प्रेस नोट
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सन्दर्भमा अन्तक्र्र रया गोरठी
र्रतपुर, चितवन
२०७६ बैशाख २२ गते आइतबार
दे शर्री अक्सर (सामान्यतया) बसोबास गरे का सबै पररवारको घरदै लोमा पुगी ननर्ाभररत समयभर्त्र पररवार
र पररवारका सबै व्यष्ट्क्तहरूको जनसाङ्खष्ट्ययक, सामाष्ट्जक तथा आचथभक वववरणहरू संकलन, प्रशोर्न,
साररणीकरण एवं प्रकाशन गने समष्ट्रटगत प्रक्र्यालाई “जनगणना” र्ननन्छ । जनगणनाबाट संकलन
र्एका तथ्याङ्खक दे शको सामाष्ट्जक तथा आचथभक ववकासका लाचग योजना तजम
ुभ ा, अध्ययन एवं अनुसन्र्ान
गनभ प्रयोग गररने आर्ारर्ूत तथ्यांक र्एकाले राष्ट्रिय जनगणनालाई एक महत्वपण
ू भ रारिव्यापी कायभको
रूपमा भलइन्छ । । नेपालमा पहहलो जनगणना वव.स. १९६८ सालमा र्एको चथयो र्ने त्यसपनछ प्रायः
१०–१० वर्भको अन्तरालमा जनगणना हुने ्ममा वव.सं. २०७८ सालमा नेपालको बाह्रौ राष्ट्रिय जनगणना
सञ्िालन हुुँदैछ ।

आगामी राष्ट्रिय जनगणनाको सञ्िालन र व्यवस्थापन तथा तयारी योजना लगायतका ववववर् ववर्यगत
प्राववचर्क पक्षमा प्रारष्ट्भर्क मागभचित्र जानकारी गनुक
भ ा साथै संघीय संरिनामा तीनवटै सरकारको र्ूभमका,
सरकारलाई आवश्यक पने सूिना तथा तथ्यांक र प्रश्नावलीमा सुर्ार आहदका बारे मा

छलफल तथा

अन्तरक्र्याबाट सुझाव एव्म परृ ठपोर्ण संकलन गने प्रमुख उद्दे श्य रहे को छ । त्यसैगरी आगामी
जनगणनको बारे मा आमजनसमुदाय तथा सरोकारवालाहरु समक्ष प्रसार प्रसार तथा पैरवी गनुभ यस
कायभ्मको दोश्रो उद्दे श्य रहे को छ ।
नेपालको संववर्ान, २०७२ ले जनगणना र यसबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई संववर्ान कायाभन्वयनमध्ये
एउटा आर्ार मानेको छ

। जसअनुसार राज्यले जनसांष्ट्ययक तथ्यांकलाई अद्यावचर्क गदै राष्ट्रिय

ववकास योजनासुँग आबद्र् गने नीनत भलएको (र्ारा ५४ (ि)(८), प्रनतननचर् सर्ा तथा प्रदे श सर्ाको क्षेत्र
ननर्ाभरणको लाचग र्ूगोल र जनसंययालाई महत्वपूणभ आर्ार मानेको (र्ारा ८४, र्ारा १७६ र र्ारा २८६(५))
र केही मौभलक हकको कायाभन्वयन तथा समानुपानतक र समावेशी भसद्र्ान्तको प्रमुख एक आर्ार
जनसंयया तथ्यांकलाई मानेको छ (ववभर्न्न र्ारा तथा मौभलक हकहरु) । त्यसैगरी नेपाल सरकारले
प्रत्येक १०।१० बर्भमा राष्ट्रिय जनगणना गनेछ र्न्ने प्रावर्ान संववर्ानमा उल्लेख र्एको छ (र्ारा २८१)
। नेपालमा संघीय शासन अवलभवन पनछको पहहलो ऐनतहाभसक जनगणनाले संघ, प्रदे श र स्थानीय तह
अनुसार र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार खष्ट्डिकृत तथ्यांक उपलब्र् गराउनु केन्रीय तथ्यांक ववर्ागको
लाचग एक अवसर र िुनौनत रहे को छ

।

कायभ्ममा मूययरुपमा प्रस्तनु त तथा छलफल अन्तरकृया समेत गररएको चथयो । केन्रीय तथ्यांक ववर्ाग
जनसंयया शाखाका ननदे शक श्री ढुडिीराज लाभमछानेले जनगणनाको ऐनतहाभसक परृ ठर्ूमी, संबैर्ाननक
महत्व, हदगो ववकासका सि
ू कहरुको आर्ार, आररभचथक समद्
ु ी नेपालीको अनग
ु मन तथा
ृ चर् र सख
मल्
ू यांकनका आर्ार, आगामी जनगणनाको तयारी योजना सहहत संगठन संरिना, जनगणना प्रयोग गररने
ववचर् र प्रववचर्, प्रिार प्रसार र पैरवी, ताभलम आहद योजनाहरु र संघीय संरिनामा जनगणना सञ्िालनमा

आईपने समस्या, यसको अवसर र िुनौनत तथा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का प्रस्ताववत प्रश्नावभलका
अन्तरवस्त,ु संघीय संरिनामा अपेक्षक्षत सि
ू कहरुका ववर्यमा ववस्तत
ृ प्रस्तनु त गनुभ र्एको चथयो र्ने
छलफल तथा अन्तत्रत्र ररया सत्रलाई तथ्यांक अचर्कृत दीनानाथ लभसालले प्रस्तुनत र छलफलको
सहजकताभको रुपमा सञ्िालन गनुर्
भ एको चथयो ।

विशिष्ट व्यक्तिको िथा सहभागिहरुको मुख्य सुझाि िथा क्िज्ञासाहरु
निर प्रमुख श्री रे नु दाहाल, भरिपुर महानिरपाशलका
ववर्य ववज्ञको रुपमा तथ्यांक ववर्ागका ननदे शक ज्यूले अगामी जनगणनाको बारे मा प्रस्तुती गरी सक्नु
र्एको छ । त्यसको लाचग वहाुँलाई र्न्यवाद । मेरो जनगणना मेरो सहर्ाचगता नारा मन छुने खालको
छ । हहजोको अवस्थामा केन्दीकृत सरकार चथयो । २०६८ को जनगणनाले २६४९४५०४ रहे कोमा १० वर्भ
पनछ गुणात्मक दरले वद्
ृ चर् र्एको छ । अनुमान गरे र योजना बनाउने पररपाटी रहे को छ र्ने आगामी
२०७८ सालको जनगणनाबाट यथाथभपरक, ववभर्न्न जाती, र्ार्ा, भलंग, क्षेत्रको बास्तववक िाटा आउने छ ।
तथ्यमा आर्ाररत र्एर योजना बनाउन सक्रकने छ । स्थानीय सरकार जनतासुँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
र्एकोले स्थानीय सरकारले सहकायभ हुनेछ र्न्ने आश्वस्त पानभ िाहन्छ । हिुवाको र्रमा गररने

Planning

ले उपलब्र्ी हाुँभसल हुन सकेको छै न । महानगरपाभलकाले पनन घरर्रु ी सवेक्षण संिालन

र्ईरहे को छ ।

महानगरपाभलकाको मरकबकतर्ि उत्रबलक को योजनामा लाचगरहको बेलामा तथ्यांक

ववर्ागबाट सहयोग होस र र्न्ने िाहान्छु । ७ वटै प्रदे शबाट सञ्िालन र्ईसके पश्िात पहहलो पटक
महानगरपाभलकास्तरीय कायभ्ममा र्रतपरु महानगरपाभलका छान्नु र्एकोमा र्न्यवाद । कायाभन्वयनको
िरणमा पनन प्राथभमकतामा राख्नु होला । तथ्यांक कायाभलय अटुट रुपमा यस महानगरपाभलकामा रहहरहोस र
र्न्ने िाहान्छु ।

श्री नारायण िन, रत्ननिर निरपाशलका प्रमख
ु
र्ेरे महत्वपूणभ कायभ्म रहे को छ । २ वर्भको अवचर्मा हामीले र्ोगेको समस्या र्नेको िाटा रहे को छ ।
जनत पनन एत्रबललरलन गरे का छौ, २०६८ को जनगणनालाई आर्ार मानेका छौं । सुकुभबासी कनत छन र
र्नेर तथ्यांक संकलन गरी रहे का छौं । ववकासको काममा िाटा िाहहने रहे छ त्यो हामीसुँग छै न । म
आउुँ दा मेरो नगरपाभलकामा यस्तो अवस्था चथयो र मेरो कायभकालमा यनतले Improve गरे र्नेर र्न्ने
ठाउुँ नै छै न । िाटा ववना मुलुक िल्न सक्दै न । हामीलाई पनन सहयोग गनभ हुिहुिी िलेको छ । ५

वर्भको अन्तरालमा यो यो क्षेत्रमा यो यो गरे र्नेर र्न्नको लाचग आर्ार वर्भको Indicator र त्यसमा
आर्ाररत र्एर Planning गरे र यो यो Improve ले यो यो गरे र्नेर र्न्ने सक्न अवस्था हुने चथयो ।
१०-१० वर्भको जनगणना अभल बढी र्यो होला ५-५ वर्भमा गनभ सके राम्रो हुने चथयो । तथ्यांकमा
आर्ाररत र्एर काम गनभ िाहान्छौं ।

श्री िनक राि गिरी, नन. प्रमुख क्िल्ला अगिकारी
२ वर्भ अनघ दे खख छलफल अगािी बढाई रहे का छौ । यो खुसीको कुरा हो ।

आवचर्क योजना सफल

नहुनुमा िाटा reliable नर्एर नै हो । िाटा त्रुटी रहहत नै िाहहन्छ । २०५८ मा आफै सुपररवेक्षक र्एर
काम गरे को अवस्थामा एक ठाउुँ मा बसेर संकलन गरे को अनुर्व छ । जे माध्यम प्रयोग गरे पनन

व्यष्ट्क्तमा र्र पदौ रहे छ । आगामी हदनमा जनगणनाले ल्याउने तथ्यांकबाट Planning गदाभ महत्वपुणभ
र्ुभमका खेल्न सक्ने हुनु पदभ छ । कनतपय क्षेत्र छुटे जस्तो लाग्यो । ग्राभमण क्षेत्रका महहलाले गरे को
काम GDP कहाुँ आउुँ छ । समन्वयका अर्ावमा राम्रो िाटा आउन सकेको छै न । राष्ट्रिय पररिय पत्र

लागु हुुँदैन । त्यसले केही हकसभम र्ेरै ववर्यबस्तु समेटेको छ । त्यो सुँग समन्वय गनभ सकेपनन राम्रो

हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनाले समेटेका ववर्यलाई कसरी आवद्र्ता गने हो, CBS ले केही
सोिेको होला ।

श्री डिल्लीराि िोिी, उपमहाननदे िक, केक्रिय िथयाांक विभाि
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बारे मा ववस्तत
ृ बारे मा प्रस्तुत गरीसक्नु र्एको छ । Sample प्रश्नावली
राख्नु हुुँदैन र्न्ने कुरा Floor बाट पनन आयो त्यसमा के.त.वव. ले Sample ववचर् नअपाउने ननणभय गरी

सकेको छ । National Data Profile को तयारी परु ा र्एको छ । स्थानीय स्तरमा ताभलम हदने कायभ्म
रहे को छ । ववर्ागले यसै आचथभक वर्भमा नेपाल श्रमशष्ट्क्त सवेक्षण, राष्ट्रिय आचथभक गणना, नेपाल
बहुसि
ु काुँक सवेक्षण, नेपाल जीवनस्तर सवेक्षण सञ्िालन गदै आएको छ । यी सवै सवेक्षणको उद्दे श्य

स्थानीय स्तरमा िाटा उपलब्र् गराउनु रहे को छ । जनगणना स्थानीय स्तरले गने र्न्ने कुरा पनन
आएका छन र जनगणना र्नेको संघको अचर्कार क्षेत्र भर्त्र रहे को छ र्ने यो अन्तराष्ट्रियस्तरमा
तल
ु नायोग्य पनन हुनप
ु दभ छ । अवर्ारणा तथा पररर्ार्ा अन्तरराष्ट्रियरुपमा मान्य र्एको हुनप
ु नेछ ।
महानगरपालका र उपमहानगरपाभलकाको लगत संकलन ट्यावलेटबाट गनभ सक्रकन्छ क्रक र्नेर छलफल

र्ईरहे को छ । अपांगता र्एको व्यष्ट्क्तको बारे मा घरपररवारबाट नै तथ्यांक लक
ु ाउने गरे को पाइएको छ
। घरपररवारलाई नै awareness गनप
ुभ नेछ । पहहले ११ हदनमा जनगणनाको कायभ्म सभपन्न हुन्थ्यो
र्ने भशक्षक भलंदा ववद्यालयको पढाईलाई अवरोर् हुन्छ क्रक र्न्ने लागेको छ । ववद्याथीहरु प्रशस्त
मात्रामा उपलब्र् र्एको अवस्थामा ववद्याथीबाट गणक तथा सप
ु ररवेक्षक र्नाभ गदाभ पढाईमा असर पदे न

क्रक र्नेर हो । जनप्रनतननचर्ले तथ्यांकको बारे मा िासो राख्नु र्एको छ त्यस मानेमा तथ्यांक ववर्ाग
गवभ गदभ छ ।

कायभ्मका अन्य सहर्ागीबाट आएका ष्ट्जज्ञासा तथा सझ
ु ावहरु
मोबाइल

एष्ट्प्लकेशन

बनाउन

सक्रकन्छ, ववगतको

जनगणनाको

प्रश्नावली

हे दाभ

Open Ended

Questionnaire बढी र्एको, ववद्याथीलाई प्रोजेक्ट वकभ र माकभको व्यवस्था गदाभ मोहटर्ेशन हुने, ववगतमा
error अभल बढी र्एको हो क्रक, EA बनाउुँ दा अभल बढी ध्यान हदनु पने, बेलैमा सशक्त ढं गले लाग्नुपने,

age heaping अली बढी र्एको, Fact उमेर र्न्न नसक्ने, Date of Birth सोद्र्ा नै राम्रो हुने ।

२

क्रकभसमको प्रश्नावली र्एको दे खखन्छ २ थरीका फाराम बनाउन हुुँदैन । बेरोजगारीको मापदडि के हो ?

Operational definition बनाउन पने । २०६८ सालको जनगणनामा अपांगताको संयया कम आएको ।

अपांगता र्एको व्यष्ट्क्तको पहहिान हुनुपयो । १० वगभमा बचगभकरण र्एको अवस्थामा कस्तो व्यष्ट्क्तलाई
कुन अपांगतामा पदभ छ पहहले पहहिान हुनुपरयो । ताभलमकताभलाई नै थाहा हुनुपयो ।

घरपररवारमा

जाुँदा सुपरर्ाईजरले नै अपांगता छ छै न र्नेर एक्रकन गररसक्नुपयो ।

मेरो जनगणना – मेरो सहर्ाचगता र्न्ने नारा भमठो छ । यो नारा संगसंगै काम पनन भमठा हुनुपने ।
घरघरमा जाने गणक अनत महत्वपूणभ व्यष्ट्क्त हो जसले सहह जवाफ ल्याईहदए अत्यन्त राम्रो िाटा

आउने, िौतारीमा बसेर लगत संकलन गरे राम्रो नहुने । गणकलाई ियाक्रकङ गने प्रणालीको प्रयोग गनभ
सके प्रर्ावकारी हुने । सत्यतथ्य वववरण आएन र्ने ववकास ननमाभणमा असर गने । जनगणनाको कायभ
एक िेढ वर्भदेखख शरु
ु र्एको छ यो वविमा केष्ट्न्रय तथ्यांक ववर्ागले समन्यकारी र्ूभमका खेल्नुपने ।

ववगतका census हरु बढी प्रयोग गरे को । तर आगामी जनगणनामा भशक्षक प्रयोग गनभ हुुँदैन र्न्ने
सुन्दा अिष्ट्भमत र्एको ।

भशक्षकले राम्रो तथ्यांक ल्याउन सक्ने क्रकनकी उनीहरु आफ्नो क्षेत्रका

बाभसन्दाको बारे राम्रो जानकार रहे को हुने । आफ्नो locality मा भशक्षक बढी जानकारी हुने । आगामी
जनगणनामा पनन ववगतमा जस्तै भशक्षकलाई समाबेश गराउन माग गदै भशक्षकहरुलाई समावेश गनह
ुभ ु नेछ
र्न्ने कुरा माग गदभ छु । गणकलाई GPS सहहत पठाउनु पने ।

केन्रीय तथ्यांक ववर्ाग र तथ्यांक कायाभलय चिवतनको संयुक्त आयोजनामा सञ्िाभलत कायभ्ममा
केन्रीय तथ्यांक ववर्ागका उपमहाननदे शक श्री डिल्लीराज जोशीको अध्यक्षतामा र्एको चथयो । कायभ्ममा
प्रमुख अनतचथ र्रतपुर महानगरपाभलका नगर प्रमुख श्री रे नु दाहाल, ववशेर् अनतचथहरुमा रत्ननगर
नगरपाभलकाका नगर प्रमख
ु श्री नारायण वन, खैरहनी नगरपाभलकाका नगर प्रमख
ु श्री लालमणी िौर्री,
कालीका नगरपाभलकाका नगर प्रमुख श्री खुम नारायण श्रेरठ, मािी नगरपाभलकाका नगर प्रमुख श्री ठाकुर
प्रसाद ढकाल, नन. प्रमुख ष्ट्जल्ला अचर्कारी श्री जनकराज पन्त, र्रतपुर महानगरपाभलकाका प्रमुख
प्रशासकीय अचर्कृत श्री नेत्र प्रसाद सुवेदी रहनुर्एको चथयो ।

यस कायभ्ममा

प्रमख
ु अनतचथ, ववशेर् अनतचथ लगायत कररव ११२ जनाको उपष्ट्स्थनत रहे को चथयो ।

यस कायभ्ममा तथ्याङ्खक कायाभलय, चितवनका त.अ. श्री जीवनाथ आिायभले आमष्ट्न्त्रत ववभशरट
महानुर्ाव तथा उपष्ट्स्थत महानुर्ावहरुलाई स्वागत गनुभ र्एको चथयो र्ने केन्रीय तथ्याङ्खक ववर्ाग
जनसंयया शाखाका तथ्याङ्खक अचर्कृत श्री दीनानाथ लभसालले कायभ्म सञ्िालन गनर्
ुभ एको चथयो ।

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय योजना आयोग
केन्रीय तथ्याङ्खक ववर्ाग

