौँ । 

 

हाम्रो माग : 
 

१) जनगणनाको प्रश्नावलीमा एउटा प्रश्नमा मात्र महहला र प रुष बाहेकको लैहङ्गक वर्गषकरण उल्लेख गररएको छ । 
लैहङ्गक वर्गषकरण सहहत तथ्याङ्क संकलन ह ने सबै प्रश्नहरूमा महहला र प रुषका साथै 'गैर-द्वयसांखखक र तेस्रोसलङ्गी' 
वविा समावेश गररपाउुँ  । 

२) राफरि य जनगणना २०७८ को प्रश्नावलीमा उल्लेख प्रश्न ४.४ 'अक्सर बसोबास गने व्यर्क्त' अन्तगषत प्रय क्त 
'अन्यसलङ्गी' शब्द एवं लैहङ्गक समानता तथा सामासजक समावेशी सन्दभष प स्तस्तका भाग ३ को ३.२ मा उल्लेख भएको 
'अन्यसलङ्गी'को पररभाषा त्र टीपूणष भएकाले यस पररभाषालाई सच्याइ 'गैर-द्वयसांखखक र तेस्रोसलङ्गी' शब्दावलीको 
प्रयोग गरर उक्त शब्दावलीलाई 'महहला र प रुष बाहेकका लैहङ्गक पहहचान भएका व्यर्क्त' भवन पररभाफषत गररपाउुँ  
। 

३) यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान र यौन ववशेषता (SOGIESC) सहहतको तथ्याङ्कका राफरि य जनगणना 
२०७८ सम्पन्न भएको ५ वषष धभत्र देहायका व्यवस्था सहहत छ टै्ट सवेक्षण गररपाउुँ  :- 

(क) यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान र यौन ववशेषता तीन िरक िरक ववषय भएकाले तीन िरक िरक 
महलमा उल्लेख गरर तथ्याङ्क संकलन गने । 

(ख) यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान र यौन ववशेषता एवं यसका ववववितासुँग सम्बन्धित शब्दावलीहरू तथा 
वतनका पररभाषाहरू सूछचकृत गने । (सन्दभषका लार्ग शब्दावली तथा पररभाषा सहहतको प स्तक समावेश) 

(ग) यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान र यौन ववशेषताको तथ्याङ्क संकलनको लार्ग उछचत, समावेशी, 
पह ुँचय क्त, मैत्रीपूणष एवं संवेदनशील ववधि अपनाउन  पने । 
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(र्) तथ्याङ्क संकलमा वैयर्क्तक गोपनीयता, स रक्षा र संरक्षण स वनसित गनषका लार्ग नीवतगत व्यवस्था गने । 

(ङ) यस सवेक्षणका लार्ग यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान र यौन ववशेषता अधिकार सम्बिी कायषरत संर् 
संस्था र नागररक समाजसुँग सहभार्गतामूलक प्रफिया अवलम्बन गने । 

(च) यस सवेक्षणका लार्ग अन्य देशहरूमा भएका सकरात्मक अभ्यासहरूको अध्ययन गरर अवलम्बन गने ।  

 

थप अध्ययन सामाग्री : 
 

१) यौन अधभम खखकरण, लैहङ्गक पहहचान तथा यौन ववशेषता (यौधभकयौता) : आिारभूत अविारणा 
https://nepalcfc.org/basic_sogiesc_nepali/ 

२) लैहङ्गक पहहचानको अधिकार सम्बिी सन् २०२० का मागपत्रहरू 
https://nepalcfc.org/demandsheetbook-nep/ 
३) गृह मन्त्रालयको अन्यसलङ्गी वनदेसशका: मानव अधिकारको हनन 
https://nepalcfc.org/anyalingi_complaint/ 
४) Sexual Orientation Gender Identity and Sex Characteristics in International Human 
Rights Law, Second Edition, Born Free & Equal, पाना 5 & 6.  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf 
५) FAQ on Health and Sexual Diversity, World Health Organization  
https://www.who.int/gender-equity-rights/news/20160517-faq-on-health-and-sexual-diversity.pdf 
६) UN Transgender Fact Sheet  
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf 
७) UN Intersex Fact Sheet 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf 
८) UN Bisexual Fact Sheet  
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/09/Bisexual_Facsheet_English.pdf 
९) The Yogyakarta Principles  
https://yogyakartaprinciples.org/ 
१०) Gender, sex, variations of sex characteristics, and sexual identity, New Zealand 
Census  
https://www.stats.govt.nz/reports/gender-sex-variations-of-sex-characteristics-and-sexual-identity 
११) Guide to collecting gender, sex, and variations of sex characteristics data, New 
Zealand Census  
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https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Methods/Statistical-standard-for-gender-sex-and-
variations-of-sex-characteristics/Download-data/Guide-to-collecting-gender-sex-and-variations-of-
sex-characteristics-data.pdf 
१२) Statistical standard for gender, sex, and variations of sex characteristics New 
Zealand Census  
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Methods/Statistical-standard-for-gender-sex-and-
variations-of-sex-characteristics/Download-data/Statistical-standard-for-gender-sex-and-variations-
of-sex-characteristics.pdf 
१३) Sexual orientation (framework), Stats New Zealand  
http://aria.stats.govt.nz/aria/?_ga=2.125378506.1799716139.1621066545-
1426559762.1621066545#StandardView:uri=http://stats.govt.nz/cms/StatisticalStandard/aKorJMR9ZI
Dv3lub 
१४) In Depth Review of Measuring Gender Identity, United Nations Economic 
Commission for Europe  
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/In-
depth%20review%20of%20Measuring%20Gender%20Identity%20for%20bureau.pdf 
१५) Data collection in relation to LGBTI People, European Commission 
https://ec.europa.eu/newsroom/just/redirection/document/45790 

१६) Guidance for questions on sex, gender identity and sexual orientation for the 2019 
Census Rehearsal for the 2021 Census, UK Census  
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/questiondevelopment/genderide
ntity/guidanceforquestionsonsexgenderidentityandsexualorientationforthe2019censusrehearsalfort
he2021census 
१७) Scotland’s Census 2021 Sex and Gender Identity Topic Report  
https://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/sex-and-gender-identity-topic-report/ 

                                                     संयुक्त जारी 

  
रुक्शना कपाली इशान रेग्मी  
कार्यकारी ननरे्दशक  कार्यकारी ननरे्दशक  
क्वर्ेर रु्थ ग्रुप (कम्पनी र्दर्ता नं : २४४९३५/०७७/०७८) क्याम्पेन फर चेन्ज (कम्पनी र्दर्ता नं : १६८३०१/७३/७४) 
चनं ०४५/७७/७८ चनं २८/७७/७८ 
queeryouthgroup.nepal@gmail.com campaignforchange17@gmail.com 

 


