राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुल गणना कायय सम्पन्न भएको सन्दभयमा जारी गररएको प्रेस ष्ट्रिज्ञप्तीः
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुल गणना कायय कार्तयक २५ दे खि मंर्सर ९ गतेसम्म सफलतापूिक
य सम्पन्न भएको छ ।
यो महाअर्भयानमा मुख्य गरी स्थानतय स्तर मै िष्ट्रिएर ददन रात अथक प्रयास गरी ष्ट्रििरण सं कलन गने गणक तथा
सुपररिेक्षकहरु र गणनामा सहभागत भई आफ्नो सत्य तथ्य ष्ट्रििरण ददने उत्तरदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तफयिाि
हामत हाददयक धन्यिाद ददन चाहन्छौं। त्यसैगरी जनगणनाको व्यिस्थापन र गुणस्तर र्नयमनको लार्ग केन्र दे खि
स्थानतयस्तरसम्म कायय गने सम्पूणय कमयचारीहरू, जनगणनाको प्रचार प्रसार तथा सचेतना, सहयोग र समन्ियका कायय गने
सञ्चारकमी, ष्ट्रिज्ञ समुह र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सं घ सं स्था एिं जनगणनाका ष्ट्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष िा परोक्षरूपले
सहयोग गनुय हुने सम्पूणम
य ा हामत आभार सष्ट्रहत धन्यिाद व्यक्त गनय चाहन्छौं।
कोर्भड १९ को ष्ट्रिश्वव्यापत महामारीले गदाय पूिर्य नधायररत समयभन्दा कररि ५ मष्ट्रहना ष्ट्रिलो गरी सञ्चालन भएको यस बाह्रौं
श्रंिला सञ्चालन गदै गदाय हामतले धेरै कुराहरू र्सकेका छौं जसले हामतलाई आगामत गणना तथा सिेक्षणहरुमा परष्ठपोषण
ददनेछ। जनगणनामा र्डखजिल प्रष्ट्रिर्धको प्रयोग, सामुदाष्ट्रयक प्रश्नािलीबाि िडा तहसम्मको आधारभूत ष्ट्रििरण सं कलन,
ष्ट्रिदे शखस्थत कुिनैर्तक र्नयोगमा इसेन्सस ष्ट्रिर्धिाि गणना, ष्ट्रििरण सं कलनमा ष्ट्रिगतको भन्दा एक तह मार्थको शैखक्षक
योग्यता भएका स्थानतय िेरोजगार यूिाहरूको सं लग्नता, आदद यस पिकको जनगणनाका प्रमुि ष्ट्रिशेषताहरु रहे का छन्
। हामतले नेपालको भूभाग र्भत्रका तराई, पहाड र ष्ट्रहमालका सम्पूणय स्थानहरुको गणना सम्पन्न गरीसकेका छौं र केही
ष्ट्रििाददत क्षेत्रहरुमा कुिनैर्तक पहल गरी र्छिै गणना सम्पन्न गने छौं।
हामत आउँ दो पुस मष्ट्रहनादे खि ष्ट्रिभागको डािा सेन्िरमा जनगणनाको ष्ट्रििरण प्रशोधन शुरू गरी कररि ३ मष्ट्रहना पर्छ
प्रारखम्भक नर्तजा तथा १ िषय पर्छ िमशीः अखन्तम नर्तजा र अन्य ष्ट्रिषयगत प्रर्तिेदनहरु प्रकाशन गने समय तार्लकामा
काययरत छौं। हामतले सञ्चालन गने सबै प्रकारका गणना र सिेक्षणहरुमा सम्पूणय उत्तरदाताहरु र सरोकारिाला सबै व्यखक्त
तथा सं स्थाहरूबाि यस्तै सहयोग र समन्ियको अपेक्षा गरे का छौं।
ँ ाहरु तष्ट्रपसल बमोखजम रहेका छन् ।
जनगणनाका सन्दभयमा अिलोकन गररएका उल्लेिनतय बुद
१. दोलिाको ष्ट्रिगु गाउँ पार्लका िडा न १ चाइनाको बोडयरमा रहे को लप्चत गाउँ मा पुग्न ३ ददन लाग्ने र जंगलमा २ रात
बास बस्नु परे को अिस्था रहे को। पहाडको िु गांमा िाोपेर बनाएको बािोमा डोरीमा समातेर ष्ट्रहड्नु पने रहे को ।
२. बाग्लुङ खजल्लाको िोरपािन न पा ९ मा कायत जार्तको बसोबास रहे कोमा २०६८ सालको जनगणनामा उक्त जार्त
अलग रुपमा उल्लेि नभएको र हालको गणना उक्त जार्त नआउने हो भने जनगणना भाग नर्लने भनत केही समय
जनगणना प्रभाष्ट्रित भएको र्थयो । खजल्ला जनगणना कायायलयले सम्बखन्धत समुदायसँग छलफल गरी समस्या समाधान
गरे को र जनगणना सुचारू गरी सम्पन्न भएको छ। कायत जार्त कायम गनय ष्ट्रिभागमा जानकारी गराउनेेे मौखिक सहमर्त
भएको ।

ुय ा खजल्लाको ब्यास गाउँ पार्लका िडा न १ मा रहे का छाङरुङ र ष्ट्रिंकर बखस्त पुग्न नेपाल तफय बािो नभएको र
३. दाचल
भारतको बािो भएर एक ददनमा पुग्न सष्ट्रकने भएकोले भारत सरकार स्थानतय प्रर्तर्नर्ध माफयत उक्त क्षेत्रमा जान सहमर्त
माग गदाय पर्न सहमर्त प्राप् नभएकोले सहायक जनगणना अर्धकारी िगेन्र काकी सष्ट्रहत ३ जना उक्त स्थानमा ष्ट्रहड्ने
िममा गणक ष्ट्रहड्न नसकेर र्बच बािोबाि फष्ट्रकयएको र बाँकी २ जनाको िोली ३ ददन लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुर्ग जनगणना
सम्पन्न गरे को अिस्था रहे को । उनतहरुलाई सेनाको हे र्लकप्िर माफयत िलङ्गा ल्याउने कायय भएको छ ।
४. गणकहरुले गलत ष्ट्रििरण ष्ट्रिपेको र ष्ट्रिर्भन्न अर्भयन्ताहरुले सामाखजक सञ्जाल तथा प्रत्यक्षरुपमा गलत प्रचार प्रसार र
गणकलाई ष्ट्रििरण ष्ट्रिपाउन दिाि ददएको सम्बन्धमा ष्ट्रिभागको गखम्भर ध्यानाकषयण भएको र गणकले उत्तरदाताले भनेको
ष्ट्रििरण ष्ट्रिप्न र अर्भयान्ताहरुले गलत प्रकारले दिाि नददन प्रेस ष्ट्रिज्ञर्प् माफयत अनुरोध गररएको र्थयो । यसै सन्दभयमा
आददिासत जनजातत आयोगमा तथ्याङ्क सं कलनका िममा उठे का ष्ट्रििादका सम्बन्धमा समेत छलफल भइ आयोगले सत्य
तथ्य ष्ट्रििरण ष्ट्रिप्न ष्ट्रिपाउन अनुरोध गरे को र्थयो ।
५. सम्माननतय रािपर्त, उपरािपर्त, प्रधान मन्त्रत, प्रर्तर्नर्ध सभाका सभामुि, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एिं प्रमुि प्रर्तपक्ष
दलका नेता, मुख्यमन्त्रत, महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका, नगरपार्लका, गाउँ पार्लकाहरु लगायत ष्ट्रिर्भन्न
सं घसं स्था हरुबाि पर्न र्भर्डयो अर्डयो सन्दे श तथा प्रेस ष्ट्रिज्ञर्प् साियजर्नक भएका र्थए । जनगणनाको अिर्धमा ष्ट्रिर्भन्न
समुदायले ष्ट्रिर्भन्न माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गरी जनगणनामा सही र सत्य ष्ट्रििरण ष्ट्रिपाउन अनुरोध भएको कायय सह्राननतय
रहे को र्थयो ।
६. पत्रकारहरुले र्नयर्मतरुपमा ष्ट्रिगत २ बषय दे खि जनगणना सन्दे श र ष्ट्रिषयगतरुपमा प्रश्नािलीको महत्ि लगायतमा
र्नयर्मत स्िोरीहरु प्रकासन गरी आम सियसाधारणहरुलाई जनगणनामा भाग र्लन उत्प्रेररत गररएको कायय र्नकै महत्िपूणय
रहयो । हामत यस काययको उच्च प्रशंसा गनय चाहान्छौ । यस्तो काययलाई र्लष्ट्रपबद्ध गनय को लार्ग प्रचार प्रसारका बारे मा
भएको सहयोगको एक प्रर्तिेदन तयार गरी साियजर्नक गने योजनामा छौ ।
७. जनगणना गने िममा कैलाली खजल्लामा एक जना सुपररिेक्षकको, धाददङ र रसुिा खजल्लाहरुमा िमशीः एक एक जना
गणकको मरत्यु भएको, ४ जना गणकलाई कुकुरले िोकेको र २ जना गणकको िुट्टा भाँखचएको अिस्था रहे को छ भने
केही गणकलाई कोरोना भाइरसको सं िमण समेत दे खिएको र्थयो । मरतक प्रर्त सरकारको तफयबाि हाददयक श्द्धान्जली
र पररिारमा गष्ट्रहरो समिेदना व्यक्त गनय चाहान्छौं। दुघि
य नामा घाइते हुन ु भएका व्यखक्तहरुको खशघ्र स्िास्थ्य लाभको
कामना गदयछौं । र्नजहरुको लार्ग सरकारको तफयबाि बतमा गररएको र क्षर्तपूतीको व्यिस्था बमोखजम सहखजकरणको
कायय भइरहे को छ।

८. घर तथा घरपररिार सूचतकरण काययमा ६८ लाि पररिारको गणना भएको अिस्था छ जुन २०६८ सालको जनगणना
अनुसार प्रक्षेपण गररएको कररि नखजक रहे को छ । अनुमार्नत जनसं ख्यामा केही तलमार्थ भए पर्न अनुमार्नत जनसं ख्या
कररि ३ करोडको नखजक पुग्ने अनुमान गनय सष्ट्रकन्छ ।
९. राष्ट्रिय जनगणनाको स्ितन्त्ररुपमा पययिक्ष
े ण गनयको लार्ग युएनएफष्ट्रपएको अनुरोधमा युनएफष्ट्रपए र्िष्ट्रिस एम्बासत र
जनसं ख्या अध्ययन शास्त्र केन्रीय ष्ट्रिभागका कररि २५ जना र कणायली एकीकरत ग्रार्मण ष्ट्रिकास तथा अनुसन्धान केन्र
माफयत नागररक स्तरको अिलोकन सर्मर्तका २५ जना गरी जम्मा जनाबाि पययिेक्षण भएको
१०. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष,सदस्य, सखचिज्यू तथा सहसखचि र अन्न कमयचारी लगायत अन्य मन्त्रालयका
समेत गरी १०० जनाबाि केन्रीय अनुगमन तथा सुपररिेक्षण कायय भएको र्थयो भने प्रदे श तथा खजल्लामा प्रदे श
प्रमुि/सखचि लगायत खजल्लाका प्रमुि खजल्ला अर्धकारी, प्रहरी प्रमुि, मेयर, उपमेयर, िडा अध्यक्षहरुबाि जनगणना
काययको अिलोकलन तथा अनुगमन भएको र्थयो ।
११. यस पिक यौर्नक तथा लैं र्गक समुदायका व्यखक्त तथा अपाङ्ता महासं घ तथा अन्य सं घहरु माफयत तार्लममा
सहजतकरण र गणना काययको अनुगमन भएको र्थयो । नागररक समाजको तफयबाि स्ितस्फुतय अनुगमन भएका र्थए भने
गणक तथा सुपररिेक्षकले सामाखजक सञ्जाल माफयत व्यापक प्रचार प्रसार र सञ्जाल माफयत कामका ष्ट्रिषयमा सेयर र
छलफल गरे का र्थए ।
१२. प्रदे श तथा खजल्ला जनगणना कायायलय र स्थानतय जनगणना कायायलयका कमयचारीहरुले गणनाको अिर्धमा
सामूष्ट्रहक छलफल तथा अन्तष्ट्रियया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुर्नखित गरे का छन् ।
१३ दुरसञ्चार प्रार्धकरण माफयत नेपाल िे र्लकम, एनसेल, स्मािय िे र्लफोनले जनगणना अिर्धमा जनगणनाको सन्दे श
कलर ब्याक ररङ्ग िोन र्नशुल्करुपमा सञ्चालन गररददएका र्थए। यसले जनगणनाको सन्दे श आम नागररक समक्ष
सहजरुपमा पुगेको अनुमान गनय सष्ट्रकन्छ ।
धन्यिाद ।
केन्रीय तथ्याङ्क ष्ट्रिभाग
र्मर्तीः २०७८।८।१०

