
जनसंख्या र लैङ्गिक अनुपात 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,९२,४८० 

पुगेको छ, जुन दश वर्षअष्ट्ि (२०६८ साल) को जनसंख्या २,६४,९४,५०४ को िुलनामा 

२६,९७,९७६ ले बढी हो । यसरी दश वर्षमा नेपालको जनसंख्या १०.१८ % ले बढेको 

देम्भिन्छ । ष्ट्वगि दश वर्षको सरदर बाष्ट्र्षक वृम्भिदर (Exponential Growth) .९३% देम्भिन्छ 

। जुन अष्ट्िल्लो जनगणनामा १.३५% रहेको ष्ट्ियो ।  

कुल जनसंख्यामा १,४२,९१,३११ जना पुरुर् (४८.९६%) र १,४९,०१,१६९ जना मष्ट्हला 

(५१.०४%) रहेको छ । दश वर्ष अष्ट्ि २०६८ सालको जनगणनामा कुल जनसंख्या 

२,६४,९४,५०४ जनामा पुरुर् र मष्ट्हलाको ष्ट्हस्सा क्रमशः ४८.५% र ५१.५% ष्ट्ियो । हालको 

प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार लैष्ट्िक अनुपाि (प्रष्ट्ि १०० मष्ट्हलामा पुरुर्को संख्या) ९५.९१ 

रहेको छ जुन गि जनगणनामा ९४.१६ रहेको ष्ट्ियो ।  

जनगणना घर र पररवार संख्या 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गने 

पररवारको संख्या ६७,६१,०५९ रहेको छ र िी पररवारहरु जम्मा ५६,४३,९४५ वटा िरमा 

बसेका देम्भिएको छ अिाषि अिाषि १० वटा िरमा और्िमा १२ वटा पररवार बसोवास गरेको 

देम्भिन्छ । हालको पररवार संख्या दश वर्ष अष्ट्िको भन्दा कररब २४.५७% ले वृम्भि भएको हो 

। यस अवष्ट्िमा जम्मा १३,३३,७५७ वटा पररवार िप भएको देम्भिन्छ ।  

पररवारको आकार 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार प्रष्ट्ि पररवार ४.३२ जना सदस्य 

रहेको देम्भिन्छ जुन २०६८ मा ४.८८ जना ष्ट्ियो । शहरी के्षत्रको पररवारमा सालािाला ४.२५ 

जना पाइयो भने ग्रामीण के्षत्रमा ४.५५ जना रहेको देम्भिन्छ जुन दश वर्षअष्ट्ि क्रमशः ४.३२ 



जना र ५.०२ जना ष्ट्ियो । भौगोष्ट्लक के्षत्रअनुसार हेदाष ष्ट्हमाली के्षत्रमा सालािाला ४.२७ 

जना, पहाडमा ३.९५ जना र िराई के्षत्रमा ४.६५ जना प्रष्ट्िपररवार रहेको देम्भिन्छ । 

प्रदेशगि आिारमा हेदाष पररवारमा औसि सदस्य सङ््खख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम 

(३.६६ जना) र मिेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५.६६ जना) रहेको छ जुन २०६८ सालमा 

क्रमशः ४.१६ जना र ५.८० जना रहेको ष्ट्ियो । ष्ट्जल्ला अनुसार पररवारको आकार सबैभन्दा 

सानो दोलिामा (३.४१ जना) देम्भिएको छ भने पररवारको आकार सबैभन्दा ठूलो रौिहट 

ष्ट्जल्लामा ५.९२ जना देम्भिएको छ ।  

 

भौगोङ्गलक के्षत्र अनुसार जनसंख्या 

भौगोष्ट्लक के्षत्रअनुसार कुल जनसंख्याको ष्ट्विरणमा िराई के्षत्रको अंश २०६८ सालको 

िुलनामा २०७८ मा वृम्भि भएको देम्भिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा िराईमा कुल 

जनसंख्याको ५०.२७% ष्ट्हस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृम्भि भई ५३.६६% पुगेको छ । ष्ट्हमाली 

के्षत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३% अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६.०९% रहेको 

देम्भिन्छ । त्यसैगरी पहाडी के्षत्रमा २०६८ मा ४३.०१% अंश रहेकोमा हाल ४०.२५%मा झरेको 

छ ।  

दश वर्षको अवष्ट्िमा लैष्ट्िक अनुपाि िराईमा १ % ष्ट्वन्दुले िटेको देम्भिन्छ भने ष्ट्हमाल ििा 

पहाडमा क्रमशः ३ % र ४ % ष्ट्वन्दुले बढेको देम्भिन्छ । यो गि २०६८ को जनगणनामा 

ष्ट्हमाल, पहाड र िराईमा क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाको 

प्रारम्भिक नष्ट्िजा सम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ । 



वाष्ट्र्षक जनसंख्या वृम्भिदर हेदाष ष्ट्हमाली के्षत्रमा ऋणात्मक (—०.०२%), पहाडी के्षत्रमा नू्यन 

मात्रामा िनात्मक (०.२९% ) र िराई के्षत्रमा अन्य के्षत्रको िुलनामा उच्च िनात्मक (१.५६%) 

वृम्भि देम्भिन्छ ।  

प्रदेश अनुसारको जनसंख्या, पररवततन र वृद्धिदर 

प्रदेशगि रुपमा जनसंख्याको ष्ट्विरण हेदाष सबैभन्दा िेरै जनसंख्या मिेश प्रदेशमा 

६१,२६,२८८ र सबैभन्दा कम कणाषली प्रदेशमा १६,९४,८८९ जना रहेको छ जुन समग्रको 

क्रमशः २०.९९% र ५.८१% छ । लैष्ट्िक रुपले ष्ट्वशे्लर्ण गदाष लैष्ट्िक अनुपाि सबैभन्दा िेरै 

मिेश प्रदेशमा  र सबैभन्दा कम सुदुरपष्ट्िम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ ।  

प्रदेशगि रुपमा वाष्ट्र्षक जनसंख्या वृम्भिदर हेदाष ७ वटा प्रदेशहरूमधे्य सबैभन्दा बढी 

लुम्भिनी प्रदेशमा १.२५ %  प्रष्ट्िवर्ष र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३०% प्रष्ट्िवर्ष 

जनसंख्या वृम्भि देम्भिन्छ । दोस्रो िेरै वाष्ट्र्षक जनसंख्या बृम्भिदर हुने प्रदेशमा मिेश प्रदेश 

रहेको छ जसको वृम्भिदर १.२०% प्रष्ट्िवर्ष छ । अन्य प्रदेशको वाष्ट्र्षक जनसंख्या वृम्भिदर 

१.०% भन्दा कम नै रहेको देम्भिन्छ । 

ङ्गजल्लाअनुसारको जनसंख्या र वाङ्गषतक वृद्धिदर  

प्राप्त प्रारम्भिक नष्ट्िजाअनुसार देशका ७७ ष्ट्जल्लाहरूमधे्य सबैभन्दा िेरै जनसंख्या 

काठमाडौ ंष्ट्जल्लामा २०,१७,५३२ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ्ख ष्ट्जल्लामा ५,६४५ 

जनाको अक्सर बसोवास रहेको छ । मोरङ्ख, रूपने्दही, झापा र सुनसरी ष्ट्जल्ला क्रमशः 

दोस्रो, िेस्रो, चौिो र पााँचौ ं िेरै जनसंख्या भएका ष्ट्जल्लाहरू हुन् । कम जनसंख्या भएका 

ष्ट्जल्लािर्ष  मुस्ताङ्ख, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, िेस्रो, चौिो र पााँचौ ं स्िानमा 

पदषछन् । ष्ट्जल्ला अनुसार हेदाष सबैभन्दा बढी लै∙ष्ट् क अनुपाि मनाङ्ख ष्ट्जल्लाको १३० र 

सबैभन्दा कम लै∙ष्ट् क अनुपाि पू्यठान ष्ट्जल्लाको ८२ छ ।  



ष्ट्जल्लागि वाष्ट्र्षक जनसंख्या वृम्भिदरलाई हेदाष ष्ट्हमाली र पहाडी के्षत्रका ३२ वटा ष्ट्जल्लामा 

वाष्ट्र्षक जनसंख्या वृम्भिदर ऋणात्मक देम्भिएको छ जुन गि २०६८ को जनगणना अनुसार 

२७ वटा ष्ट्जल्लामा ऋणात्मक देम्भिएको ष्ट्ियो । यसैगरी सबैभन्दा िेरै वाष्ट्र्षक वृम्भिदर 

भक्तपुर ष्ट्जल्लामा (३.३२%) र सबैभन्दा कम रामेछाम ष्ट्जल्लामा (—१.६५%) रहेको छ । 

ष्ट्हमाली ष्ट्जल्लाहरूमधे्य मुगु ष्ट्जल्लामा सबैभन्दा बढी (१.८०%) वाष्ट्र्षक जनसंख्या बृम्भिदर 

देम्भिन्छ । 

ग्रामीण—शहरी जनसंख्या ङ्गवतरण  

नगरपाष्ट्लका, उपमहानगरपाष्ट्लका र महानगरपाष्ट्लकाको के्षत्रलाई शहरी ििा 

गाउाँपाष्ट्लकाको के्षत्रलाई ग्राष्ट्मण के्षत्र मान्दा २०७८ सालको कुल जनसंख्यामा शहरी 

जनसंख्या ६६.०८% पुगेको छ भने ग्राष्ट्मण जनसंख्या ३३.९२% पुगेको छ । संिीय 

संरचनापष्ट्छ स्िानीय िहलाई शहरी र ग्रामीण के्षत्र अनुसार वष्ट्गषकरण गरी २०६८ सालको 

जनसंख्यालाई समायोजन गदाष शहरी जनसंख्या ६३.१९% र ग्राष्ट्मण जनसंख्या ३६.८१% 

रहेको ष्ट्ियो । राष्ट्रि य जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपाष्ट्लका रहेको अवस्िामा कुल 

जनसंख्याको १७.०७% शहरी जनसंख्या र ८२.९३% ग्राष्ट्मण जनसंख्या रहेको ष्ट्ियो ।  

स्थानीय तह अनुसारको जनसंख्या ङ्गवतरण 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार नगरपाष्ट्लकाहरूमधे्य सबैभन्दा िेरै 

जनसंख्या भएका ५ नगरपाष्ट्लकाहरुमा क्रमशः काठमाडौ ं महानगरपाष्ट्लका, पोिरा 

महानगरपाष्ट्लका, भरिपुर महानगरपाष्ट्लका, लष्ट्लिपुर महानगरपाष्ट्लका र ष्ट्वरगञ्ज 

महानगरपाष्ट्लका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका ५ नगरपाष्ट्लकाहरुमा क्रमशः 

ठूलीभेरी नगरपाष्ट्लक, ष्ट्त्रपुरासुन्दरी नगरपाष्ट्लका, मादी नगरपाष्ट्लका, लाष्ट्लगुरााँस 

नगरपाष्ट्लका र ष्ट्जरी नगरपाष्ट्लका पदषछन् । सबैभन्दा िेरै जनसख्या भएको काठमाडौ ं

महानगरपाष्ट्लकामा ८,६५,९०६ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी नगरपाष्ट्लकामा 



१०,१८७ जनसंख्या रहेको छ । २० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने नगरपाष्ट्लकाको संख्या 

१४ रहेको छ भने १ लाि भन्दा बढी जनसख्या हुने नगरपाष्ट्लकाको संख्या ३९ वटा रहेको 

छ ।  

गाउाँपाष्ट्लकािर्ष  सबैभन्दा िेरै जनसख्या बैजनाि गाउाँपाष्ट्लकामा ७०,३१५ जना र सबैभन्दा 

कम जनसंख्या भएको नार्ाषभूष्ट् ममा गाउाँपाष्ट्लकामा ४४२ जना रहेको छ । १० हजार भन्दा 

कम जनसंख्या हुने गाउाँपाष्ट्लकाको संख्या ४६ रहेको छ भने ५० हजार भन्दा बढी 

जनसख्या हुने गाउाँपाष्ट्लकाको संख्या १५ वटा रहेको छ ।  

जनघनत्व 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार नेपालको जनिनत्व १९८ जना 

प्रष्ट्िवगष ष्ट्क.ष्ट्म. पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० जना मात्र ष्ट्ियो । भौगोष्ट्लक के्षत्रअनुसार 

हेदाष २०६८ सालमा सबैभन्दा िेरै जनिनत्व िराई के्षत्रमा ३९२ जना प्रष्ट्िवगष ष्ट्कलोष्ट्मटर र 

सबैभन्दा कम ष्ट्हमाली के्षत्रमा ३४ जना प्रष्ट्िवगष ष्ट्कलोष्ट्मटर रहेकोमा हाल २०७८ को 

प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार पष्ट्न सबैभन्दा िेरै जनिनत्व िराई के्षत्रमा ४६१ जना प्रष्ट्िवगष 

ष्ट्कलोष्ट्मटर र सबैभन्दा कम ष्ट्हमाली के्षत्रमा ३४ जना प्रष्ट्िवगष ष्ट्कलोष्ट्मटर रहेको छ । 

राष्ट्रि य जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार काठमाडौ ं ष्ट्जल्लामा सबैभन्दा िेरै 

५,१०८ जना प्रष्ट्ि वगष ष्ट्कलोष्ट्मटर र मनाङ्ख ष्ट्जल्लामा सबैभन्दा कम ३ जना प्रष्ट्िवगष 

ष्ट्कलोष्ट्मटर जनिनत्व रहेको छ । जनिनत्वको आिारमा भक्तपुर, लष्ट्लिपुर, िनुर्ा र 

महोत्तरी क्रमशः िेरै जनिनत्व रहेका दोस्रो, िेस्रो, चौिो र पााँचौ ं ष्ट्जल्लाहरू हुन् । त्यसैगरी 

मनाङ्ख, मुस्ताङ्ख, डोल्पा र हुम्ला ष्ट्जल्लामा जनिनत्व १० जना प्रष्ट्ि वगष ष्ट्क.ष्ट्म. भन्दा कम 

रहेको छ ।  िराईमा सबैभन्दा कम जनिनन्व भएको ष्ट्जल्लामा उदयपुर (१६६ जना) र 

पहाडमा रुकुम पूवष (३५ जना) पदषछन् ।  



पररवारमा अनुपद्धस्थत (अक्सर बसोबास ङ्गवदेशमा रहेका) जनसंख्या   

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नष्ट्िजा अनुसार जम्मा २१,६९,४७८ व्यम्भक्तहरु नेपालको 

पररवारबाट अनुपम्भस्िि भई अक्सर ष्ट्वदेशमा बसोवास गरेका देम्भिन्छन् जसमधे्य 

१७,६३,३१५ पुरूर् (८१.२८%) र ४,०६,१०३ मष्ट्हला (१८.७२%) रहेका छन् । दश वर्षअष्ट्ि 

२०६८ सालमा िरपररवारमा अनुपम्भस्िि (ष्ट्वदेशमा अक्सर बसोवास गनेहरू) सङ््खख्या 

१९,२१,४९४ ष्ट्ियो, जसमधे्य पुरूर् १६,८४,०२९ (८७.६४%) र मष्ट्हला २,३७,४०० (१२.३६%) 

ष्ट्िए । यसरी समग्रमा हेदाष २०६८ को िुलनामा २०७८ मा ष्ट्वदेष्ट्शने मष्ट्हलाहरुको संख्या 

कररब दोब्बर (.३६ % ष्ट्वन्दु)ले बढेको देम्भिन्छ ।  

ष्ट्जल्लागि आिारमा ७७ वटै ष्ट्जल्लाबाट व्यम्भक्तहरू ष्ट्वदेश अनुपम्भस्िि देम्भिएका छन् । 

सबैभन्दा बढी ष्ट्वदेश अनुपम्भस्िि भएका ५ ष्ट्जल्लाहरुमा काठमाडौ,ं कैलाली, झापा, 

रुपने्दही र मोरङ्ख  छन् भने सबैभन्दा कम ष्ट्वदेश अनुपम्भस्िि हुने ५ ष्ट्जल्लाहरुमा मनाङ्ख, 

डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ्ख रहेका छन् ।   


