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सम्पूणण पत्रकार साथीहरु, 
प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौं श ृंखलाको मुख्य गणना कायष भोलल 
कात्तिक २५ बाट सुरु हुुँदैछ। यो गणना कायष कात्तिक २५ देखख मृंलसर ९ सम्म जम्मा १५ ददनको अवधिमा 
सम्पन्न हुनेछ। यस अवधिमा जनगणनाको पदहलो चरण अर्ाषत घर तर्ा घर पररवार सूचीकरण कायषमा सूचीक त 
भएका तर्ा कुनै कारणले त्यस समयमा छुटेका समेत गरी सबै पररवारमा गणकहरु पुगेर सबै व्यष्ट्ततको त्तवस्त त 
त्तववरण सृंकलन गनेछ।  
 
जनगणना सञ्चालन गनष देशभर ७ प्रदेश जनगणना कायाषलयसदहत ८७ ष्ट्जल्ला जनगणना कायाषलय र 
त्यसअन्तगषत ३४९ स्र्ानीय जनगणना कायाषलय स्र्ापना भएका छन।् त्तवशेर् गरी ठूला र िेरै जनसृंख्या भएका 
ष्ट्जल्लाहरूमा एकभन्दा बढी जनगणना कायाषलयहरू स्र्ापना भएका छन।् उदाहरणका लाधग, काठमाडौं ष्ट्जल्लामा 
५ जनगणना कायाषलय र मोरङ, झापा, सुनसरी, लललतपुर, रुपन्देही र कैलालीमा २/२ ष्ट्जल्ला जनगणना कायाषलय 
रहेका छन।् 
 
जनगणना सफल बनाउन केन्र देखख वडा तहसम्म त्तवलभन्न जनगणना समन्वय तर्ा सहजीकरण सलमतत गठन 
गररएको छ। जस्तै केन्र स्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको सृंयोजकत्वमा जनगणना तनदेशक 
सलमतत; प्रदेश स्तरमा प्रमुख सधचवको अध्यक्षतामा प्रदेश जनगणना समन्वय सलमतत; ष्ट्जल्ला स्तरमा प्रमुख 
ष्ट्जल्ला अधिकारीद्वारा समन्वय गररएको ष्ट्जल्ला जनगणना समन्वय सलमतत; पाललका स्तरमा प्रमुख प्रशासकीय 
अधिक त, सम्बष्ट्न्ित स्र्ानीय तहको अध्यक्षतामा स्र्ानीय जनगणना समन्वय सलमतत; र वडा स्तरमा वडा 
अध्यक्षको सृंयोजकत्वमा वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण सलमतत गठन गररएको छ। 
 
मुलुक लभत्र रहेका सबै घर, पररवार तर्ा व्यष्ट्ततहरूको तोककएको समयसीमा लभत्र गणना गनषका लाधग कररब 
४०,००० गणक तर्ा ८,५०० सुपररवेक्षकहरु पररचालन हुनेछन।् १२ कक्षा उिीणष गरेका युवाहरूलाई गणनाकताषका 
रूपमा पररचालन गररएको छ र स्नातक तह उिीणष गरेका सुपररवेक्षकहरुलाई गणनाकताषहरूको काममा सहयोग 
र सुपररवेक्षण गनष पररचालन गररएको छ। सार्ै, जनगणनाको तथ्याङ्कको गुणस्तर सुतनष्ट्चचत गनष केन्रदेखख 
स्र्ानीय तहसम्म र्प कमषचारी पररचालन गररएको छ। 
 



एकजना गणकलाई एउटा पररवारको प्रचनावली भनषका लाधग और्तमा २० लमनेटको समय लाग्ने हाम्रो अनुमान 
छ। जनगणना जस्ता ठूला कामका लाधग यो लामो प्रचनावली भएतापतन यसले तल्लो प्रशासतनक तह(वडा)सम्मको 
तथ्याङ्कको माग पूरा गने अपेक्षा गररएको छ। यस अवधिमा सुपररवेक्षकहरुले देशभरका ६७४३ वडाबाट आिारभूत 
आधर्षक, सामाष्ट्जक, सेवा, सुत्तविा, पूवाषिार र त्तवपद् अवस्र्ाको जानकारी सङ्कलन गरी सामुदातयक प्रचनावली 
भनेछन।् 
 
यस जनगणनामा काठमाण्डौ महानगरपाललका समेत गरी काठमाण्डौ ष्ट्जल्लाका ६ वटा नगरपाललकाहरुमा डडष्ट्जटल 
पद्दततमा आिाररत तयात्तप(CAPI) त्तवधि प्रयोग गरी ट्यावलेटबाट त्तववरण सङ्कलन गररदैछ र देशभरका अन्य 
स्र्ानहरुमा कागजी प्रचनावली प्रयोग गररदैछ। यसका अततररतत पदहलो पटक बबदेशष्ट्स्र्त नेपाली कुटनीततक 
तनयोगहरु (राजदतुाबास, महावाखणज्यदतुावास र स्र्ायी तनयोग)हरूमा इ-सेन्सस(e-census) त्तवधि अपनाई 
वेबसाइट एष्ट्ललकेसनबाट नेपाली कमषचारी तर्ा आधित व्यष्ट्ततहरुको त्तववरण सङ्कलन गररदैछ। यी सबै प्रकारको 
गणनाका लाधग आवचयक सम्पूणष तयारी पूरा भइसकेको र भोलल बबहानैदेखख देशभरका घर-घरमा गणकहरू 
पुग्नेछन।् 

 
जनगणना सफल पानष सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुदैन। आम नागररकको अपनत्व र सहभाधगता 
जरूरी छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गदै यस पटकको जनगणनाको मूल नारा: "मेरो गणना, मेरो सहभाधगता" 
चयन गररएको छ। जनगणनामा सृंकलन हुने सम्पूणष व्यष्ट्ततगत त्तववरणहरू कानून बमोष्ट्जम (तथ्याृंक ऐन 
२०१५) गोलय राखखने छ र केवल सामुदहकरूपमा मात्र प्रकाशन गररने छ। सार्ै जनगणनामा सहभागीहुनु कानून 
बमोष्ट्जम अतनवायष पतन गररएको छ। त्यसैले जनगणनामा स्वयृं सहभागी हुन र अरुलाई पतन सहभागी गराउन 
सहयोग गररददनुहुन केन्रीय तथ्याृंक त्तवभाग सबै दाजुभाइ तर्ा दददीबदहनीहरूमा हाददषक अनुरोि गदषछ। 
जनगणनासम्बन्िी केही र्प जानकारीको लाधग हाम्रो पैसा नलाग्ने फोन नम्बर ११७८ तर्ा वेब पेज 
www.censusnepal.cbs.gov.np मा सम्पकष  गनुष हुन पतन सबैमा अनुरोि गदषछौं। 
 
जनगणनामा आम नागररकलाई सचेत गराउन सञ्चार माध्यमको भूलमका महत्वपूणष हुन्छ। तपाईंहरु माफष त 
प्रवाह भएका सन्देशले शहर बजार, गाउुँबस्ती सबैततर जनगणनाको लाधग सकारात्मक वातावरण स जना हुने 
भएकोले जनगणना अविीमा तपाईंहरुले यस त्तवर्यलाई प्रार्लमकतामा राखखददनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 
तपाईंहरुको रचनात्मक सुझावको हामी सिैं स्वागत गनेछौ।  
 
िन्यवाद, नमस्कार। 
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