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राि य जनगणना स ालन िनदिशका, २०७७
ःवीकृत िमित:- २० ७७/० ७/० ४
ूःतावनाः राि य जनगणना २०७८ का िबयाकलापह को ूभावकारी र पारदशीर् पले व्यवःथापन
गरी िनधार्िरत समयिभऽ सम्प

गन तथा समम नितजालाई िव सनीय र गुणःतरीय बनाउने उ ेँयले

राि य जनगणना स ालन तथा व्यवःथापन आदे श, २०७६ को दफा ११ को उपदफा (२) को
खण्ड (ङ) बमिजम राि य जनगणना िनदशक सिमितबाट यो िनदिशक ःवीकृत गरी लागू गिरएको
छ।

पिरच्छे द १
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः

(१) यस िनदिशकाको नाम “राि य जनगणना स ालन िनदिशका, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो िनदिशका ःवीकृत भएको िमितबाट तु न्त लागू हुनेछ ।
(३) यस िनदिशकामा उल्लेिखत कायर्बमह

कायार्न्वयन िविनयोिजत बजेट र ःवीकृत

मापदण्डको सीमा िभऽ रही कायार्न्वयन गिरनेछ ।

२.

पिरभाषाः
िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस िनदिशकामा,
(क) “अनुगमनकतार्” भ ाले राि य जनगणनाको तथ्या

स लन कायर्को अनुगमन गनर्

खिटएका राजपऽांिकत ि तीय ौे णी वा सो सरह वा सो भन्दा मािथका अिधकृत कमर्चारी
सम्झनु पदर्छ । यस शब्दले सं घ, ूदे श तथा ःथानीय तहमा िनवार्िचत तथा मनोिनत
जनूितिनिध

एवं

जनगणना

स ालनाथर्

गिठत

सिमितका

पदािधकारीह

समेतलाई

जनाउँछ ।
(ख) “आदे श” भ ाले राि य जनगणना स ालन तथा व्यवःथापन आदे श, २०७६ सम्झनु
पदर्छ ।
(ग) “गणक” भ ाले राि य जनगणना गनर्को लािग तथ्या
व्यिक्त सम्झनु पदर्छ ।
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स लन गन कायर्मा खिटएका

(घ) “जनगणना” भ ाले दे शभर अक्सर बसोबास गन सम्पूण र् व्यिक्तको िनि त समय
ँ सम्बिन्धत तथ्या
अविधिभऽ गणना गरी व्यिक्तगत तथा पािरवािरक िववरणसग
गन कायर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले त्यसरी स लन भएको तथ्या

स लन

ूशोधन, ूकाशन एवं

िवतरण गन समि गत ूिबयालाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “जनगणना अिधकारी” भ ाले जनगणना कायार्लयको ूमुख सम्झनु पदर्छ
(च) “जनगणना कायार्लय” भ ाले राि य जनगणना गनर्को लािग िवभाग अन्तगर्त ःथािपत ूदे श
जनगणना कायार्लय, िजल्ला जनगणना कायार्लय र ःथानीय जनगणना कायार्लय सम्झनु
पदर्छ ।
(छ) “मापदण्ड” भ ाले नेपाल सरकार मन्ऽीपिरषद्ले ःवीकृत गरे को राि य जनगणना २०७८
को ूशासिनक व्यवःथापन तथा आिथर्क सुिवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ सम्झनु
पदर्छ ।
(ज) “राि य जनगणना” भ ाले राि य जनगणना कायर्बम, २०७८ सम्झनु पदर्छ ।
(झ) “िवभाग” भ ाले केन्िीय तथ्या

िवभाग सम्झनु पदर्छ ।

(ञ) “समन्वय सिमित” भ ाले आदे शको दफा १२, १३ र १४ बमोिजम गिठत ूदे श
जनगणना समन्वय सिमित, िजल्ला जनगणना समन्वय सिमित र ःथानीय जनगणना
समन्वय सिमित सम्झनु पदर्छ ।
(ट) “ःथानीय तह” भ ाले गाउँपािलका, नगरपािलका, उपमहानगरपािलका र महानगरपािलका
सम्झनु पदर्छ ।
ु को राि य िहतको सवालमा मौजुदा सं िवधान, ऐन कानून र
(ठ) “ःवसाझेदारी” भ ाले मुलक
िनयम तथा यसमा आधािरत आदे श, िनदिशका र कायर्िविध अनुसार नागिरकको है िसयतले
र दे शको जुनसुकै क्षेऽमा िबयाशील सं घ/सं ःथा तथा सरकारी िनकायको है िसयतले
राि य जनगणनामा िनवार्ह गनुप
र् न ःवःःफूतर् दाियत्व र कतर्व्यह
(ड) “सुपिरवेक्षक” भ ाले राि य जनगणनाको लािग तथ्या

सम्झनु पदर्छ ।

स लन, सुपिरवेक्षण वा दुवै कायर्

गनर् खिटएको व्यिक्त सम्झनु पदर्छ ।
(ढ) “सुपिरवेक्षणकतार्” भ ाले राि य जनगणनाका लािग तथ्या
व्यिक्तको सुपिरवेक्षण गनर् खिटएका तािलमूा

स लन गन कायर्मा खिटएका

कमर्चारी सम्झनु पदर्छ । सो शब्दले

गणकह को सुपिरवेक्षण गन सुपिरवेक्षक समेतलाइर् जनाउँछ ।
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पिरच्छे द २
तथ्या
३.

तथ्या

स लन र अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण

स लनः

(१) िवभागले आदे शको दफा ५ बमोिजम तथ्या
कागजी ू ावली वा हाते कम्प्यूटर (

ु िभऽ
स लन कायर् स ालन गनछ।मुलक

ाबलेट) मा व्यविःथत ू ावली ूयोग गरे र वा

आवँयकता अनुसार दुबै िविधबाट र िवदे श िःथत नेपाली दुतावास तथा कुटनैितक िनयोगह मा
ु ीय जनगणना (E-census) बाट तथ्या
िव त
(२) हाते

कम्प्यूटर

(

ाबलेट)

स लन गनछ ।
िविधबाट

काठमाण्डौ

महानगरपािलकामा र सम्भव भएसम्म अन्य नगरपािलकामा तथ्या
ःथानीय तहह मा कागजी ू ावलीको ूयोग गरी तथ्या

उपत्यकाका

काठमाण्ड

स लन गिरनेछ । अन्य

स लन गिरनेछ ।

(३) सुपिरवेक्षकले ूत्येक घरपिरवारमा गई पिरवारमूली वा उपयुक्त उ रदाताबाट ूत्यक्ष
अन्तवार्तार् गरी घर तथा घरपिरवारको सूचीकरण ू ावली माफर्त िववरण स लन गनुप
र् नछ ।
उक्त सूचीकरण कायर्को अविध २० िदनको हुनेछ ।
(४) सुपिरवेक्षकले तयार गरे को सूचीकरणका आधारमा गणकले मुख्य ू ावली माफर्त िववरण
स लन गनुप
र् नछ । उक्त गणना कायर्को अविध १५ िदनको हुनेछ । गणकले गणनाको
अिन्तम िदन घर ठे गान िनि त नभएका घुमन्ते, िफरन्ते, जोगी, सन्यासी लगायत घरवार िवहीन
सडकमा बःने व्यिक्तह को व्यिक्तगत िववरण स लन गनुप
र् नछ ।उक्त अविधमा सुपिरवेक्षकले
ःथानीय तहका ूत्येक वडाबाट सामुदाियक ू ावली माफर्त वडाःतरीय िववरण स लन गन
छन् ।
(५) िवभागले िवदे शिःथत नेपाली दुतावास तथा कुटनैितक िनयोगमा रहेका नेपाली पदािधकारी
तथा कमर्चारीह को व्यिक्तगत िववरण इ-सेन्ससको माध्यमबाट स लन गनछ । उक्त कायर्
गनुर् अगावै िवभागले पररा

मन्ऽालयको सहयोगमा िवदे शिःथत कुटनैितक िनयोगह को सूची

तयार गनछ ।
(६) िवभागले उपदफा (५) बमोिजम तथ्या

स लन गनर् िवभागको वेवसाइट माफर्त सबै

कुटनैितक िनयोग तथा दुतावासह लाई जनगणनामा सहभागी हुन पररा

मन्ऽालयसँग समन्वय

गनछ । िववरण भनर्को लािग िवभागले उपयोगकतार्को नाम र पासवडर् (Username &
Password) उपलब्ध गराउनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोिजमको तथ्या

िनधार्िरत समयमै उपलब्ध गराउनु सम्बिन्धत िनकायको

िजम्मेवारी र कतर्व्य हुनेछ ।
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(८) िवभागले यस दफा बमोिजम तथ्या

स लन गन िविध र ूिबया सिहतको सहयोगी

पुिःतका (िनदिशका) उपलब्ध गराउनेछ ।

४.

अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणका तह र व्यवःथापनः
(१) आदे शको दफा २९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोिजम िवभागले छोटो समयमा
सम्प

गन राि य जनगणनाको तथ्या

स लन कायर्लाई व्यविःथत, सहभािगतामूलक र

गुणःतरीय बनाउन ःथलगत कायर्मा सं घ, ूदे श तथा ःथानीय तहको समन्वय र सहभािगतामा
अनुगमन र सुपिरवेक्षण गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िवभागले तथ्या

स लनको अविधमा सं घ, ूदे श, िजल्ला, ःथानीय

तह र वडाःतरको गरी पाँच तहमा अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणको व्यवःथा गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम केन्िीय तहबाट राि य जनगणना िनदशक सिमितको िनणर्य
बमोिजम नेपाल सरकारका मन्ऽालयमा कायर्रत कमार्चारी मध्येबाट जनगणनाको ःथलगत
तथ्या

स लन कायर्को अनुगमन गनछन् ।

(४) ूदे शःतरमा अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सम्बन्धमा ूदे श जनगणना समन्वय सिमितको
िनणर्य

बमोिजम

ूदे शका

मन्ऽालय, कायार्लय

तथा

सं घका

ूदे शःतरका

कायार्लयका

कमर्चारीह लाई आवँयकता अनुसार पिरचालन गनर् सिकनेछ ।
(५) िजल्ला जनगणना समन्वय सिमितको िनणर्य बमोिजम जनगणना कायार्लयले िजल्लािःथत
सरकारी कायार्लयका कमर्चारीह लाई अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्मा खटाउन सक्नेछ ।
(६) ःथानीय जनगणना समन्वय सिमितले आवँयकता अनुसार अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण गनर्
गराउन सक्नेछ ।
(७) िवभागले औषतमा चार जना गणकले गरे को काम ूत्यक्ष पमा ःथलगत सुपिरवेक्षण गनर्
एक जना सुपिरवेक्षक पिरचालन गरी पिहलो घेराको सुआम सुपिरवेक्षणको कायर् व्यविःथत
गनछ ।
(८) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन ूदे श वा िजल्ला जनगणना कायार्लयको
समन्वयमा नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकार, िजल्ला समन्वय सिमित र ःथानीय तहले
अनुगमन गनर् कुनै बाधा पन छै न ।

५.

कायर्समूह गठनः
(१) िवभागले अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्लाई व्यविःथत पमा स ालन गनर् जनसं ख्या
शाखाको समन्वयमा कायर् गन गरी दे हाय बमोिजमको जनगणना ःथलगत कायर् अनुगमन तथा
सुपिरवेक्षण व्यवःथापन कायर्समूह गठन गनछ:4

(क) िनदशक, केन्िीय तथ्या

िवभाग - सं योजक

(ख) कम्प्यूटर अिधकृत, केन्िीय तथ्या
(ग)

अिधकृत, केन्िीय तथ्या

तथ्या

िवभाग - सदःय
िवभाग – सदःय

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सिमितले दे हायका कायर्ह

गनछ:-

(क) केन्ि, ूदे श, िजल्ला, ःथानीय तह र गणना सुपिरवेक्षण तहबाट हुने अनुगमन तथा
सुपिरवेक्षणको कायर्योजना तयार गन,

(ख) कायर्योजना कायार्न्वयनको लािग जनगणना कायार्लयलाई सहयोग गन,
(ग)

केन्िीय तहबाट हुने अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणको लािग कमर्चारीको सूची तयार

गरी खटाउन सहयोग गन,

(घ) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण ूितवेदन ूा
(ङ

ूा

गन,

ूितवेदनका आधारमा पृ पोषण िदने,

(च) अनलाईन अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण ूणाली स ालन र व्यवःथापन गन,
(छ) जनगणना शाखाको समन्वयमा आवँयक अन्य कायर् गन,

६.

अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण ूिबयाः
(१) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्मा खिटएका कमर्चारीह ले जनगणना कायर् गनर् तोिकएका
गणक तथा सुपिरवेक्षक हरे क घर तथा घरपिरवारमा पुगे नपुगेको, उ रदातासँग ू ावलीमा
राॆोसँग सोधे नसोधेको, जनगणना साममीह

रहेका सबै ू ह
सबै फारामह

पयार्

भए नभएको, भनुर् पन

भरे नभरे को, भिरएका िववरण गणकले सुरिक्षत राखे नराखेको, गोपनीयता

कायम गरे नगरे को, ःथानीय तहसँग समन्वय गरे नगरे को, कुनै व्यवधान उत्प
समयमै कायर् सम्प

भए नभएको,

हुन सक्ने अवःथा रहे नरहेको वा काम धेरै िछटो सिकने अवःथा रहे

नरहेको आिद िबषयमा ूत्यक्ष अवलोकन गनुर् पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएका तािलम ूा

अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणकतार्ले गणकले

सम्पादन गरे को काम सन्तोषजनक नपाएमा सम्बिन्धत घर पिरवारसँग पुनः अन्तवार्तार् गनर्
लगाई िववरण सच्याउन वा पुनः ू ावली भनर् लगाउनु पनछ।
(३) अनुगमनकतार्ले अनुसूची १ बमोिजमको अनुगमन फाराम अिनवायर्

पमा भनुर् पनछ ।

(४) सुपिरवेक्षणकतार्ले अनुसूची १ बमोिजमको अनुगमन फाराम र अनुसूची २ बमोिजमका
सुपिरवेक्षण फारामह

अिनवायर् भनुर् पनछ ।

(५) उपदफा (३) र उपदफा (४) बमोिजमको फाराम सम्बिन्धत जनगणना कायार्लयमा वा
िवभागमा ःथलगत ूितवेदन सिहत बुझाउनु पनछ ।
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(६) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणकतार्ले गणक तथा सुपिरवेक्षकलाई ःथलगत तथ्या

स लनमा

आवँयक परे को अवःथामा सहजीकरण समेत गनुप
र् न छ भने गणक तथा सुपिरवेक्षकले
अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणकतार्लाई ःथलगत कायर्मा आइपरे का समःया तथा अन्य आवँयक
जानकारी उपलब्ध गराउनु पनछ।
(७) सुपिरवेक्षकले आफू मातहतका ूत्येक गणकलाई गणना अविध ःथलगत

पमा खिटदा

सुपिरवेक्षण कायर्योजना बनाई किम्तमा तीन तीन पटक अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण गनुर्
पनछ । गणना कायर्को पिहलो िदनमा भिरएका फारामह

सूआम जाँच गरी दुइर् िदन िभऽमा

पिहलोपटकको सुपिरवेक्षण गिरसक्नुपनछ । सुपिरवेक्षकले िनि त समयको अन्तरालमा गणना
सम्प

७.

नभएसम्म सुपिरवेक्षण गनुप
र् दर्छ ।

अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्मा सं लग्न जनशिक्तको आचरण सम्बन्धी व्यवःथा:
(१) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणकतार्ले दे हाय बमोिजमका कायर्ह
(क)

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणकतार्ले गलत तथ्या

ूेिरत गनर् गराउन,
(ख)

उ रदाताको व्यिक्तगत िववरण कसैलाई भ

गनु/
र् गराउनु हुँदैन:-

वा िववरण िलन वा िदन कसैलाई
वा दे खाउन वा भिरएका ू ावलीको

ूितिलिप उतार गरी कसैलाई उपलब्ध गनर् गराउन वा यःता कायर्का लािग ूेिरत
गनर्,

(ग)

जनगणनासँग सम्बिन्धत िवषयमा सकारात्मक तथा चेतनामूलक ूचार ूसार बाहेक
जनगणनालाई ूभाव पान िहसावले अन्य िवषयमा ूचार तथा ूसार गनर् गराउन,

(घ)

गणकको िजम्मेवारीमा रहेको काममा बाधा पन गरी अनावँयक समय खेर जाने
ँ आउने िकिसमले
िबयाकलाप गनर् र गणक तथा उ रदाताको मान मयार्दामा आच
उ रदाता तथा अन्य व्यिक्तको उपिःथितमा कुनै िवषय उठान गनर्,

(२) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षणकतार्ले उपदफा (१) को ूितकुल हुने गरी कुनै कायर् गरे मा
सम्बिन्धत ूदे श वा िजल्ला जनगणना कायार्लयले तत्काल अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्मा
रोक लगाई िवभागलाई जानकारी िदनुपनछ ।

८.

अनलाइन ूितवेदन बुझाउनु पनः
भए पिछ अनुसूची १ बमोिजमको िववरण भरी

(१) अनुगमनकतार्ले अनुगमन कायर् समा
अनलाईन माफर्त बुझाउनु पनछ ।
(२) सुपिरवेक्षणकतार्ले सुपिरवेक्षण कायर् समा

िववरण भरी अनलाइन माफर्त बुझाउनु पनछ ।
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भए पिछ अनुसूची १ र अनुसूची २ बमोिजमको

(३) िवभाग/जनगणना कायार्लयवाट दै िनक ॅमण भ ा पाउने गरी खिटएका अनुगमन तथा
सुपिरवेक्षणकतार्ले उपदफा (१) वा उपदफा (२) बमोिजम बुझाएको िनःसा ॅमण खचर्को
पेँकी फ

९.

ट वा भ ुक्तानी माग गन िनवेदनसाथ पेश गनुर् पनछ ।

तहगत समन्वय कायम गनुर् पनः
(१) मापदण्डको दफा ३ को उपदफा (४) बमोिजम िनदशक सिमितबाट राि य जनगणना
समन्वय सिमितमा दे हाय बमोिजमका पदािधकारीह

रहनेछन् ।

(क) माननीय सदःय, राि य योजना आयोग (तथ्या

हेन)

(ख) सिचव, मुख्य मन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय सातवटै ूदे श
(ग) सहसिचव, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
(घ) सहसिचव, गृह मन्ऽालय
(ङ) सहसिचव, अथर् मन्ऽालय
(च) सहसिचव,

राि य योजना आयोग

(छ) सहसिचव, सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय
(ज) सहसिचव, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय
(झ) अध्यक्ष, िजल्ला समन्वय सिमित महासं घ
(ञ) अध्यक्ष, नेपाल नगरपािलका सं घ
(ट) अध्यक्ष, गाउँपािलका राि य महासं घ
(ठ) उपमहािनदशक, केन्िीय तथ्या

िवभाग (राि य जनगणना कायर्बम हेन)

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले सं घ, ूदे श, ःथानीय तहःतरी समन्वय सहकायर् र
सहयोग गन कायर्मा सहजीकरणका लािग आवँयक कायर् गनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम गिरएको िनणर्य कायार्न्वयनकको लािग ूदे श सरकार तथा िजल्ला
समन्वय सिमित महासं घ, नेपाल नगरपािलका सं घ र गाउँपािलका राि य महासं घलाई िवभागले
सहयोगको लािग अनुरोध गनछ ।
(४) राि य जनगणना समन्वय सिमित तथा िवभागले िनजी क्षेऽका िविभ

सं घ, महासं घका

ँ
ूितिनिधह सग
छलफल गरी सहयोगको लािग अनुरोध गनर् सक्नेछ । िनजी क्षेऽका
ूितिनिधमूलक सं ःथाले आफ्ना सदःय तथा ूितिनिधलाई राि य जनगणनामा सहयोगको लािग
अिपल जारी गनर् सक्नेछ । यःतो अिपल ःथानीयःतरका िनजी क्षेऽले समेत जारी गनर्
सक्नेछन् ।
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(५) उपदफा (३) बमोिजमको अिपल जारी गदार् केन्िको हकमा केन्िीय तथ्या

िवभाग र

ःथानीयःतरमा सम्बिन्धत जनगणना कायार्लयको समन्वय र सहयोगमा गनुप
र् नछ ।
(६) यस दफा बमोिजम गिरएका अनुरोध कायार्न्वयन गनर् सहयोग गनुर् सम्बिन्धत िनकायको
कतर्व्य र दाियत्व हुनछ
े ।

१०.

ूदे श, िजल्ला र ःथानीय तहगतःतरको सहजीकरण, समन्वय र मागर्दशर्न गन:
(१) आदे शको दफा १२ को उपदफा (१) बमोिजम राि य जनगणना स ालन सम्बन्धी
कायर्को ूदे शःतरमा सहजीकरण, समन्वय र मागर्दशर्न गनर् ूत्येक ूदे शमा दे हाय बमोिजमको
ूदे श जनगणना समन्वय सिमित रहनेछ:(क) ूमुख सिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय - सं योजक
(ख) सिचव, आन्तिरक मािमला सम्बन्धी िवषय हेन मन्ऽालय - सदःय
(ग) सिचव, आिथर्क मािमला सम्बन्धी िवषय हेन मन्ऽालय - सदःय
(घ) सिचव, सामािजक िवकास सम्बन्धी िवषय हेन मन्ऽालय - सदःय
(ङ) ूमुख, ूदे श ूहरी कायार्लय - सदःय
(च) ूदे श जनगणना अिधकारी, ूदे श जनगणना कायार्लय - सदःय - सिचव
(२) आदे शको दफा १२ को उपदफा (२) ूदे श जनगणना समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य
र अिधकार दे हाय बमोिजम

हुनेछ:-

(क) राि य जनगणना कायर्लाई ूभावकारी बनाउन आवँयक सहयोग तथा सहजीकरण
गन,

(ख) राि य जनगणना कायार्लयलाई आवँयक पन ॐोत साधन तथा जनशिक्तको
व्यवःथापनमा सहयोग गन,

(ग) राि य जनगणना कायर्का लािग ूदे श र ःथानीय तहका िनकायसँग आवँयक
समन्वय गन,

(घ) राि य जनगणना कायर्मा आउन सक्ने समःया समाधान गन र
(ङ) राि य जनगणना कायर्को अनुगमन गन।
(३) आदे शको दफा १३ को उपदफा (१) राि य जनगणना स ालन र व्यवःथापन सम्बन्धी
कायर्को िजल्लाःतरमा सहजीकरण गनर् ूत्येक िजल्लामा दे हाय बमोिजमको िजल्ला जनगणना
समन्वय सिमित रहनेछ:(क) ूमुख िजल्ला अिधकारी, िजल्ला ूशासन कायार्लय - सं योजक
(ख) िजल्ला समन्वय अिधकारी, िजल्ला समन्वय सिमित - सदःय
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(ग) ूमुख, कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय - सदःय
(घ) ूमुख, िजल्ला ूहरी कायार्लय - सदःय
(ङ) ूमुख, िशक्षा सम्बन्धी िवषय हेन िजल्लािःथत कायार्लय - सदःय
(च) अिधकृत ूितिनिध, िजल्ला जनगणना कायार्लय रहेको ःथानीय तह - सदःय
(छ) िजल्ला जनगणना अिधकारी, िजल्ला जनगणना कायार्लय - सदःय– सिचव
(४) आदे शको दफा १३ को उपदफा (२) िजल्ला जनगणना समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य
र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनछ
े :(क) राि य जनगणना कायर्लाई ूभावकारी बनाउन आवँयक सहयोग र समन्वय गन,
(ख) राि य जनगणनाका लािग आवँयक पन ॐोत साधन तथा जनशिक्त व्यवःथापन
कायर्मा आवँयक िनणर्य गन,

(ग) राि य जनगणना कायर्को िनयिमत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गन,
(घ) राि य जनगणना कायर्मा सं लग्न कमर्चारीको सुरक्षा व्यवःथा िमलाउने र
(ङ) राि य जनगणना साममीको पूण र् सुरक्षा तथा भिरएका लगत फारामह को सुरिक्षत
स लन गनर् सहयोग गन ।

(५) आदे शको दफा १४ को उपदफा (१) राि य जनगणना स ालन र व्यवःथापन सम्बन्धी
कायर्को ःथानीय ःतरमा सहजीकरण गनर् ूत्येक ःथानीय तहमा दे हाय बमोिजमको ःथानीय
जनगणना समन्वय सिमित रहनेछ:(क) सम्बिन्धत ःथानीय तहको ूमुख ूशासकीय अिधकृत वा िनजले तोकेको अिधकृत
कमर्चारी - सं योजक

(ख) ूितिनिध, िशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (सम्बिन्धत ःथानीय तह) - सदःय
(ग) ूमुख, सम्बिन्धत ःथानीय तह हेन ूहरी कायार्लय - सदःय
(घ) सं योजकले तोके बमािजमको एक जना वडा सिचव - सदःय
(ङ) सम्बिन्धत ःथानीय जनगणना अिधकारी – सदःय - सिचव
(६) आदे शको दफा १४ को उपदफा (२) ःथानीय जनगणना समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य
र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनछ
े :(क) राि य जनगणनाको लािग गिरने ःथलगत कायर्का लािग आवँयक सहयोग र
समन्वय गन,

(ख) तथ्या

स लन कायर्लाई गुणःतरीयता कायम गन तथा पूण र् गणना हुने व्यवःथाको

लािग सहजीकरण तथा ूचार ूसार गन,
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(ग) ःथानीय जनगणना कायार्लयलाईर् आवँयक पन ॐोत साधनको व्यवःथापनमा
सहयोग गन र

(घ) ःथानीय ःतरमा राि य जनगणना कायर्को अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण गन ।

११.

पयर्वक्ष
े ण गनर् सक्ने:
जनगणनामा सहकायर् गिररहेका अन्तरार्ि य िवकास साझेदारह ले ःथलगत तथ्या

स लन

कायर्को पयर्वेक्षण गनर् चाहेमा िवभागको ःवीकृित िलई िवभागको ूितिनिधको रोहवरमा माऽ
गनर् सक्नेछन्।

पिरच्छे द ३
जनशिक्त व्यवःथापन
१२.

कमर्चारी काजमा माग गनर् सक्ने:
(१) आदे शको दफा १७ बमोिजम कमर्चारी व्यवःथापनको लािग नेपाल सरकारका कायार्लय,
ूदे श तथा ःथानीय तहका कायार्लय तथा िनकायह मा कायर्रत कमर्चारी िवभागबाट माग भई
आएमा सम्बिन्धत िनकायले काजमा खटाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम काजमा कमर्चारी माग गदार् पूणक
र् ािलन कामकाज गन गरी माग
गनुर् पनछ र काजमा खटाउने िनकायले समेत पूणक
र् ािलन काम गन गरी काजमा खटाउनु
पनछ ।
(३) मापदण्डको दफा १० बमोिजम हलुका सवारी चालक वा कायार्लय सहयोगी काजमा
पिरचालन गनर् सम्भव नभएमा जनगणना कायार्लयले ूचिलत कानुन बमोिजमको ूिबया
अपनाई योग्य जनशिक्त छनोट गरी करारमा िनयुिक्त गनर् सक्नेछ।

१३.

गणक तथा सुपरीवेक्षक भनार् ूिबया:
(१) आदे शको

दफा

१८

बमोिजम

घरपिरवारको घरदै लोमा गई तथ्या

िवभागले

राि य

जनगणना

ूयोजनको

लािग

सबै

स लन तथा सुपरीवेक्षण गनर् िनि त अविधका लािग

योग्यता पुगेका नेपाली नागिरक मध्येबाट छनोट भएका व्यिक्तलाई सुपरीवेक्षक तथा गणकको
पमा अनुसूची ४ बमोिजम करारनामा गिरनेछ।
(२) उपदफा १ बमोिजम छनोट भई करारनामा गिरएका व्यिक्तह लाई काममा खटाउनु अिघ
नीजले गनुर् पन कामको िववरण, कायर् अविध र जनगणना िनि च रकम उल्लेख गरे र अनुसूची
५ र अनुसूची ६ बमोिजमका कारारमा कामकाज गनर् तोिकएको पऽ िदनु पनछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोिजम गणक तथा सुपिरवेक्षकके सेवा करारमा िलन अनलाईन जनशिक्त
भनार् ूणाली माफर्त दरखाःत आ ान गरी करारमा िलइने गणक र सुपिरवेक्षकको रो र तयार
गिरनेछ । यसका लािग अनलाईन माफर्त फाराम भनर् सावर्जिनक सूचना जारी गनुर् पनछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम फाराम भन सूचना जारी गदार् िनम्न बमोिजमको योग्यता र
कागजात पेश गनर् सूचनामा समावेश गनुर् पनछ ।
(अ) योग्यता
(क) न्युनतम शैिक्षक योग्यता: गणकको लािग १०+२ (दश जोड दुई) वा सोसरह
उ ीणर् गरे को र सुपिरवेक्षकको लािग ःनातक तह वा सो सरह उितणर् गरे को,

(ख) उमेरः दरखाःत िदने अिन्तम िमितसम्म १८ (अठार) वषर् पुरा भई ४० (चािलस)
वषर् ननाघेको । मिहलाको हकमा ४५ (पतािलस) वषर् ननाघेको ।

(ग) ःथानीय तहः सम्बिन्धत ःथानीय तहमा बसोबास गरे को नागिरक हुन ु पनछ ।
(आ) पेश गनुर् पन आवँयक कागजात र ूमाण पऽ
(क) नेपाली नागिरकताको ूमाण पऽको ूितिलपी,
(ख) न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको लब्धा

ूमाणपऽ (Transcript) को ूितिलपी,

(ई) िवशेष ूाथिमकता
(क) नेपाली भाषाको अितिरक्त ःथानीय भाषा बोल्न, बुझ्न र अ लाई बुझाउन सक्ने
व्यिक्त,

(ख) राि यःतरको गणना तथा सवक्षण वा िवभागबाट स ािलत कुनै पिन कायर्मा अनुभव
हािसल गरे का व्यिक्त।

(ग) तथ्या

वा जनसं ख्या िवषय िलई ःनाको र तहमा अध्ययन गरे का िव ािथर् वा सो

तह उितणर् गरे का व्यिक्त।

(४) जनगणना

कायार्लयले

िनयुिक्तको

ूिबयामा

उपदफा

(४)

बमोिजम

पेश

गरे का

ूमाणपऽका ूितिलपीको सक्कलै जाँच गनछ ।

१४.

जनशिक्त व्यवःथापन कायर्समूह गठन गन:
(१) आदे शको दफा १६ बमोिजम िवभागले जनसं ख्या शाखाको समन्वयमा कायर् गन गरी
दे हाय बमोिजम जनगणना जनशिक्त व्यवःथापन कायर्समूह गठन गनछ:(क) िनदशक, िवभाग - सं योजक
(ख) कम्प्यूटर अिधकृत, िवभाग – सदःय
(ग)

तथ्या

अिधकृत, जनसं ख्या शाखा – सदःय
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(घ) शाखा अिधकृत, ूशासन शाखा – सदःय
(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सिमितले दे हाय बमोिजमका कायर्ह

गनछ:-

(क) अनलाईन जनशिक्त भनार् ूणालीको स ालन र व्यवःथापन गन,
(ख) उम्मेदवारले भरे का फारामह को जाँच गन, सही िववरण नभरे को भए सच्याउने र
सोको रे कडर् राख्ने,

(ग)

योग्यता िनधार्रण मापदण्ड अनुसार ःकोिरङ गन,

(घ) ूारिम्भक र अिन्तम सं िक्ष
(ङ) ूा

सूची (सटर् िल ) सावर्जिनक गन,

गुनासो तथा उजुरीको छानिवन गन,

(च) जनगणना शाखाको समन्वयमा आवँयक अन्य कायर् गन,

१५.

अनलाइन फाराम भनुर् पन:
(१) दफा १३ बमोिजम िवभागले राि य जनगणना २०७८ को ःथलगत कायर्मा सं लग्न हुने
सुपिरवेक्षक तथा गणकको भनार् ूिबया तथा छनोटको लािग अनलाइन जनशिक्त भनार् ूणाली
माफर्त अनुसूची ३ बमोिजमको दरखाःत माग गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनलाइन जनशिक्त भनार् ूणाली माफर्त दरखाःत िदन नसक्ने
भएमा िनवेदन िदन चाहने व्यिक्तले आवँयक कागजात सिहत सम्बिन्धत तथ्या

कायार्लय वा

िजल्ला जनगणना कायार्लयमा िनवेदन िदन सक्ने छन् ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको दरखाःत फाराम अनलाइन जनशिक्त भनार् ूणालीमा ूिव
िजम्मेवारी तथ्या

१६.

गन

कायार्लय तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयको हुनेछ ।

अनलाईन दरखाःत फारामको
(१) िवभागले अनलाईनमाफर्त ूा

जु तथा ूारिम्भक सं िक्ष
दरखाःत फाराम

सूची तयार गनः

जु तथा चेक जाँच गनुप
र् नछ ।

(२) दफा १५ बमोिजम फाराम भरे का व्यिक्तह को सूचीबाट िवभागले िनि त मापदण्ड तय
गरी सं िक्ष

सूची (सटर्िल ) तयार गनछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं िक्ष

सूची (सटर्िल ) तयार गदार् सम्बिन्धत िजल्लाको लािग

आवँयक सं ख्याको ३० ूितशत थप सं ख्या समेत समावेश गरी योग्यताबम सूची सावर्जिनक
गनुप
र् नछ । सम्भव भएसम्म उक्त सूची ःथानीय तहको वडा अनुसार तयार गनुप
र् नछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सम्बिन्धत ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयले िवभागबाट ूा
सं िक्ष

सूची (सटर् िल ) अनुसार पाँच िदनको सूचना िदई करार िनयुिक्तको लािग िनवेदन

आ ान गनुर् पनछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोिजम ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयले आवँयक सं ख्यामा ःथानीय
तह अनुसार अिन्तम नितजा सावर्जिनक गरी गणक तथा सुपिरवेक्षक िनयुिक्त गनुर् पनछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम अिन्तम नितजा सावर्जिनक गदार् सम्बिन्धत ूदे श/िजल्ला जनगणना
कायार्लयले िजल्ला जनगणना समन्वय सिमितको सहमितमा आवँयक थप ूिबया अवलम्बन
गनर् सक्नेछन् ।

१७.

मिहलालाई ूाथिमकता िदने:
िवभागले दफा १५ को उपदफा (३) बमोिजम गणकको लािग सं िक्ष

सूची (सटर् िल ) तयार

गदार् उपलब्ध भएसम्म योग्यता पुगेका आवँयक सं ख्याको ५० ूितशत मिहला समावेश
गनछ।

१८.

अनलाइन दरखाःत आ ान सम्बन्धी जानकारी ःथानीय तहमा िदने:
(१) िवभागले राि य जनगणना २०७८ स ालनाथर् तथ्या
सुपिरवेक्षक तथा गणकह

स लनको लािग िफल्डमा खिटने

करारमा िलने ूयोजनको लािग आ ान गिरएको अनलाइन

दरखाःतको सूचना सबै ःथानीय तह, िजल्ला समन्वय सिमित र ूदे श सरकारलाई जानकारी
िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकारी राि य ःतरको रे िडयो, पऽपिऽका, टे िलिभजन माफर्त
र सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय माफर्त सबै ःथानीय तहमा पऽाचार
गिरनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ूा

जानकारी ःथानीय तह ःवयंले तथा सम्बिन्धत वडा

कायार्लयह ले सुचना टाँस गन तथा ूचारूसार गन व्यवःथा िमलाईने छ ।

१९.

अःथायी ठे गाना समेतलाई मान्यता िदनेः
(१) सुपिरवेक्षक तथा गणकले दरखाःत िदं दा उल्लेख गरे को ःथायी ठे गाना र नागिरकताको
ठे गाना फरक परे मा र ःथायी ठे गाना रहेको वडामा काम गनर् चाहेमा सावर्जिनक िनकायवाट
जारी भएका (िबजुलीको िबल, खानेपानीको िबल वा अन्य कागजात) कुनै एक कागजातमा
खुलेको ठे गानालाई मान्यता िदइनेछ।
(२) िनवेदनकतार्ले अःथायी
ःथानीय तहमा अःथायी

पमा बसोबास गरे को वडामा काम गनर् चाहेमा सम्विन्धत

पमा बसोबास गरे को ूमाण खुलेको कुनै एक कागजात पेश गनुर्

पनछ ।
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२०.

उम्मेदवारको अिन्तम छनोट र करारनामा:
(१) दफा १५ बमोिजमको सूचीबाट जनगणना कायार्लयले योग्यताबम अनुसार आवँयक
सं ख्यामा उम्मेदवारको अिन्तम छनोट गनछ ।
(२) िवभागले दफा १५ को उपदफा (२) बमोिजम व्यिक्तले भरे को िववरण र ूा
ूमाणपऽको आधारमा ूा

गरे को अंक जनगणना कायार्लयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) िजल्ला जनगणना समन्वय सिमितको सहमितमा जनगणना कायार्लयले उम्मेदवारको
अिन्तम सूची योग्यताबम अनुसार ूकाशन करारनामा गराउनु पनछ ।

२१.

वैकिल्पक सूची ूकाशन गन:
जनगणनाको ःथलगत कायर् स ालन भइरहेको समयमा काबु बािहरको पिरिःथितले गदार्
सुपिरवेक्षक तथा गणकले काम गनर् नसक्ने अवःथा आई अक व्यिक्तलाई काम लगाउनु पन
अवःथा आउन सक्ने भएकोले जनगणना कायार्लयले सुपिरवेक्षक तथा गणकको अिन्तम
नामावली ूकाशन गदार् आवँयक सं ख्याको २० ूितशतसम्म बैकिल्पक उम्मेदवार समेत
समावेश गरी सूची ूकाशन गनुप
र् नछ ।

२२.

कमर्चारी काजमा ल्याइ पिरचालन गन:
(१) आदे शको दफा १८ को उपदफा (५) अनुसार आवँयक सं ख्यामा उम्मेदवारको िनवेदन
नपरे मा वा उम्मेदवार छनोट नभएमा जुन ःथानीय तहमा गणक तथा सुपिरवेक्षक नपुग भएको
हो सोही ःथानीय तहमा कायर्रत योग्यता पुगेका िशक्षक/िशिक्षका, सरकारी कमर्चारी वा
सं ःथानका कमर्चारीमध्येबाट गणक (राजपऽ अनंिकत ि तीय ौे णी वा सो सरहका) तथा
सुपिरवेक्षक (राजपऽ अनंिकत ूथम ौे णी वा सो सरहका) काजमा ल्याई पिरचालन गनुर्
पनछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िशक्षक वा कमर्चारी काजमा िलदाँ ःथानीय तहको सहयोग र
समन्वयमा समेत गनुर् पनछ।

२३.

सहयोग गनुर् पन
सुपिरवेक्षक तथा गणक छनोट तथा भनार् ूिबया ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र पारदशीर् बनाउनको लािग
सरोकारवालाह ले ूदे श, िजल्ला तथा ःथानीय जनगणना कायार्लयलाई आवँयक सहयोग गनुर्
पनछ ।
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पिरच्छे द ४
तािलम व्यवःथापन
२४.

उ ँ
े य:
राि य जनगणना २०७८ मा सं लग्न हुने गणक, सुपिरवेक्षक लगायत अन्य जनशिक्तको
िवषयगत दक्षता तथा कायर्कुशलता अिभवृि का लािग ूदान गिरने तािलमलाई ःतरीय र सूचना
ूिविधमैऽी बनाई जनगणनाबाट ूा

हुने तथ्या को गुणःतर अिभबृि

तथा िव सनीयता कायम

े य हुनेछ । तािलम व्यवःथापनका अन्य उ ेँयह
गराउनु तािलमको मुख्य उ ँ

िनम्न बमोिजम

रहेका छन्:१) जनगणना कायर्मा सं लग्न हुने जनशिक्तको क्षमता िवकासका लािग स ालन हुने तािलमको
ूभावकािरता अिभवृि

गनुर् ।

२) तािलम व्यवःथापन र ूिशक्षणमा एक पता कायम गनर् नीितगत मागर्िनदश गनुर् ।
ु ी तािलम साममी तयार गनुर् ।
३) ःतरीय, सरल र कायर्मख
४) ूिशक्षण कायर्मा सूचना ूिविधको अिधकतम उपयोग गनुर् ।

२५.

तािलम व्यवःथापनमा समन्वय र सहकायर् गनः
िवभागले तािलम व्यवःथापन र सूचना तथा स ार ूिविधको उपयोगको लािग दे हाय
बमोिजमका िवषयमा तहगत तथा िनकायगत समन्वय, सहकायर् र सहयोग आदानूदान गनछ।
ँ समन्वय गरी
(१) सबै तहका सरकारी िनकाय तथा सावर्जिनक सं ःथान र सामुदाियक सं ःथासग
तािलम साममी ूकाशन र ूसारण गिरनेछ।
ँ
(२) दूरस ार सेवा ूदायक, टे िलिभजन, रे िडयो तथा एफ. एम., केबुल टे िलिभजन आिदसग
लागत ूभावी

पमा समन्वय, सहकायर् तथा सहयोग आदानूदान गरी ौव्य ंय सामामी

ूसारणका लािग सूचना तथा स ार ूिविधको उपयोग अिभवृि

गिरनेछ।

(३) नेपाल दूरस ार ूािधकरण तथा िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयले ःथापना गरे का
आईटी ल्याव (IT Lab) ःमाटर् ःकूल (सािवकका ॐोत केन्ि) लगायतका सुिवधा सम्प
ःथानलाई तािलमका लािग ूाथिमकताका साथ ूयोग गिरने छ।
(४) सबै

तािलम

ःथलह को

छनोट, तािलम

साममी

व्यवःथापनको लािग ःथानीय तहह सँग समन्वय गिरनेछ।
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तथा

उपकरण

र

तािलमःथल

(५) सबै तािलम ःथलह मा उपलब्ध भएसम्म आधुिनक ूिविधको ूयोग गनर् ःथानीय ॐोत
पिरचालन गिरनेछ।
(६) िव ालय भवनमा तािलम स ालन गनुप
र् न अवःथामा पठनपाठनमा बाधा नपुयार्उन िबदा
समायोजन गरी तािलम कक्षा उपलब्ध गराउन िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयसँग समन्वय
गिरनेछ ।

२६.

तािलम केन्ि तोक्नेः
सुपिरवेक्षक तथा गणक तािलमको लािग िनम्न अनुसार तािलम केन्िह

तोिकनेछ ।

ु को उपलब्धता, इन्टरनेट, शौचालय, पानी,
(१) तािलम स ालन हुने ःथलको लािग िव त
चमेनागृह आिदको उपलब्धता सिहत आवँयक सं ख्यामा कोठाह

भएको तथा फिनर्चरको

व्यवःथा भएको सरकारी वा सामुदाियक (उपलब्ध भएसम्म) ःवािमत्वको ःथानलाई ूाथिमकता
िदईने छ ।
(२) तािलम केन्ि ःथानीय जनगणना कायार्लयको पायक पन ःथानमा रहेको हुनपु न छ।

२७.

तहगत तािलम आयोजना गनः
(१) िवभागले राि य जनगणना २०७८ मा सं लग्न हुने गणक, सुपिरवेक्षक तथा अन्य
जनशिक्तको लािग दे हाय बमोिजम कायर्शाला/तािलम स ालन गनछ ।
(अ) राि य ूिशक्षक कायर्शाला
(क) यस कायर्शालाबाट राि य ूिशक्षकह

उत्पादन हुनेछन् ।

(ख) यो कायर्शाला केन्िीय तहमा स ालन हुनछ
े ।
(ग)

यो कायर्शालामा जनगणना व्यवःथापन समुह र अन्य आवँयक व्यिक्तह
हुनेछन् ।

(घ)

सहभागी

यस कायर्शालाका सहभागीह ले पिहलो तहको तािलममा ूिशक्षण गनछन् ।

(आ) पिहलो तहः केन्िीय तह कायर्शाला/तािलम
(१) राि य ूिशक्षण सहजकतार् कायर्शाला/तािलम
(क) यस कायर्शाला/तािलमबाट राि य तािलम सहजकतार्ह

उत्पादन हुनेछन् ।

(ख) यो कायर्शाला/तािलम केन्िीय तहमा स ालन हुनेछ ।
(ग) यो

कायर्शाला/तािलम

िवभागले

तोकेको

सं ख्यामा

केन्िीय

ूिशक्षकह

सहभािग हुनेछन् जसमा तथ्यांक सेवाका िनदशकह , तोिकएका िवभागका
तथ्या

अिधकृतह , अन्य सं घीय िनजामती सेवाका रा.प.ि तीय ौे णीका

अिधकृतह

र िवभागले तोकेका अन्य अिधकृतह
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रहनेछन् ।

(घ) यस कायर्शाला/तािलमका सहभागीह ले केन्ि तथा ूदे शमा स ालन हुने
अन्य तािलममा ूिशक्षण गनछन् ।

(ङ) यस

कायर्शाला/तािलमका

सहभागीह ले

िवभागले

खटाएको

अवःथामा

जनगणनाको जुनसुकै तािलम वा अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायर्मा अिनवायर्

सहभागी हुन ु पनछ ।

(२) ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारी र सहायक जनगणना अिधकारी तािलमः(क) यस तािलममा ूदे श/िजल्ला ःतरका तािलम सहजकतार्ह

उत्पादन हुनेछन् ।

(ख) यो तािलम केन्िीय तहमा स ालन हुनछ
े ।
(ग)

यो तािलममा ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारीह

जनगणना अिधकारीह

र ूदे श/िजल्ला सहायक

सहभागी हुनेछन् ।

(घ) यस तािलमका सहभागीह ले ूदे शमा स ालन हुने मुख्य ूिशक्षक तािलममा समेत
ूिशक्षण गनछन् ।

(ङ) यस तािलमका सहभागीह लाई िवभागले आवँयक परे को अवःथामा जनगणनाको
जुनसुकै कायर्मा खटाउन सक्नेछ ।

(इ) दोॐो तहः ूदे शःतर तािलम
(१) मुख्य ूिशक्षक तािलमः(क) यस तािलमवाट सुपिरवेक्षक र गणक तािलमका लािग मुख्य ूिशक्षकह
उत्पादन हुनछ
े न् ।

(ख) यो तािलम ूदे श तहमा स ालन हुनछ
े ।
(ग) यो तािलममा िवभागले तोकेका मुख्य ूिशक्षकको कायर् गराउन छानेका
ूदे श ःतरीय ूिशक्षकह

सहभागी हुनेछन् ।

(घ) मुख्य ूिशक्षकह ले ःथानीय तहमा आयोजना हुने गणकको तािलममा

ूिशक्षण गनुर् पनछ । साथै आवँयक परे को अवःथामा िजल्लाःतरको
सुपिरवेक्षक तािलममा समेत ूिशक्षण गनुर् पनछ ।

(ङ) दे हाय बमोिजमको योग्यता पुगेको व्यिक्तमध्ये बाट िवभागले ूदे श ःतरीय
ूिशक्षकको छनोट गनछ:(१)

ःथानीय माध्यिमक तथा उच्च माध्यिमक तहमा तथ्या
जनसं ख्या

अध्ययन,

िव ान,

गिणत,

व्यवःथापन,

समाजशा मा अध्यापन गराईरहेका िशक्षकह
(२)

अथर्शा

शा ,

वा

िवभागले खटाएको अवःथामा सुपिरवेक्षकको कायर् गनर् समय िदन
सक्ने ।
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(३) िवगतका जनगणनामा कायर् गरे को र ःथानीयःतरमा ःथायी बसोबास
भएकालाई ूाथिमकता िदइनेछ ।

(च) ूदे श ःतरीय ूिशक्षकह लाई िवभागले सुपिरवेक्षणको कायर्मा खटाउन
सक्नेछ ।

(छ) यो तािलममा तथ्या
अथर्शा

वा समाजशा

शा , जनसं ख्या अध्ययन, िव ान, गिणत, व्यवःथापन,

िवषयमा ःनातक तह उि णर् गरे का ःथानीयःतरमा

कायर्रत सं घीय तथा ूदे श/ःथानीय िनजामती सेवाका अिधकृत ःतरका

कमर्चारीह

समेत सहभागी गराउन सिकनेछ ।

(२) ःथानीय जनगणना अिधकारी तािलमः(क) यो तािलम ूदे श तहमा स ालन हुनछ
े ।
(ख) यो तािलममा ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयले तोकेका ःथािनय जनगणना
अिधकारीह

(ग) यस

सहभागी हुनेछन् ।

तािलमका

सहभागीह ले

तािलममा ूिशक्षण गनछन् ।

ःथानीय

तहमा

आयोजना

हुने

गणकको

(ई) तेॐो तहः िजल्ला/ःथानीय जनगणना कायार्लयःतर
(१) सुपिरवेक्षक तािलम
(क) यो तािलममा सुपिरवेक्षकह

सहभागी हुनेछन् ।

(ख) यो तािलम िजल्ला तहमा स ालन हुनछ
े ।
(ग) यस तािलममा पिहलो र दोॐो तहका ूिशक्षक तथा सहभागीह ले ूिशक्षण
गनछन् ।

(२) गणक तािलम
(क) यस तािलममा गणकह

सहभागी हुनेछन् ।

(ख) यो तािलम िवभागले पूवव
र् त तोकेका ःथानीयःतरका तािलम केन्िह मा
स ालन हुनछ
े ।

(ग) यस तािलममा ूदे शःतरीय तािलमका सहभागीह ले ूिशक्षण गनछन् ।
(२) जनगणनाको ःथलगत तथ्या

स लन कायर् सम्प

भए पिछ िवभागले कोिडङ र डाटा

इन्शी तािलम स ालन गनछ।यो तािलम िवभागले तोकेका डाटा इन्शी केन्िह मा स ालन
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको पिहलो र दोॐो तहको तथा उपदफा (२) को तािलम िवभागको
तािलम शाखाले जनगणना शाखाको समन्वयमा गनछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोिजमको तेॐो तहको सुपिरवेक्षक तािलम ूदे श/िजल्ला जनगणना
कायार्लय र गणक तािलम ःथािनय जनगणना कायार्लयले ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयको
समन्वयमा गनछन् ।

२८.

तािलम साममी तयार गनः
(१) जनगणनामा सं लग्न हुने जनशिक्तको क्षमता अिभबृ ी गनर् र तािलमलाई ःतरीय र दे शभर
एकै िकिसमको बनाउन िनम्न िकिसमका तािलम पुिःतका तथा साममीह

तयार गिरनेछ:-

(क) गणना िनदिशका
(ख) सुपिरवेक्षक िनदिशका
(ग)

ूिशक्षक पुिःतका तथा तािलम कायर् तािलका

(घ) जनगणना अिधकारी पुिःतका
(ङ) अन्य सन्दभर् साममीह

(लैि क समानता तथा सामािजक समावेिशकरण पुिःतका,

अपा ता सम्वन्धी पुिःतका)

(च) ूिशक्षणमा समावेश गिरने िवषयवःतुको लािग मिल्टिमिडया ूःतुितकरण ःलाइ ,
ू ावलीको फ्लेक्स िून्ट, ूिशक्षण िभिडयो, ूचार ूसार साममी आिद ।

(छ) कक्षागत ूिशक्षणको लािग कक्षा कायर् अभ्यास ।

२९.

तािलममा सूचना ूिविधको उपयोग गनः
िवभागले स ालन गन तािलममा ूयोग गिरने तािलम साममीको उत्पादन र सोको ूभावकारी
ूयोगमाफर्त ूिशक्षण तथा िसकाइमा आधुिनक तथा परम्परागत सूचना तथा स ार ूिविधको
अिधकतम उपयोग गनर् िनम्न बमोिजमका कायर् गिरनेछ:(क) आवँयकता अनुसार टे िलिभजनमा भचयुर् ल िविध तथा जनगणना दूरिशक्षा माफर्त तािलम
स ालन गन ।
(ख) तािलम साममीको सरल पहुँचको लािग यु

ुव, सामािजक स ाल, वेब पोटर्ल आिदको

ूयोग र स ालन गन ।

३०.

तािलम अनुगमन तथा िसकाई मूल्यांकन गनः
(१) िवभागले सबै चरणका तािलमको उपयुक्त िविध र सं यन्ऽ माफर्त अनुगमन र िसकाईको
मूल्यांकन गनछ ।
(२) ःथानीयःतरमा स ालन हुने गणक तािलमको ःथानीय जनगणना समन्वय सिमित तथा
वडाःतरीय जनगणना सहिजकरण सिमितबाट अनुगमन हुनेछ ।
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(३) ूिशक्षाथीर्ह को तािलम पूव र् र तािलम प ात िनधार्िरत मूल्यांकन िविधबाट िसकाई
उपलिब्ध तथा ःतर मापन गिरनेछ ।
(४) जनगणना कायार्लयले तािलम समापन प ात् सहभागीह को मिहला पु ष छु टीने गरी
तािलम सम्प

ूितवेदन अनलाईन माफर्त पेश गनुप
र् नछ ।

पिरच्छे द ५
गणना क्षेऽ नक्सा न
३१.

फाइल िजयो डाटावेस तयार गन:
(१) िवभागले आदे शको दफा ५ को उपदफा (४) बमोिजम सबै ःथानीय तहको सीमा र
अविःथित पिहचान हुने गरी भौगोिलक सूचना तथ्या

स लन र नक्सा नको कायर् गरी

गणनाक्षेऽ नक्सा तयार गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको नक्सा तयार गनर् नापी िवभागबाट ूा
files) का आधारमा ःथलगत कायर् गरी ूा

सेप फाइल्स (Shape

तथ्या लाई ArcGIS सफ्टवेयरबाट सबै ःथानीय

तहको फाइल िजयो डाटावेस (File Geo-Database) तयार गिरनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम भौगोिलक सूचना स लन गनर् िफल्ड कायर् हुन नसकेका ःथानीय
तहको हकमा सािवकको गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको वडाह मा राि य जनगणना
२०६८ को घरपिरवार सं ख्याको आधारमा घरपिरवार अनुमान गरी गणनाक्षेऽको नक्सा तयार
गिरनेछ ।

३२.

गणनाक्षेऽ नक्सा तयार गन ूिबया:
(१) िवभागले गणनाक्षेऽ नक्सा तयार गदार् २०७८ सालको अनुमािनत घरपिरवार सं ख्याका
आधारमा सामान्यतया िहमालमा १३० दे िख १५०, पहाडमा १६० दे िख १९० र तराईमा
२०० दे िख २५० घरपिरवार हुने गरी गणनाक्षेऽ बनाइनेछ ।
(२) नगरपािलकामा गणनाक्षेऽ नक्सा तयार गदार् ःथलगत कायर् गनर्को लािग नापी िवभागबाट
ूा

सेप फाइलस् (Shape files) अनुसार ःथानीय तहका सवै वडाको िसमाना खुल्ने नक्सा

तयार गिरनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्डको आधारमा उपदफा (२) वमोिजम तयार गिरएको
नक्सामा ःथलगत कायर् गरी गणनाक्षेऽ बनाइनेछ ।
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(४) िवभागले तयार पारे को उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्ड भन्दा कम अनुमािनत
घरपिरवार भएका हालका वडामा एकमाऽ गणनाक्षेऽ नक्सा बनाउने र वढी अनुमािनत
घरपिरवार सं ख्या भएका वडाह मा एकभन्दा बढी गणनाक्षेऽ तयार गिरनेछ ।
(५) ःथलगत कायर् गनर् नसिकने हालका गाउँपािलका तथा नगरपािलकाह मा सािवकका गाउँ
िवकास

सिमित तथा

नगरपािलकाका

वडाह मा

िवभागले

तयार पारे को

उपदफा (१)

बमोिजमको मापदण्ड अनुसार उपयुक्त गणनाक्षेऽ बनाइनेछ । यसरी गणनाक्षेऽ वनाउँदा
हालका वडामा उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्ड भन्दा कम घरपिरवार भएमा एक वा एक
भन्दा वढी सािवकका वडाह

जोिडनेछ भने मापदण्डभन्दा बढी घरपिरवार भएमा सािवकको

वडालाई दुई वा दुई भन्दा वढी गणनाक्षेऽ वनाइनेछ ।
(६) उपदफा (४) र उपदफा (५) बाट ूा

तथ्या लाई ArcGIS सफ्टवेयरको ूयोग गरी सबै

ःथानीय तहको गणनाक्षेऽ नक्सा तयार गिरनेछ ।
(७) िवभागले सम्भव भएसम्म गणनाक्षेऽ नक्साको सामन्जःयता जाँच गरी अिन्तम नक्सा
तयार गनछ ।
(८) िवभागको भौगोिलक सूचना ूणाली शाखाले तयार गरे को अिन्तम गणनाक्षेऽ नक्सा राि य
जनगणनाको ःथलगत कायर्को लािग दुई ूित जनसं ख्या शाखालाई उपलब्ध गराउनेछ ।

३३.

गणनाक्षेऽ नक्सा ूयोग:
(१) राि य जनगणनाको ःथलगत कायर् गनर्को लािग तयार गणनाक्षेऽ नक्सा सुपिरवेक्षक तथा
गणकले अिनवायर्

पमा ूयोग गनुर् पनछ ।

(२) िवभागले गणनाक्षेऽ नक्सा अध्ययन र सोका आधारमा क्षेऽ पिहचानको लािग सबै तहका
तािलममा ूिशक्षण िदनेछ ।
(३) गणनाक्षेऽ नक्सा ूयोग भए नभएको र िसमानाभन्दा बािहर गएर गणना गन वा अकार्को
गणना क्षेऽमा गएर गणना गनर् नहुने कायर्लाई कडाईका साथ पालन गनर् सम्बिन्धत जनगणना
कायार्लयको दाियत्व हुनेछ ।

३४.

गणनाक्षेऽ नक्सा अ ाविधक गन:
(१) जनगणना

कायर्मा

खिटएका

सुपिरवेक्षकले

गणना ूयोजनको लािग

ूा

नक्सामा

गणनाक्षेऽको िसमाना अ ाविधक गनुर् पनछ । यसका लािग ूत्येक गणनाक्षेऽ नक्साको पछाडी
भागमा गणनाक्षेऽको अ ाविधक िसमाना उल्लेख गन महलमा गणनाक्षेऽको पूव‚र् उ र‚ पि म
र दिक्षण सीमा अ ाविधक गनुर् पनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम अ ाविधक गिरएको सीमानाको िववरण ःथानीय जनगणना
कायार्लयमा रहेको नक्साको ूितमा पिन उतार गरी एक ूित नक्सा गणकलाई िदने र अक
ूित जनगणना कायार्लयमा नै राखी सो अनुसार सुपिरवेक्षण कायर् गनुर् पनछ ।
(३) गणक तथा सुपिरवेक्षकले ःथलगत कायर् सम्प

गिरसके पिछ उपदफा (१) बमोिजमका

गणनाक्षेऽ नक्सा सम्बिन्धत जनगणना कायार्लयलाई िफतार् गनुर् पनछ । उक्त गणनाक्षेऽ नक्सा
सुरिक्षत साथ िजल्ला जनगणना कायार्लयले िवभागमा पठाउनु पनछ ।
(४) जनगणनाको ःथलगत कायर् गदार्को समयमा अ ाविधक गिरएका गणनाक्षेऽ तथा यसका
िसमानाह लाई

समावेश

गरी

भौगोिलक

सूचना

ूणाली

शाखाले

गणनाक्षेऽ

अ ाविधक

गनुप
र् नछ ।

पिरच्छे द ६
स ार तथा ूचार ूसार
३५.

उ ँ
े य :
जनगणना स ार तथा ूचार ूसार व्यवःथापनको उ ेँय दे हाय बमोिजम हुनछ
े :(क) राि य जनगणना २०७८ को मुल नारा "मेरो गणना, मेरो सहभािगता" बमोिजमको भाव
उत्प

गराई उ रदाताह

ःवयं जनगणनामा सहभागी हुन ूेिरत गन अनुकुल वातावरण

बनाउने ।
(१) सरोकारवाला सबैलाई अपनत्वको भाव जगाउन जनगणनाको उ ेँय, औिचत्य, महत्व
र यसमा सोिधने िवषयवःतुह बारे सुसूिचत गराई सं वेदनशील र उ रदायी बनाउने,
(२) जनगणनालाई एक बृहत राि य महाअिभयानका

पमा पिरिचत गराई हरे क क्षेऽ,

िल , वगर् र पहुँच बािहर रहेका समुदायसम्म जनगणनाको सन्दे श पुयार्उने,
(३) गणनामा सहभागी हुने उ रदाताको कतर्व्य र दाियत्व वोध गराउने तथा स िलत
िववरण गोप्य रहने र त्यःतो िववरण दु पयोग नहुने कुरामा सबैलाई आ ःत
वनाउने ।
(ख) स ार र ूचार ूसार सम्ब

िनकाय र सरोकारवाला सबैको समन्वय, सहकायर् तथा

सहयोग बढाई जनगणनालाई उ रदातामैऽी बनाउने ।
(१) सबै ूकारका स ार माध्यम र िविधको पहुँच लगायत सूचना तथा स ार
ूिविधजन्य पूवार्धारह को मौजुदा िःथित िव ष
े ण गरी उपलब्ध अवसरह को
उपयोग गन,
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(२) सबै िकिसमका ूचार ूसारका माध्यम र िविधह को ूयोगलाई व्यविःथत गरी
ूचार ूसारलाई व्यापक र उ रदातामैऽी बनाउने,
(३) स ारकमीर्ह

िबच घिन

सम्बन्ध ःथािपत गराउने ।

(ग) जनगणनाको सन्दे श ःप , सरल र सबैले जानकारी पाउन सक्ने वातावरण बनाउने ।
(१) सबै स ार र ूचार ूसारका सन्दे शमा एक पता कायम गद सन्दे श ूवाहमा
जनघनत्व तथा जनसं ख्याको सामािजक बनावटलाई समेत ध्यान िददै िविभ

भाषाको

ूयोग गन ।
(२) जनगणनामा उ रदाताह को समथर्न र सहयोग हािसल गनर् ूभाव पान आन्तिरक
र बा

तत्वह को िवःतृत आकलन गद कसलाई के सूचना वा सन्दे श कसरी र

किहले ूवाह गन भ े िवषयको िव ष
े ण लगायत लिक्षत वगर् पिहचान गरी
िकफायती िकिसमले स ार र ूचार ूसार कायर्बमह

स ालन गन,

(३) जनगणना सन्दे श ूवाह तथा सहभािगता अिभवृि मा ःथानीय समुदायको सं लग्नता
बढाउने,
(४) जनगणना कायर्का िविभ

चरणमा िनयिमत स ार ूवाह र ूचार ूसार गन

व्यवःथा िमलाउने ।

३६.

कायर्समूह गठन गनः
(१) आदे शको दफा १६ बमोिजम िवभागले स ार तथा ूचार ूसार कायर्लाई सहजीकरण गनर्
दे हाय बमोिजमको स ार तथा ूचार ूसार कायर्समूह गठन गनछ:(क) िनदशक, जनसं ख्या शाखा - सं योजक
(ख) तथ्या
(ग)

तथ्या

अिधकृत, ूकाशन िवतरण तथा पुःतकालय शाखा - सदःय
अिधकृत, जनसं ख्या शाखा - सदःय

(घ) िमिडया िव - सदःय
(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सिमितले िनम्न बमोिजमका कायर्ह

गनछ:-

(क) केन्ि, ूदे श, िजल्ला, ःथानीय तहह मा स ार तथा ूचार ूसार गिरने साममीको
व्यवःथा िमलाउने,

(ख) ूचार ूसार साममीको उत्पादन तथा ूचार ूसार योजना बनाउने,
(ग)

स ार माध्यमबाट ूचार ूसार गन कायर्योजना तयार गन,

(घ) ूचार ूसारको अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण गन,
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(ङ) ूा

ूितवेदनका आधारमा पृ पोषण िदने,

(च) ःथानीय ःतरका स ारकमीर् तथा सरकारी तथा गै॑ सरकारी सं घसं ःथाह सँग
समन्वय गरी ूचार ूसारका माध्यमह को उपयोग गन व्यवःथा िमलाउने,

(छ) िमिडया वाच डेःकमाफर्त जनगणनाका िवषय ूकाशन तथा ूसारणको स लन र
सं मह गन,

(ज) जनगणना स ार तथा ूचार ूसार ूितवेदन तयार गन,
(झ) आवँयकता बमोिजम िवभागको िनदशनमा अन्य कायर् गन ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको कायर् समूहले दै िनक पमा ूऽपिऽका तथा स ार माध्यममा
ूकािशत लेख, समाचार, िव ापन आिदको लेखाजोखा तथा न्यूज ितु सवक्षण गनर् न्युज डेःकको
व्यवःथा िमलाईनेछ ।

३७.

जनगणनाको मूल नारा तथा लोगो:
(१) िनदशक सिमितको िनणर्यानुसार जारी भएको जनगणनाको लोगो र मूल नारा “मेरो गणना,
मेरो सहभािगता” लाई व्यापक ूचार ूसार गिरनेछ ।
(२) जनगणना साममी लगायत िवभागले ूयोग गन सबै ूकारका ूकाशनमा उपदफा (१)
बमोिजमको लोगो र मूल नारा ूयोग गिरनेछ ।
(३) सरकारी िनकाय तथा नीिज क्षेऽका वेबसाइट, पऽ तथा अन्य साममीमा उपदफा (१)
बमोिजमको जनगणनाको मूल नारा तथा लोगो राख्ने व्यवःथाको लािग सबै िनकायमा अनुरोध
गिरनेछ ।

३८.

िशक्षा मुलक सन्दे श ूवाह गन:
िवभागले जनगणनाबारे सरोकारवालालाई सुसूिचत गराउन दे हाय बमोिजमको िशक्षामूलक सन्दे श
सरल भाषामा सन्तुिलत

पमा ूवाह गनछ:-

(क) जनगणनाको उ ेँय, महत्व र औिचत्य बुझाउने तथा ूा

तथ्या को ूयोग कसरी हुन्छ,

ु ले कसरी लाभ िलन सक्छन् भ े िवषय,
यसबाट उ रदाता र समम मुलक
(ख) उ रदाताले िदएको सिह िववरणको गलत ूयोग हुन सक्छ भ े ॅम हटाउने िवषय,
(ग) उ रदाताबाट ूा

तथ्या

गोप्य रहने िवषय,

(घ) जनगणनामा सहभागी नभएमा वा गलत िववरण िदएमा कसरी योजना िनमार्ण, कायार्न्वयन
र अनुगमन ूणालीमा नकारात्मक असर पछर् भ े िवषय,
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(ङ) जनगणनामा सहभागी भई सही िववरण िदनु उ रदाताको कानुनी दाियत्व र कतर्व्य
भएको िवषय,
(च) जनगणनाको समयमा घरपिरवार तथा उ रदाताले के गन, कुन िमित र अविधमा स ालन
हुन्छ, के के गिरन्छ र कःता िववरणह

सोिधन्छ, िववरणह

कसरी कुन िविधवाट

स लन गिरन्छ, उ रदाताको घरमा कम्तीमा कित पटक गणक वा सुपरभाइजरह
आउँछन् भ े िवषय,

३९.

ूचार ूसार साममी उत्पादन, ूसारण र िवतरण गन:
(१) आदे शको दफा २६ को उपदफा (१) बमोिजम िवभागले जनगणनाको ूचार ूसारको
लािग मूल नाराका अितिरक्त अन्य सान्दिभर्क नाराह

तय गरी िविभ

भाषामा ूयोगमा

ल्याउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िवभागले जनगणनाको सन्दे श ूवाहको लािग पचार्, ई-काडर्, ूचार
ूसार पुिःतका, ॄोसर, पोःटर, ब्यानर, टोपी, झोला, नोटबुक, डायरी, हाते पुिःतका, क्यालेन्डर,
जनगणना सन्दे श मुलक गीत, गजल, कथा, किवता, सं वाद, पिरसं वाद, नाटक, सडक नाटक,
िज ल, िफचर, डकुमेन्शी, अन्तवार्तार्, जनगणना िभिडयो, सूचना आिद ौव्य एवम्
साममीह

४०.

ंय

िडजाइन, उत्पादन र िवतरण गनर् सिकनेछ ।

ूचार ूसारको लािग सहकायर् र समन्वय गन:
(१) आदे शको दफा २६ को उपदफा (२) बमोिजम िवभागले ूचार ूसार लगायत आवँयक
सहयोगका लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमाफर्त ूदे शमा मुख्यमन्ऽीको
कायार्लय तथा सामािजक िवकास मन्ऽालयलाई, सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन
मन्ऽालयमाफर्त सबै िजल्ला समन्वय सिमित तथा ःथानीय तहलाई र िशक्षा, िव ान तथा ूिविध
मन्ऽालय माफर्त िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाईलाई अनुरोध गनछ ।
(२) जनगणना कायार्लयले िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई माफर्त िजल्ला िभऽका ःथानीय
तहका िशक्षा शाखा ूमुख तथा िव ालयका ूधानाध्यापकको बैठक बोलाई जनगणनाको ूचार
ूसारसँग सम्बिन्धत िवषयमा छलफलको व्यवःथा गनछ ।
(३) जनगणना कायार्लयले सम्बिन्धत िव ालयको समन्वयमा जनगणनाको ूचार ूसारमा
सहजीकरणका लािग िव ालय व्यवःथापन सिमित र िशक्षक अिभभावक सं घसँग अन्तरिबया
स ालन गनछ ।
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(४) जनगणना कायार्लयले िव ालय, िव ालय व्यवःथापन सिमित र िशक्षक/अिभभावक सं घ
सं गठन माफर्त िव ाथीर्ह को सहयोग िलई जनगणनाको ूचार ूसार साममी र सन्दे श घरदै लो
कायर्बममाफर्त छरिछमेकसम्म पुयार्उन समन्वय गनछ ।
(५) जनगणना कायार्लयले सबै िजल्लामा जनगणना सचेतना कायर्बम गरी ूचार ूसारका
लािग सहकायर् र समन्वय गनछ।

४१.

आम स ारको उपयोग गन:
(१) िवभागले जनगणनाको ूचार ूसारको लािग रे िडयो, टे िलिभजन, पऽपिऽका, अनलाइन
िमिडया जःता आम स ार माध्यमको उपयोग गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िवभाग वा जनगणना कायार्लयले गणना पूव,र् गणनाको अविधमा र
गणना प ात् जनगणनाका सन्दे श, ूचार ूसार साममी, समाचार र नितजा सरोकारवाला समक्ष
पुयार्उन राि य समाचार सिमित लगायत राि य तथा ःथानीय स ार माध्यमह सँग सहकायर् र
समन्वय गनछ ।
(३) िवभागले जनगणनाका ूमुख िबयाकलापह को िवषयमा स ारकमीर्लाई सही िकिसमले
जानकारी गराउन र उनीह को पूण र् सहयोग ूा

गनर् आवँयकता अनुसार पऽकार सम्मेलन

गनछ ।
(४) िवभागले राि यःतरका रे िडयो, टे िलिभजन, पऽपिऽका र अनलाइन िमिडयाका ूमुख
सम्पादकह सँग छलफल तथा अन्तरिबया वा िनयिमत पमा बैठकको आयोजना गरी
जनगणनाका सन्दे शह

समान र ःतरीय पमा ूकाशन तथा ूसारण गनर् अिभूेिरत गनछ ।

(५) िवभागले नेपाल पऽकार महासं घको समन्वयमा सं ःथागत सामािजक उ रदाियत्व अनुसार
राि य तथा ःथानीय स ार माध्यम, रे िडयो, टे िलिभजन, पऽपिऽका र अनलाइन िमिडयाह लाई
जनगणनाको सन्दे श तथा िशक्षा मुलक साममी िनःशुल्क ूचार ूसारको लािग अनुरोध
गनछ ।
(६) जनगणनाको सन्दे श तथा िशक्षा मुलक साममी ूसारण गनर् राि य तथा ःथानीय रे िडयो,
एफ.एम., टे िलिभजन, अनलाइन िमिडया र केबुल टे िलिभजन नेटवकर्को समेत लागत ूभावी
िकिसमले उपयोग गनुर् पनछ ।
(७) िवभागले जनगणना कायर्बम ूभावकारी बनाउन रे िडयो तथा टे िलिभजनबाट िनयिमत पमा
बहस, अन्तिबर्या, पिरसं वाद लगायतका लोकिूय कायर्बमको समेत उपयोग गनर् सम्बिन्धत
स ार माध्यमलाई अनुरोध गनछ ।
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(८) िवभागले जनगणनाका िबयाकलापलाई अिभयानका
माध्यम माफर्त िविभ

कायर्बमह

पमा लैजान लगातार

पमा स ार

स ालन तथा िव ापन ूसारणको व्यवःथा िमलाउनेछ ।

(९) िवभागले ूेस ूयोजनका लािग जनगणनाको सन्दे श तथा िशक्षामूलक साममीह

जःतैः

िव ापन, ूेस िरपोटर्, डकुमेन्शी, ूेस िरिलज, ूेस िकट आिदको िडजाइन, उत्पादन र िवतरण
गनछ ।
(१०) िवभागले जनगणनाका गितिविधह को अ ाविधक जानकारी सरोकारवालाह लाई इमेल
सिब्ःबप्सन माफर्त िनयिमत पमा ःवचािलत ढ ले पठाउने व्यवःथा गनछ ।
(११) िवभागले जनगणना िशक्षा, सूचना सन्दे श तथा ूचार ूसार गनर् मुख्य भाषाका राि य वा
ःथानीय पऽपिऽका लगायतका आमस ार माध्यमह को िनि त ःथान वा समय खिरद गरी
िकफायती ूकाशन वा ूसारणको व्यवःथा िमलाउनेछ ।

४२.

सूचना ूिविधको ूयोग गन:
िवभागले जनगणना सम्बन्धी ूचार ूसार र सन्दे श ूवाहको लािग सूचना ूिविधको ूयोग गनर्
दे हायको िविध अवलम्बन गनछ:(क) जनगणनाको लािग अलग्गै टोल ृी नम्बरको व्यवःथा गरी सरोकारवालाले राखेका
िज ासाह को तत्कालै िन पण गन व्यवःथा िमलाइनेछ ।
(ख) जनगणनाको तथ्या

स लन कायर् स ालनको समयमा अलग्गै हेल्प डेःक ःथापना गरी

गणक तथा सुपरभाइजरलाई परे को ूािविधक समःयाको तत्कालै समाधान गिरनेछ ।
(ग) जनगणनाको अलग्गै website/webpage र blog तयार गिरनेछ ।
(घ) टोल ृी सेवालाई दूरस ार सेवा ूदायकको सहयोगमा सम्भव भएसम्म जनगणनाको
ूादे िशक र िजल्ला कायार्लयसम्म िवःतार गिरनेछ ।
(ङ) दूरस ार सेवा ूदायकह को सहकायर्, सहयोग र समन्वयमा एसएमएस (SMS) माफर्त
ूचार ूसार गनर् जनगणनाका लािग छु ै सटर् कोड (Short Code) जारी गरी सोही
नम्बरबाट सरोकारवालाह लाई बल्क एसएमएस (Bulk SMS) माफर्त सूचना पठाउने तथा
जानकारी िलने व्यवःथा िमलाइनेछ ।
(च) जनगणनाको ूचार ूसार तथा सूचना ूवाह गनर् जनगणनाको वेबपेज माफर्त फेसवुक,
िट्वटर, यु

ुव लगायतका सामािजक स ालमा ौब्य

ंय साममीह

र िविभ

जानकारी

उपलब्ध गराउने तथा सरोकारवालाह को िज ासा, सुझाव तथा गुनासो व्यवःथापन
गिरनेछ ।
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(छ) दूरस ार सेवा ूदायकह को समन्वयमा आफ्ना स ाल माफर्त सरोकारवालाह लाई
राि य जनगणना सम्बन्धी सूचनाह

एसएमएस, ईमेल तथा वेबच्याट माफर्त उपलब्ध

गराउने व्यवःथा गिरनेछ ।
(ज) दूरस ार सेवा ूदायकह को समन्वयमा मोवाईल/टे िलफोन कल टोन (CRBT) माफर्त
जनगणना सम्बन्धी सूचना ूसार गिरनेछ ।
(झ) मोवाईल एप्स तयार गरी सो माफर्त जानकारी, सुझाव तथा गुनासो व्यवःथापन
गिरनेछ ।
(ञ) केवुल टे िलिभजन, इन्टरनेट टे िलिभजन तथा ःयाटे लाईट टे िलिभजन माफर्त जनगणना
सम्बन्धी सन्दे शह

ःबोिलङ (Scrolling) तथा काउन्टडाउन लगायतका िविधबाट

सम्ूेषणको व्यवःथा गिरनेछ ।
(ट) िवभागले जनगणनालाई आवँयक िसमकाडर्ह

सहुिलयत दरमा उपलब्ध गराउन नेपाल

दूरस ार ूािधकरण तथा अन्य सेवा ूदायकह िबच समन्वय गनछ ।
(ठ) नेपाल दूरस ार ूािधकरणले उपलब्ध भएसम्म िनःशुल्क उपलब्ध गराएका इन्टरनेट
सेवाको ूयोग गिरनेछ ।
(ड) जनगणनासँग सम्बिन्धत बारम्बार सोिधने सम्भािवत ू ह

(FAQ) र ितनको सिह उ र

तयार गरी छापा र इलेक्शोिनक दुवै माध्यमबाट ूकाशन तथा ूसारण गिरनेछ ।

४३.

ँ सहकायर् गन:
पेशागत तथा अन्य सं घ सं ःथाह सग
िवभागले जनगणना सचेतनाका लािग पेशागत सं घ/महासं घ, सं ःथासँग सहकायर् गरी दे हायका
कायर्बम स ालन गनछ:(क) राि य र ःथानीयःतरमा भएका सबै सहकारी सं ःथा, शे ड युिनयन, उ ोग तथा वािणज्य
सं घ/महासं घ, पेशागत सं घ/महासं घ, उपभोक्ता

सं घ, व्यावसाियक सं घसं ःथा, धािमर्क

सं घसं ःथा आिद माफर्त जनगणनामा सहभािगताको लािग अिपल गन व्यवःथा गिरनेछ ।
ँ आवँयक सहकायर् गनछ।
(ख) िवभागले पऽकार महासं घको सहयोगमा मेिडया समूहह सग
(ग) जनगणनामा चिचर्त राजनीित , पेशागत व्यिक्तत्व वा कलाकार आिदको सहभािगताको
लािग सावर्जिनक आ ानसिहतको सन्दे श रे िडयो तथा टे िलिभजनबाट ूसारण गिरनेछ ।
(घ) जनगणनामा

आमसहभािगता

जनगणना स ावना दूतको

बढाउन

कलाकािरता

पमा िनयुक्त गिरनेछ ।
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क्षेऽका

बहुचिचर्त

सेिलॄे िटलाई

(ङ) दे शका सबै राजनीितक दल र ितनका ॅातृ स ठनबाट जनगणनामा सहभागी हुन र
सहयोग गनर् अिपल गिरनेछ ।
ँ को समन्वयमा
(च) राि य, ूादे िशक र ःथानीयःतरमा हुने ूदशर्नी वा समारोहमा आयोजकसग
जनगणनाको ूदशर्नी ःटलह

४४.

रािखनेछ ।

ूचार ूसार साममीको विगर्करण गन:
(१) िवभागले जनगणना सम्बन्धी िवषयको जानकारीलाई लिक्षत वगर् अनुसार बढी ूभावकारी,
ि िवधारिहत र स ावपूण र् बनाउन सो सम्बन्धी साममीलाई उ रदाताको आधारमा वगीर्करण
गरी उपयुक्त साममी र ूचार ूसारको माध्यमको छनोट गनछ ।
(२) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमको साममी शहरी क्षेऽ, मामीण क्षेऽ, आमस ार माध्यमले
नसमेट्ने क्षेऽ तथा वगर् र सिजलै पुग्न किठनाई हुने क्षेऽको लािग छु ाछु ै ूचार ूसार
अिभयानको व्यवःथा गनछ ।

४५.

जनगणना िशक्षा कायर्बम स ालन गनः
िवभागले िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयसँगको समन्वय, सहकायर् र सहयोगमा दे हाय

बमोिजमका जनगणना िशक्षा कायर्बम स ालन गनछ:-

(क) िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय तथा िशक्षा तथा मानवॐोत िवकास केन्ि ारा
ँ ै जनगणनाको सचेतना र ूचार
मातहतका िनकायलाई गिरने िनदशनका िवषयवःतुसग
ूसारका लािग सहयोग पुग्ने िकिसमका िनदशन समेत जारी गन व्यवःथा िमलाइनेछ ।
(ख) िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय वा अन्तगर्तका िनकाय तथा ःथानीय तहले
िशक्षकह को तािलम स ालन गन समयमा कम्तीमा एउटा सऽ जनगणना िशक्षाको
बारे मा तािलम िदने व्यवःथा िमलाइनेछ ।
(ग) िव ालयमा रहेका जुिनयर रे डबस सकर्ल, बालक्लब र ःकाउटलाई जनगणना सम्बन्धी
सचेतना कायर्बम स ालन गन र उनीह माफर्त जनगणनाको महत्व, आवँयकता सिहत
गाउँ, टोल, छरिछमेकमा ूचार ूसार गनर् सहयोग िलईनेछ ।
(घ) िव ालयमा िबहान ूाथर्नाको समयमा केिह समय िलई जनगणनाको मह व र सोको ूचार
ूसारका लािग जानकारी गराउने साथै जनगणना सम्बन्धी ूचार साममीह

(पो र, बुलेिटन,

ॄोसर तथा िलफ्लेट्स) ूत्येक िशक्षक तथा िव ाथीर् माफर्त घरघरमा पुयार्इनेछ ।
(ङ) िव ालयका िशक्षकह लाई जनगणनाको समयमा आवँयक सहयोगका लािग आ ान
गिरनेछ ।
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(च) कक्षा ९ र १० मा पढ्ने िव ाथीर्लाई जनगणना सम्बन्धी सचेतना अिभवृि
ूसारमा

सहयोग

पुयार्उने

िहसाबले

समुदायमा

आधािरत

भई

तथा ूचार

ूोजेक्ट

वकर्

गनर्

लगाइनेछ ।
(छ) जनगणना िशक्षा र सोको ूचार ूसारमा सहयोगका न्यूनतम आधारह

तोकी िशक्षा,

िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय तथा िशक्षा तथा मानवॐोत िवकास केन्ि ारा िशक्षा िवकास
तथा समन्वय इकाईलाई पिरपऽ गिरनेछ ।
(ज) कक्षा िशक्षक वा सामािजक िशक्षक वा जनसङ्ख्या िवषय अध्यापन गराउने िशक्षक ारा
कक्षा ६ भन्दा मािथका िव ाथीर्लाइर् कुनै एक िपिरयडमा जनगणना सम्बन्धी सचेतना र
ूचार ूसार सम्बन्धी िव ालय जनगणना िशक्षा कक्षा स ालन गिरनेछ ।
(झ) सबै िब ालयको सूचना पाटीमा सबैले दे ख्न सक्ने गरी जनगणना िःटकर, लोगो तथा अन्य
जनगणना सम्बन्धी सूचना टाँस गिरिदन अनुरोध गिरनेछ ।

४६.

जनगणनाको ूचार ूसार तथा सन्दे श ूवाह सम्बन्धी व्यवःथा:
(१) िवभागले जनगणना सम्बन्धी िवषयमा समाचार, सं वाद, बहस, अन्तिबर्या आिद सामािजक
स ाल, रे िडयो, टे िलिभजनमाफर्त स ालन गनुक
र् ो अितिरक्त सम्मेलन, गो ी, छलफल, बैठक,
भेलाको समेत आयोजना गनछ ।
(२) िविभ

पेशा, भाषा, जातजाित, धमर्, राजनीित तथा अन्य िवषयगत सं घ सं गठनह को समेत

राय सुझाव िलइनेछ ।
(३) िवभागले सबै सरकारी, गैरसरकारी, िनजी सं घसं ःथाको समन्वयमा सम्बिन्धत कायार्लयमा
वा माहक सेवा केन्िमा तपिसल बमोिजमको जनगणना ूचार ूसार साममी राख्न अनुरोध
गनछ:(क) सम्भव भएसम्म ूमुख टे िलिभजन च्यानल, रे िडयो, पऽपिऽका, आिदमा जनगणना िरमाइन्डर
(Countdown) ूसारण गनर्,

(ख) जनगणना िःटकर, लोगो, सूचना, व्यानर टाँस गनर्,
(ग) शहर, गाउँ बःतीका ूमुख चोक, दोबाटो तथा चौबाटोमा जनगणना ूचार ूसार होिडर्ङ
बोडर्, तुल, व्यानर पोःटर आिद राख्न,

(घ) मामीण क्षेऽमा लाग्ने हाटबजार तथा मेलामा जनगणना केिन्ित िवशेष ूचार ूसार
कायर्बमह

स ालन गनर्,

(ङ) िसनेमा हलमा डकुमेन्शी तथा सन्दे श ूवाह गनर्,
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(च) सम्भव भएसम्म िडःप्ले बोडर्/इलेक्शोिनक िडःप्ले बोडर् सहयोग वा भाडामा िलईएर
सन्दे श ूवाह गनर्,

(छ) सडकमा रहेका फ्लाई ओभरको ूयोग गरी सन्दे श ूशारण गनर्,
(ज) सूचना िवभागबाट ूकाशन हुने क्यालेन्डरमा जेठ र असार मिहनामा जनगणना सम्बन्धी
फोटो तथा सन्दे श राख्न ।

४७.

ूचार ूसार व्यवःथापनः
(१) िवभागले माहक सं ख्या र पहुँचको दायराका आधारमा पऽपिऽका तथा स ार माध्यममा
जनगणनाका ूचार ूसार साममी लागत ूभावी तिरकाले िवतरण गनछ ।
(२) िवभागले उपदफा (१) बमोिजम सम्भव भएसम्म केन्िीय ूसारणबाट ूचार ूसारको
व्यवःथा िमलाउने छ । त्यसैगरी जनगणना कायार्लयह ले ूदे श तथा िजल्लाःतरबाट हुने
ूचार ूसारका कायर् गनछन् ।
(३) िवभागले स ारमाध्यमलाई ूचार ूसार साममी िवतरण गदार् ःवसाझेदारी कायर्लाई
ूाथिमकता िदनेछ ।

४८.

स ार तथा ूचार ूसारका चरणह ः
(१) िवभागले घर तथा घरपिरवार सूचीकरण र मुख्य गणनाको समयमा दे हाय बमोिजमको
चरणमा स ार तथा ूचार ूसारका कायर् गनछ:(क) मुख्य गणनाको निजकको समयमा स ार तथा ूचार ूसार: मुख्य गणनाको निजकको
समयमा जनगणना किहले दे िख हुन्छ, यसमा के के सोिधन्छ, यो कसरी गिरन्छ, िकन

गिरन्छ उ रदाताको दाियत्व र कतर्व्य के हो, िववरणको गोप्यता कसरी सुरिक्षत रािखन्छ

र यसमा कसरी सहयोग गनर् सिकन्छ, आफ्नो घरपिरवारमा िववरण सोध्न गणक नआएमा
के गन आिद जःता िवषयमा व्यापक ूचार ूसार गिरनेछ ।

(ख) मुख्य गणनाको समयाविधमा स ार तथा ूचार ूसार: मुख्य गणनाको समयाविधमा मुख्य

पले सबै उ रदाता जनगणनामा सहभागी हुने र आफूले िचने जानेका व्यिक्त र

छरिछमेकीलाई सिरक हुन सल्लाह िदने तथा सही िववरण िदनको लािग सबैलाई उत्ूेिरत
गिरनेछ।जनगणनाको

उ ेँय

पूरा

गनर्

उ रदाताको

ची

बढाई

सहभािगताका लािग ूेिरत गनर् िवशेष िकिसमको ूचार ूसार गिरनेछ ।

मूल

गणनामा

(ग) जनगणनाको अिन्तम िदन सूचना ूवाह: जनगणनाको अिन्तम िदन जनगणनामा कुनै
व्यिक्त तथा पिरवार छु टे को थाहा भएमा तत्काल खवर गिरिदन अनुरोध गनुक
र् ा साथै

िनि त बासःथान नभएका व्यिक्तह लाई आफू रहेको क्षेऽमा खिटएको गणकसँग सम्पकर्

गरी िववरण उपलव्ध गराउन अनुरोध गिरनेछ । सबै उ रदाता तथा आम नागिरकलाई
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जनगणनामा सिरक भएकोमा धन्यवाद

ापन गिरनेछ । गणनाको ूारिम्भक नितजा

ूकाशनको अनुमािनत िमित समेटी सूचना ूवाह समेत गिरनेछ ।

४९.

ूदे श समन्वय पिरषदमा छलफल गिरने:
जनगणनाको तयारी, िविध, ूिबया, मह व, तहगत समन्वय, सहकायर् र सहयोग सम्बन्धी िवषय
सं घ ूदे श र ःथानीय तह अन्तर सम्बन्ध तथा समन्वय ऐन २०७७ को दफा २४
बमोिजमको ूदे श समन्वय पिरषद्को बैठकमा ूःतुत गन व्यवःथा िमलाई सबै तहको
सहयोगको ूितब ता ूा

५०.

गिरनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्या न:
(१) िवभागले जनगणनाको सूचना तथा सन्दे श ूसारण सम्बन्धमा आम सरोकारवाला सूिचत
भए नभएको वा यथाथर् बुझाईको अवःथाबारे िनयिमत पमा धारणा बुझ्न छु ै कायर्बम र
िमिडया कभरे ज थाहा पाउन न्यूज डेःक माफर्त ितु सवक्षण गनछ । कुनै गलत बुझाइ रहेको
पाइएमा सोको सं शोधनका लािग छु ै सन्दे श ूवाह गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्को लािग जनगणनाको सम्बन्धमा तहगत पमा भएको
ूचार ूसारको अनुगमन सम्बिन्धत जनगणना समन्वय सिमितले गनछ ।
(३) सम्विन्धत जनगणना कायार्लयह ले उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोिजम अनुगमन
मूल्यांकनको ूितवेदन तयार गरी िवभागलाई उपलब्ध गराउनु पनछ ।

पिरच्छे द ७
गणना साममीह को ढु वानी, भण्डारण र व्यवःथापन
५१.

सं किलत फारामह को भण्डारण र व्यवःथापन गन:
राि य जनगणनाको लािग ठू लो सं ख्यामा ू ावली फाराम तथा गणना साममीको व्यवःथापन
गनुप
र् न भएकोले ू ावली तथा गणना साममीलाई ःथानीय ःतरसम्म ढु वानी र भण्डारण गन,
ःथानीयःतरवाट भिरएका ू ाविलह

केन्िसम्म ल्याउने तथा तथ्या

ू ावलीलाई व्यवःथापन गनुप
र् न हुन्छ ।यसका लािग िनम्न कायर्ह

ूशोधन केन्िमा

गिरनेछ:-

(क) ू ावली तथा गणना साममीको सं ख्या सुिनि त गन,
(ख) ू ावली तथा गणना साममीको उपयूक्त समयमा सुरिक्षत तवरले ढु वानी गन,
(ग) ःथलगत पमा सं किलत िववरणको पूण र् सुरक्षा तथा गोपनीयता सुिनि त गन,
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(घ) भिरएका फाराम तथा अन्य गणना सामगीह

सुरिक्षत पमा पिरवहन गरी िवभागमा

ल्याउने र ूशोधनका लािग आवँयक पूव र् तयारी गन,
(ङ) तथ्या

५२.

ूिवि

कायर्मा ू ावलीको उिचत व्यवःथापन गन ।

गणना साममी प्यािकङ र ढु वानी गन :
(१) िवभागले वडा तथा ःथानीय तह अनुसार गणना साममीको प्यािकङ तथा गिन्त सुिनि त
गरी सबै ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयसम्म ढु वानीको व्यवःथा िमलाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गणना साममी प्यािकङ गदार् वडा तथा ःथानीय तह अनुसार अलग
अलग प्लाि क थैलोमा प्यािकङ गरी सुरिक्षत तवरले जुटको बोरामा प्याक गनुर् पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको गणना साममी ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयले
मातहतका ःथानीय जनगणना कायार्लयसम्म ढु वानीको व्यवःथा गनछ ।
(४) ःथानीय जनगणना कायार्लयबाट आवँयक गणना साममीह
क्षेऽसम्म लैजाने र भिरएका ू ावली तथा साममीह

बुझी आफ्नो गणना

बुझाउनका लािग ःथानीय जनगणना

कायार्लयसम्म ल्याउने िजम्मेवारी सम्बिन्धत गणक तथा सुपिरवेक्षकको हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम ूदे श तथा िजल्लामा पठाइए अनुसार नै वडा तथा ःथानीय तह
अनुसार भिरएका ू ावली फारामह

जनगणना कायार्लयले प्यािकङ गरी सात िदनिभऽ

िवभागमा पठाउनु पनछ ।

५३.

सं किलत फारामको पूणत
र् ा पिरक्षण गन:
(१) गणक तथा सुपिरवेक्षकले आदे शको दफा ५ अनुसार सं किलत ू ावली फारामको
पूणत
र् ाको पिरक्षण िफल्डमा नै गनुप
र् नछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गणकले भरे को ूत्येक ू ावली र सोसँग सम्बिन्धत िववरण
राॆोसँग भरे नभरे को जाँच गरी भरे को सुिनि त गनुर् सुपिरवेक्षकको कतर्व्य र िजम्मेवारी
हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ू ावली फारामको जाँच गदार् कुनै ू

पूण र् पमा नभिरएको

ँ को सम्पकर्मा तत्काल पुन: भन व्यवःथा िमलाउनु पनछ ।
पाइएमा सम्बिन्धत उ रदातासग

५४.

ःथलगत पमा सं किलत फाराम बुझ्ने ूिबया:
(१) जनगणना अिधकारीले आफ्नो कायर्क्षेऽ िभऽको ःथलगत कायर्बाट सं किलत फारामह
बुझ्नको लािग आवँयक जनशिक्तको व्यवःथा गनछ ।
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(२) उपदफा

(१)

बमोिजम

कायर्

गनर् जनगणना

कायार्लयले

उपलब्ध

जनशिक्त

वा

आवँयकता बमोिजम गणक तथा सुपिरवेक्षक मध्येबाट ू ावली फाराम जाँचकीको व्यवःथा
िमलाउनु पनछ ।
(३) जनगणना अिधकारीले ःथलगत कायर्बाट सं किलत फारामह
जाँचकीको

बुझ्न ू ावली फाराम

पमा खटाएमा सो कायर् गनुर् गणक तथा सुपिरवेक्षकको कतर्व्य र िजम्मेवारी

हुनेछ ।
(४) दफा ५२ बमोिजम कायर् सम्प

भएपिछ गणक तथा सुपिरवेक्षकह ले अनुसूची ७

बमोिजमको कन्शोल फाराम र अनुसूची ८ बमोिजमको कायर् सम्प ता फाराम भरी बुझाउनु
पनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम फारामह

बुझाई सकेपिछ माऽ ूदे श तथा िजल्ला जनगणना

कायार्लयले सम्बिन्धत व्यिक्तको बक खातामाफर्त तोिकएको रकम भ ुक्तानी गनछ ।
(६) जनगणना अिधकारीले ःथलगत कायर्बाट सं किलत फारामह

बुझ्न कायार्लय पिरसरिभऽै

अलग डेःकको व्यवःथा गनुप
र् नछ ।
(७) जनगणना अिधकारीले ःथलगत कायर्बाट सं किलत फारामह

बुझ्न आवँयक कमर्चारी

व्यवःथा गनुप
र् नछ ।
(८) फाराम बुझाउँदा सम्विन्धत गणक तथा सुपिरवेक्षक अिनवायर्

ु
पमा उपिःथत भई सं यक्त

पमा सं किलत फाराम बुझाउनु पनछ ।
(९) जनगणना अिधकारीले कमर्चारीको आलोपालो िमलाएर ःथलगत कायर्बाट सं किलत फाराम
बुझ्ने व्यवःथा गनछ।

५५.

फाराम बुझ्दा जाँच गनुर् पन कुराह :
(१) दफा ५४ बमोिजम फाराम बुझ्दा तोिकएका कमर्चारीले िनम्न कुराह को जाँच गनुप
र् नछ:(क) हरे क ू का उ र ठीकसँग भरे नभरे को तथा ू ावलीको पूणत
र् ा,
(ख) बुक सं ख्या र बुक िभऽ भिरएका फाराम सं ख्या,
ग)

खािल बुक तथा फारामको सं ख्या,

घ)

कन्शोल फाराममा भिरएको जनसं ख्या,

च)

ँ भरे नभरे को,
कन्शोल फाराम ठीकसग

छ)

कायर्सम्प

फाराम ठीकसँग भरे नभरे को,

(२) उपदफा (१) अनुसार फाराम जाँचकी पूण र् सन्तु
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भएमा ू ावली फाराम बुझ्नु पनछ ।

५६.

गणक तथा सुपिरवेक्षकलाई सूिचत गराउनु पन:
(१) जनगणना अिधकारीले गणक तथा सुपिरवेक्षकको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा उिनह ले
पाउने सुिवधा लगायत ःथलगत कायर्बाट सं किलत फाराम िफल्डमा जाँच गन तथा कायार्लयमा
बुझाउने ूिबयाको बारे मा जानकारी गराउनुका साथै अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण गन समयमा
पिन फाराम बुझाउने ूिबयाको बारे मा पूव र् सूिचत गनुप
र् नछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम जनगणना अिधकारीले तथ्या को पूणत
र् ाको महत्व र यसले पान
असरबारे पिन गणक तथा सुपिरवेक्षकलाई पूव र् जानकारी गराउनु पनछ ।

५७.

ःथानीयःतरमा ू ावली भण्डारण:
(१) दफा ५४ बमोिजम सं किलत फाराम बुिझसकेपिछ सुरिक्षत

पमा त्यसलाई भण्डारण गन

र िवभागले तोकेको ःथानमा पठाउने िजम्मेवारी जनगणना अिधकारीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ःथानीय जनगणना कायार्लयले फारामह

गणना क्षेऽ, वडा नम्बर

तथा ःथानीय तह अनुसार अलग अलग प्यािकङ गरी िजल्ला जनगणना कायार्लयसम्म पुयार्उनु
पनछ ।
(३) आदे शको दफा ३० बमोिजम जनगणना साममी सुरक्षा र ढु वानीलाई सहज बनाउन
निजकको सुरक्षा िनकायको सहयोग िलनुपनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम साममीको सुरक्षा र व्यविःथत ढु वानीको लािग जनगणना समन्वय
सिमितले आवँयक सहयोग गनुप
र् नछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजम तोिकएको ःथानमा गणना साममी भण्डारणको लािग िवभागले गृह
मन्ऽालय माफर्त सुरक्षा िनकायलाई सहयोगको लािग अनुरोध गनछ ।

५८.

केन्िीयःतरमा ू ावली भण्डारण र व्यवःथापन गन:
(१) िवभागले आदे शको दफा २४ को उपदफा (१) बमोिजमको तथ्या

ूशोधन केन्िमा

िजल्लाबाट भिरएर आएका ू ावली भण्डारणको व्यवःथा िमलाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ू ावली िजल्ला, ःथानीय तह तथा वडा अनुसार ःप

दे िखने गरी

अलग अलग यार्कमा भण्डारण गनुप
र् नछ ।

५९.

प्यािक , ढु वानी तथा भण्डारण कायर्समूह गठन गन:
(१) आदे शको दफा १६ बमोिजम िवभागले ू ावली फारामह

ःथानीय ःतरमा ढु वानी गन र

ःथलगत कायर्बाट भिरएर आएका फारामह को व्यवःथापन गनर्को लािग दे हाय बमोिजमको
भण्डारण तथा ढु वानी कायर् समूह गठन गनछ:35

(क) िनदशक जनसं ख्या शाखा – सं योजक
अिधकृत, केन्िीय तथ्या

(ख) तथ्या
(ग)

तथ्या

(२) उपदफा

िवभाग – सदःय

सहायक, केन्िीय तथ्या

(१)

बमोिजमको

िवभाग – सं योजक

कायर्को

लािग

िवभागले

कायर् समूहलाई

सहयोग

गनर्

आवँयकता अनुसार कायार्लय सहायक, लोडर र कायार्लय सहयोगीको व्यवःथा गनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको कायर् समूहले जनसं ख्या शाखाको ूत्यक्ष िनदशन र िनयन्ऽणमा
दे हाय बमोिजमको कायर् गनछ:(क) छपाई भएका वा खिरद गिरएका समानह

जु गरी बुिझ िलने,

(ख) ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयमा पठाउनु पन गणना साममीको सूची तयार
गरी वडा, ःथानीय तह तथा िजल्ला अनुसार प्यािकङ गन,

(ग)

प्यािकङ गिरएका गणना साममीह

ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयमा

पठाउने,

(घ) गणना कायर् सम्प

भएपिछ ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयबाट ूा

ू ावली लगायत अन्य साममीह

(ङ) ूा

ू ावलीह

बुिझिलने,

िजल्ला, ःथानीय तह तथा वडा अनुसार व्यविःथत गरी अलग

अलग यार्कमा िमलाएर राख्ने,

(च) ू ावली फारामह
पुयार्उने र ूिवि

आवँयकता अनुसार तथ्या

ूशोधन केन्िमा ूिवि को लािग

भएपिछ पुनः व्यविःथत साथ राख्ने,

(छ) ू ावली व्यवःथापन लगायत तोिकएका अन्य कायर्को ःप

िववरण राख्ने,

(ज) िवभागले तोकेको भण्डारण सम्बन्धी अन्य कायर् गन ।

पिरच्छे द ८
तथ्या
६०.

ूशोधन तथा सूचना ूिविध

सं लग्न कमर्चारीको कतर्व्य र िजम्मेवारी:
(१) राि य जनगणनाको ःथलगत कायर्बाट ूा
िभऽ ूशोधन तथा िव ष
े णको कायर् सम्प

तथ्या लाई पारदशीर् ढं गले िनि त समयसीमा

गरी गुणःतरीय तथ्या

उत्पादन गनर् र ऐन तथा

आदे शको भावना िवपिरत नहुने गरी सूचना ूिविधको समेत उपयोग गनुर् राि य जनगणना
तथ्या

ूशोधन तथा सूचना ूिविध व्यवःथापनको ूमुख उ ँ
े य हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको उ ेँय हािसल गनर् तथ्या

ूशोधन कायर्मा सं लग्न सम्पूण र्

कमर्चारीह को कतर्व्य र िजम्मेवारी हुनेछ ।

६१.

तथ्या

ूशोधन केन्ि ःथापना र स ालन:

(१) िवभागले आदे शको दफा २४ बमोिजम िवभागमा तथ्या

ूशोधन केन्ि ःथापना गनछ र

सो केन्िबाट माऽ ूशोधनको काम नसक्ने अवःथामा िवभाग बािहर काठमाड उपत्यकाका
अन्य ःथानमा तथ्या

ूशोधन केन्िको ःथापना गनर् सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तथ्या
इिडिटङ, तथ्या

ूशोधन केन्िमा ू ावली फारामको कोिडङ तथा

ूिवि , नमूना छनोटका आधारमा दोहोरो ूिवि , तथ्या

एकीकरण, तथ्या

शुि करण तथा सामा ःयता जाँच गरी अिन्तम डेटावेस तयारीका कायर् गिरनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सम्पूण र् कायर्को सं चालन र व्यवःथापन जनसं ख्या शाखाले
गनछ ।
(४) राि य जनगणना २०७८ को तथ्या
ूयोग हुने ूोमामह

सं कलनमा ूयोग हुने

ाबलेटमा जनगणनामा

राखी तािलमको समयमा सम्विन्धत िजल्ला जनगणना कायार्लयमा

पठाईनेछ।
(५) िवदे श िःथत कुटनीितक िनयोगमा कायर्रत नेपाली कमर्चारीह लाई राि य जनगणना
२०७८ मा िव िु तय जनगणना (e-Census) को माध्यमबाट समेट्ने योजना अनुसार वेवबेस
(Web-based) सफ्टवेयर िनमार्ण गिरनेछ ।

६२.

कागजी ू ावलीको कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन व्यवःथापनका ूिबया:
(१) कागजी ू ावलीबाट सं किलत िववरणको कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन व्यवःथापन
कायर् दे हाय बमोिजम हुनेछ:(क) कोिडङ तथा ईिडिटङ ःथलको व्यवःथा: किम्तमा १०० जना कोडर तथा ईिडटर,

५ जना कोिडङ र इिडिटङ सुपरभाईजर समेत बःन पुग्ने ठाउँको व्यवःथापन

गिरनेछ । उक्त कायर् २०७८ जे

मिहना िभऽ सम्प

गिरनेछ ।

(ख) कमर्चारी भनार्ः कोिडङ तथा ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गन कमर्चारीको भनार् २०७८
ौावण दोॐो ह ा िभऽ सम्प

(ग)

गिरनेछ।

कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गन कमर्चारीको अिभमूखीकरण: कोिडङ तथा

ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गन कमर्चारीह को लािग ३ िदने अिभमूखीकरण २०७८
ौावण तेॐो ह ा िभऽ स ालन गिरनेछ ।
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(घ) कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन कायर्को आरम्भः कोिडङ तथा ईिडिटङ र
भेिरिफकेसन कायर् २०७८ ौावण मसान्त िभऽ शु

गिरनेछ ।

(२) ू ावलीका आधारमा कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गनुर् पन मुख्य मुख्य िवषयह
िनम्न बमोिजम हुनेछन्:(क) िजल्ला, गाउँपािलका/नगरपािलका, गाउँ/बःती/टोल, गणना
िववरणको परीक्षण,

(ख) ू ावलीमा भिरएका िववरणह
(ग)

क्षेऽको

कोड

तथा

बीचको साम ःयता परीक्षण,

मृत्यु भएको जम्मा सं ख्यामा लेिखएको सं ख्या र मृत्यु भएका व्यिक्तह को िववरणमा

उल्लेख गिरएको सं ख्या िमलेको छ िक छै न जाँच गन,

(घ) िवदे शमा रहेका अनुपिःथत सं ख्यामा लेिखएको सं ख्या (पु ष मिहला समेत) र िवदे श
गएको व्यिक्तको िववरणमा लेिखएको सं ख्या गन्ती गदार् िमल्छ िक िमल्दै न जाँच
गन (पु ष मिहला समेत),

(ङ) िवदे श गएका व्यिक्तह

गएको दे शको कोड परीक्षण गन वा कोड िदने,

(च) पिरवारमा अक्सर बसोवास गन सं ख्यामा लेिखएको सं ख्या (पु ष र मिहला समेत)
र व्यिक्तगत िववरणमा लेिखएका व्यिक्तह को सं ख्या गन्ती गदार् िमल्छ िक िमल्दै न

जाँच गन (पु ष र मिहला समेत),
(छ) जन्म िमित र उमेर जाँच गन,

(ज) जन्म भएको वा यस अिघ बसोबास गरे को िजल्ला तथा दे शको कोड जाँच गन,
(झ) पेशा (Occupation) र काम गन वा व्यावसायको क्षेऽ (Industry) को कोड जाँच
गन,

(ञ) पिरवारमा शुन्य वषर्को व्यिक्त र १५ दे िख ४९ वषर्का िववािहत मिहलाले गत १
वषर्मा जन्माएको बच्चा सं ख्याको सामन्जःयता जाँच गरी एिकन गन ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम कोडर/ईिडटरले कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गरे को कायर्
नमूना छनोटको आधारमा किम्तमा ५ ूितशतको सं ख्यामा सुपरभाइजरले पुनः जाँच गनुर्
पदर्छ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम ू ावलीको कोिडङ, ईिडिटङ र भेिरिफकेसन गदार् एउटा व्यिक्तले

६३.

आफूलाई तोिकएको ःथानीय तह सम्प

नगरी अक ःथानीय तहको कायर् गनुर् हुदैन ।

कागजी ू ावलीका िववरणको ूिवि

व्यवःथापन ूिबया:

(१) कागजी ू ावलीबाट सं किलत िववरणको ूिवि
बमोिजम हुनेछ:38

व्यवःथापन कायर् र ूिबया दे हाय

(अ) लगत ूिवि को पूव र् तयारीका लािग तपिसल बमोिजमका आधारभूत भौितक पूवार्धार
व्यवःथापन िव.सं . २०७८ साल जेठ मसान्त िभऽ सम्प

गिरनेछ ।

(क) सफ्टवेयर िनमार्ण: राि य जनगणना २०७८ को लािग कागजी ू ावली फारामको
ूिवि

ावलेटको ूयोग गरी िव ू तीय ूणाली माफर्त गिरने लगत स लनको

र

लािग िसएसूो (CSPro) सफ्टवेयर प्याकेज ूयोग गरी िवभागले तयार गरे को
एिप्लकेशन (Application) ूयोग गिरनेछ।

(ख) लगत ूिवि

गन भवन व्यवःथापन: राि य जनगणना २०७८ मा दे शभर कागजी

ू ावलीको माध्यमबाट स लन भएको ू ावलीको लगत ूिवि को लािग एक

िशफ्टमा लगभग १५० दे िख २०० जना व्यिक्त (Data entry operator, Quality
controller/verifier/supervisor, Store management, data management team
समेत) अटाउने भवनको व्यवःथा गिरनेछ ।
(ग) लगत ूिवि

कक्षको व्यवःथा: लगत ूिवि

गन भवनको छनोट तथा व्यवःथा

भईसकेपिछ एक िशफ्टमा १०० दे िख १५० व्यिक्तले डाटा इन्शीको काम गनर्

िमल्ने लगत ूशोधन कक्षको िनमार्ण गिरनेछ।लगत ूशोधन कक्षमा यािन्ऽक
उपकरणको जडान लगायतका दे हाय बमोिजमका कायर् गिरनेछ:1.

Server Setup / Local Area Network to 200 - 250 Computers,

2.

Database (Apache, MySQL and Php installation and necessary set up for
data transmission from client computers),

3.

Laptop/Desktop setting for Data Entry Station, Mini Store, Staff
management office and office of data management team,

4.

Software Installation in all 200 - 250 computers,

5.

Installation of Security System (CCTV, Security Guard, Digital Notice Board
etc.).

(घ) सहायक

गोदाम

कक्षको

व्यवःथा:

(Warehouse) बाट ल्याइएका ू ावलीह

लगत

ूिवि को

लािग

मुख्य

र इन्शी भईसकेका ू ावलीह

समयको लािग राख्न एउटा सहायक गोदाम कक्षको िनमार्ण गिरनेछ ।

गोदाम
केही

(ङ) गुणःतर िनयन्ऽक तथा जाँचकी (Quality Controller/Verifier) को कायर्कक्षको

व्यवःथा: लगत ूिवि को गुणःतर जाँचको लािग पाँच जनाको एउटा समूह
बनाइनेछ । यो समूहले डाटा इन्शी भईसकेपिछ डाटा इन्शी अपरे टरबाट भएको

ऽुटीपूण र् ूिवि

(Mis Keying) प ा लगाई ऽुटीपूण र् ूिवि

(Mis Keying) भएका डाटा

इन्शी अपरे टरह लाई सचेत गराई सुधार गनर् लगाउनेछ ।

(च) ःटोर

िकपर

फारामह

(Store keeper) कायर्कक्षको

व्यवःथा:

गणना

क्षेऽ

अनुसारको

डाटा इन्शी अपरे टरलाई बुझाउने र डाटा इन्शी सिकएपिछ सभर्रमा डाटा

शान्सफर भएको सुिनि त गरी फारामह
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िफतार् िलनको लािग ःटोर िकपर कक्षको

व्यवःथा गिरनेछ । यस कक्षमा काम गनर् एउटा िसफ्टमा एक जना ःटोर िकपर

र एक जना रे कडर् िकपर को व्यवःथा गिरनेछ ।
(छ) सभर्र

म (Server room) को व्यवःथा: डाटा इन्शी कक्षमा जडान भएका

कम्प्युटरको लोकल एिरया नेटवकर् (Local Area Network) को माध्यमबाट एक
आपसमा आव

गिरनेछ । सोको लािग एउटा उच्च क्षमतायुक्त सभर्रको व्यवःथा

गिरनेछ र उक्त सभर्र राख्नको लािग एउटा सभर्र कक्षको व्यवःथा गिरनेछ ।

(आ) डाटा ूिवि को लािग आवँयक दे हाय बमोिजमको कमर्चारीको व्यवःथापन २०७८
असारको तेॐो ह ादे िख चरणब

पमा भदौ मसान्त िभऽ सम्प

गिरनेछ ।

(क) डाटा ईन्शी अपरे टर (Data Entry Operator) को भनार्ः डाटा ईन्शीको ूित की
ःशोकको आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी बढीमा ३०० जना कमर्चारी बढीमा
६ मिहनाको लािग करारमा िलइनेछ । डाटा ईन्शी अपरे टरको लािग न्युनतम

योग्यता दे हाय बमोिजम हुनेछ:-

(१) न्युनतम शैिक्षक योग्यता: डाटा ईन्शी अपरे टरको लािग ूमाणपऽ तह वा
सोसरह उ ीणर् गरे को ।

(२) उमेरः दरखाःत िदने अिन्तम िदनमा १८ (अठार) वषर् पुरा गरे को ।
(३) अनुभवः

डाटा

िदईनेछ ।

ईन्शी

सम्वन्धी

अनुभव

भएकालाई

िवशेष

ूाथिमकता

(४) ूयोगात्मक परीक्षा: ूयोगात्मक परीक्षामा उि णर् भएकालाई माऽ योग्यताबम
अनुसार भनार् गिरनेछ ।

(५) पेश गनुर् पन आवँयक कागजात र ूमाण पऽ
(१) नेपाली नागिरकताको ूमाण पऽको ूितिलपी,
(२) न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ को ूितिलपी,
(ख) लगत ूिवि

कायर्: लगत ूिवि

कायर् िनम्न बमोिजम हुनेछ :–

(१) घर तथा घरपिरवार सूचीकरण फारामः िव.सं .२०७८ साल ौावण १ गते

दे िख राि य जनगणनाको घरपिरवार सूिचकरण फारामको लगत ूिवि को
कायर् गिरनेछ र यो कायर् २ मिहना (भाि मसान्त) मा सम्प

रहेको छ ।

गन लक्ष

(२) मुख्य ू ावली: िव.सं . २०७८ साल असोज १ गते दे िख राि य जनगणनाको
मुख्य ू ावलीको लगत ूिवि को कायर् शु

गिरनेछ । शु को १ ह ा

िसमीत सं ख्याका डाटा इन्शी अपरे टरको ूयोग गरे र लगत ूिवि को कायर्

आरम्भ गिरनेछ । यो समयमा सफ्टवेयर (software), ःटोर व्यवःथापन

(store management), अिभलेिखकरण (record keeping) आिद सबै पक्षमा
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सम्वन्धीत कमर्चारीह लाई अभ्यःत गराईने छ र त्यसपिछ बमशः डाटा
इन्शी अपरे टरको सं ख्या बृि

गद लिगनेछ । डाटा इन्शी कायर् शु

भएको

दोॐो ह ा अथार्त असोज १५ गते दे िख १ िसफ्टमा बढीमा १५० जना डाटा

इन्शी अपरे टर ूयोग गरी २ िसफ्टमा डाटा इन्शी गिरनेछ । लगत ूिवि को

कायर् शु

भएको िमितले ६ मिहना िभऽ अथार्त फागुन मसान्त िभऽ सम्प

गिरने छ ।

(ग) सामुदाियक ू ावली: सामुदाियक ू ावलीको लगत ूिवि को कायर् पिन यिह
सं रचनाको ूयोग गरी ौावण १ गते दे िख नै शु
सम्प

६४.

गिरनेछ ।

गिरनेछ र बढीमा १ मिहनािभऽ

सं किलत तथ्या

व्यवःथापन र सूचना ूिविध व्यवःथा कायर् र ूिबया:

(१) िवभागले

ावलेटबाट सं किलत तथ्या

व्यवःथापन तथा सूचना ूिविध व्यवःथाको लािग

राि य जनगणना २०७८ मा िव िु तय जनगणनाको लािग ूयोग हुने लगभग २५०० थान
ावलेट, पावरबक तथा अन्य सामान (Accessories) को लािग सुरिक्षत कक्ष तथा ¥याकह को
व्यवःथा गिरनेछ ।उक्त कायर् िव.सं . २०७७ साल फाल्गुण मसान्त िभऽ िमलाइनेछ ।
(२) िवभागले दफा ३ को उपदफा (१) बमोिजम

ावलेट र ई सेन्ससवाट सं किलत तथ्या

इन्टरनेटको माध्यमबाट केन्िीय सभर्रमा अपलोड गन व्यवःथा िमलाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सं किलत तथ्या

व्यवःथापनको लािग दे हाय बमोिजमको अनलाइन

अनुगमन तथा सहजीकरण समूह गठन गिरनेछ ।
(क) कम्प्यूटर अिधकृत, जनसं ख्या शाखा – सं योजक
(ख) आइिट/कम्प्यूटर िव

(५ जना) – सदःय

(४) उपदफा (३) बमोिजमको समूहले िनम्न बमोिजम कायर् गनछ ।
(क)

ावलेटबाट सं किलत िववरणको आधारमा गणक तथा सुपिरवेक्षकको अनलाइन

अनुगमन तथा पृ पोषण उपलब्ध गराउने,
(ख) सभर्रमा ूा
(ग)

तथ्या को आधारमा दै िनक ूगित िववरण तयार गन,

िजल्लाबाट दै िनक गणना भएको िववरण ूा
िववरणको सारांश तयार गन ।

(घ) जनगणना

ःथलगत

कायर्को

ूणालीलाई व्यवःथापन गन ।

अनुगमन

तथा

गरी हरे क िदन नेपालभर सं किलत
सुपिरवेक्षण

अनलाईन

िरपोिटर्

(५) डाटा ईिन्टमेशन (Data Integration): कागजी ू ावलीबाट इन्शी भएको गणना क्षेऽ
अनुसारको डाटा फाइलह ,

ाबलेट िविधबाट लगत स लन भएका िववरण र िवदे शिःथत
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कुटनीितक िनयोगका नेपाली कमर्चारीह बाट िव िु तय जनगणना (e-census) को माध्यमबाट
भिरएका ू ावलीका िववरण एकिऽत गरी सम्पूण र् जनगणनाको डाटालाई एउटै

िढक्का

बनाइनेछ ।

६५.

तथ्या

ूमािणकरण (Data Validation)

तथा साम ःयता जाँच (Consistency Check)

कायर् गन :
(१) दफा ६३ र दफा ६४ बमोिजम तथ्या को ूमािणकरण र साम ःयता जाँच दे हाय
बमोिजम गिरनेछ ।
(क) भौगोिलक क्षेऽ अनुसार जनसं ख्या जाँच: एउटा िजल्लाको डाटा इन्शी कायर्
सिकएपिछ

तथ्या को

ूमािणकरण

Validation/Consistency Check) को कायर् शु

र

साम ःयता

जाँच

(Data

गिरनेछ । पिहलो चरणमा ूत्येक

गाउँपािलका/नगरपािलकाको वडा अनुसार जनसं ख्या ूा

भयो भएन भनेर जाँच

गिरनेछ भने दोॐो चरणमा ूत्येक वडाको जनसं ख्या २०६८ सालको जनगणनाको
जनसं ख्या र २०७८ को कन्शोल फारम अनुसार तुलना गरी असामान्य दे िखएमा

पुनः जाँच गिरनेछ ।

(ख) जातजाित तथा मातृभाषा अनुसार जनसं ख्या जाँच: सामुदाियक ू ावलीको िववरणको

आधारमा ूत्येक वडामा कुन कुन जातजाित तथा मातृभाषा बोल्ने समुदायको
बसोवास रहेको छ, सोको आधारमा जातजाित तथा मातृभाषा बोल्ने समुदायको सूची

तयार गिरनेछ र मुख्य गणना अनुसार सो वडामा कुन कुन जातजाित तथा मातृभाषा

बोल्ने समुदायको बसोबास रहेको छ सो एकआपसमा िभडाई बेमेल भएका
वडाह मा के भएको हो सोको लेखाजोखा गिरनेछ ।

(ग) इन्शा-रे कडर् र इन्टर-रे कडर् (Intra-record and Inter-record) असं गित जाँचः मुख्य
ू ावलीमाफर्त सं किलत िववरणको एकआपसमा असं गितह

दे खा परे मा कागजी

ू ाविलमा िभडाई वा आवँयक परे मा सम्बिन्धत उ रदातालाई सोधी एिकन

गिरनेछ।

६६.

तथ्या

गुणःतर जाँच र अनुगमन तथा मूल्यांकनः

(१) यस कायर्िवधी अनुसार तथ्या

ूशोधन सम्बन्धी सम्पूण र् कायर्को अनुगमन तथा सूपिरवेक्षण

तथा मूल्यांकन गनर् दे हाय बमोिजमको तथ्या

गुणःतर तथा ूशोधन व्यवःथापन सिमित गठन

गिरनेछ:(क) उपमहािनदशक, राि य जनगणना कायर्बम हेन – सं योजक
(ख) िनदशक, जनसं ख्या शाखा – सदःय
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(ग)

कम्प्यूटर अिधकृत, जनसं ख्या शाखा – सदःय

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले दे हाय बमोिजमको कायर् गनछ:(क) तथ्या

ूशोधन कायर् सही र दु ःत भए नभएको हेन,

(ख) तथ्या

ूशोधनको बममा आइपन समःयाह को समाधान गन,

(ग)

आदे शको दफा २८ बमोिजमको आचरण र तथ्या

ूशोधन कायर्मा सं लग्न

जनशिक्तले दफा ६९ अनुसार पालन गनुप
र् न आचरण पालना गन गराउने,
(घ) तथ्या

शु ता पिरक्षण वा जाँच गरी अिन्तम डाटाबेस तयार गन,

(ङ) तथ्या को पूणत
र् ा पिरक्षण गन,
(च) तथ्या

ूशोधनका समयमा आईपन अन्य कायर्ह

(छ) तथ्या

गुणःतर मूल्या नको कायर् गन ।

गन गराउने,

(३) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले िवभागको िनदशकको सं योजकत्वमा तथ्या
इिडिटङ र ूिवि

६७.

कोिडङ,

िनयमन उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ ।

तथ्या

ूशोधन कायर्मा िव को सहयोग िलने:

तथ्या

ूशोधन तथा िव ष
े णको लािग िवभागले आवँयकता अनुसार िवषय िव को सल्लाह र

सुझाव िलन सक्नेछ । यसका लािग िवभागले आवँयकता अनुसार िवषय िव

समूह गठन

गनर् सक्नेछ ।

६८.

तािलकीकरण योजना र तथ्या

सावर्जिनकीकरण गन:

(१) िवभागले राि य, ूदे श, िजल्ला, गाउँपािलका/नगरपािलका र वडाःतरमा उपलब्ध गराउन
सिकने नितजाह को तािलकीकरण योजना (Tabulation Plan) को ढाँचा तयार गरी सो अनुसार
जनगणनाका नितजाह

सावर्जिनक गनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िवभागले जनगणना सम्प

भएको िमितले ३ मिहनािभऽ कन्शोल

फारामका आधारमा जनसं ख्याको ूारिम्भक नितजा ूकाशन गनछ । ू ावली ूिवि
सिकएको िमितले २ मिहना िभऽ डाटाको गुणःतर जाँचको कायर् सम्प
बमशः ूकाशन गिरनेछ । अिन्तम नितजाह

गिरनेछ र नितजाह

िवभागको वेवसाईड (Website) तथा अन्य

माध्यमबाट ूयोगकतार् समक्ष ल्याईनेछ ।
(३) राि य जनगणना २०७८ को सम्पूण र् िव ष
े णको कायर् सिकएपिछ िविभ

ूयोगकतार्को

लािग व्यिक्तगत पिहचान हटाई सावर्जिनक ूयोगको सूआम नमूना डाटा फाईल (Public Use
Micro Sample data file-PUMS) तयार गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोिजमको ःयाम्पल डाटावेसबाट आफूले चाहेका नितजाह
ूयोगकतार् ःवयंले तथ्या

ूा

गनर्

ूशोधन गनर् सक्ने िकिसमको अनलाईन ूशोधन ूणाली (Online

ँ च
Processing System) को िनमार्ण गरी सबै ूयोगकतार्लाई पह
ु िदइनेछ ।

६९.

तथ्या

ूशोधन कायर्मा सं लग्न जनशिक्तको आचरण सम्बन्धी व्यवःथा:

(१) आदे शको दफा २८ को अितिरक्त ू ावली फाराम कोिडङ, इिडिटङ तथा डाटा इिन्श
कायर्मा सं लग्न जनशिक्त तथा अन्य कमर्चारीह ले दे हाय बमोिजमको पेशागत आचरण पालना
गनुर् पनछ:(क) िवभागले उपलब्ध गराएको पिरचयपऽ अिनवायर् पमा लगाउनु पन,
(ख) तथ्या
(ग)

ूशोधन कायर्मा अनुशािसत भई समयिभऽ उपिःथत हुनपु न,

एक अकार्मा अनावँयक कुरा नगरी शान्त वातावरणमा कायर् गनुप
र् न,

(घ) लागु औषध तथा अन्य मादक पदाथर् सेवन गरी पिरसर िभऽ ूवेश गनर् नहुन,े
(ङ) सं किलत फारामको कोिडङ तथा इिडिटङ र डाटा इिन्श कायर्को दु पयोग तथा
लापरवाही गनर् गराउन नहुन,े

(च) तथ्या

ूशोधन कायर्ःथलमा होहल्ला, नाराबाजी, अ लाई भड्काउने लगायतका

कायर् गनर् गराउन नहुन,े

(छ) टे वल, कुसीर्, कम्प्यूटर तथा मेिशनरी समानह
तोडफोड वा न

(ज) बदिनयतपूण र्
(झ) तथ्या

गनर् नहुन,े

पमा ू ावलीह

लगायत अन्य सरकारी सम्पि

केरमेट गनर् वा सच्याउन वा च्या

नहुन,े

ूशोधन कायर्मा उ रदाता वा पािरवािरक िववरणको गोपनीयता भंग हुने

कुनै कायर् गनर् गराउन नहुने ।

(२) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालन नगन वा कामको िजम्मेवारी पूण र्
पमा बहन नगन करारका कमर्चारीको करारनामा तत्काल बदर गनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालन नगन कमर्चारीलाई आदे शको दफा २० को
उपदफा ४ बमोिजम थप सजाय समेत हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालन नगन सरकारी कमर्चारीलाइर् ूचिलत कानुन
बमोिजम िवभागीय कारवाही र थप सजाय समेत हुनेछ ।
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पिरच्छे द ९
ँ सहकायर्
सरकारी िनकाय तथा सं घसं ःथासग
७०.

ःवसाझेदारी गिरनेः
राि य जनगणनालाई महाअिभयानको

पमा स ालन गनर् ःवसाझेदारी अवधारणाका उ ेँय

दे हाय बमोिजम हुनेछन्:(क) "मेरो गणना, मेरो सहभािगता" भ े राि य जनगणनाको मूल नारालाई साथर्क तुल्याउनु,
(ख) राि य जनगणना आम नागिरकको िहतको लािग गिरने भएकोले सरकारी िनकाय, राि य
तथा अन्तरार्ि य सं घसं ःथा, िनजी क्षेऽ, गैर सरकारी तथा सामुदाियक क्षेऽ, नागिरक समाज
एवं आम व्यिक्त िवशेष सबैको ःव:ःफूतर् सहयोग र सहभािगता सुिनि त गनु,र्
(ग) सरकारी क्षेऽ बाहेक अन्य क्षेऽबाट हुन सक्ने सहयोगको आंकलन गनु,र्
(घ) राि य जनगणनाबाट ूा

तथ्या

उपर आम नागिरकको िव ास एवं सशक्त अपनत्व

ःथािपत गनुर् ।

७१.

समन्वय र सहकायर् गन:
(१) आदे शको दफा २६ उपदफा (२) बमोिजम िवभागले सरकारी तथा अधर्सरकारी िनकाय,
राि य तथा अन्तरार्ि य गैर सरकारी सं ःथा तथा नीिज सं घ सं ःथाह , स ार माध्यम, िब ालय,
क्याम्पस लगायतका शैिक्षक सं ःथाह

तथा अन्य सरोकारवालह सँग आवँयकता अनुसार

जनगणनाका कायर्बम स ालनमा समन्वय र सहकायर्मा गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको समन्वय र सहकायर् गदार् ःवसाझेदारीको अवधारणा अबलम्वन
गिरनेछ ।
(३) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमका सहकायर्का लािग आवँयक साममी तथा सन्दे शह
उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम ःवसाझेदारी गरी राि य जनगणनाको महाअिभयानमा ःव:ःफूतर्
सहयोग गनुर् सबै िनकाय तथा सं ःथाको कतर्व्य हुनेछ ।

७२.

ँ गिरने ःवसाझेदारीका कायर्क्षऽ
सरकारी क्षेऽसग
े :
(१) िवभागले दे हाय बमोिजमको कायर् क्षेऽमा सावर्जिनक िनकायसँग ःवसाझेदारी कायम गरी
कायर् गनछ:(क) राि य जनगणनामा ूयोग गिरने ू ावली तथा िनदिशका तयारी,
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(ख) िफल्ड कायर्मा खिटने कमर्चारीह
(ग)

तथा अन्य जनशिक्त व्यवःथापनमा सहयोग,

राि य जनगणना स ालनको बममा आवँयक पन भवन, उपकरण, फिनर्चर,
सवारी साधन लगायत ॐोत साधन उपलव्ध गराउने,

(घ) जनशिक्तलाई दक्ष एवं सक्षम बनाउन तािलम व्यवःथापनमा सहयोग,
(ङ) ूचार ूसार, तथ्या

स लन, ूिवि , व्यवःथापन तथा िब ष
े ण कायर्मा सहयोग गन,

(च) जनगणना साममी उत्पादन, ूचार ूसार तथा स ार कायर्मा सहयोग,
(छ) जनगणना कायर्को अनुगमनमा सहयोग,
ँ समन्वय र सहयोग,
(ज) अन्य क्षेऽ (सुरक्षा सं यन्ऽ, बीमा, ओैषधोपचार इत्यािद) सग
(झ) आफ्नो सं ःथा पिरसरमा व्यानर राख्ने र आफ्ना कमर्चारीह
सचेतना फैलाउने, पचार् िवतरण गन,

तथा सदःयह मा

(ञ) सरकारको पूण र् ःवािमत्वमा रहेका सं ःथान तथा अधर्सरकारी िनकायले सावर्जिनक
िहत

अन्तगर्त

ु
िव त

ूािधकरण,

खानेपानी

जनगणनाका सन्दे श अंिकत गन ।

७३.

लगायतका

सं ःथाका

िबलह मा

ँ गिरने ःवसाझेदारीका कायर्क्षऽ
गैरसरकारी क्षेऽसग
े ः
(१) ःवसाझेदारी कायर्मा गैरसरकारी, सहकारी तथा िनजी क्षेऽले दे हाय बमोिजमको कायर् गनर्
सक्नेछन्:(क) सबै गैरसरकारी सं घसं ःथा, सहकारी सं ःथा तथा िनजी क्षेऽ (उ ोग ूित ान,
व्यापािरक ूित ान, शैिक्षक सं ःथा, िव ीय सं ःथा, होटल तथा लज, यातायात

व्यवसायी सं ःथा आिद) ले ःव:ःफूतर्

व्यानर राख्ने र आफ्ना कमर्चारीह
गन,

(ख) बस,

पमा आफ्नो सं ःथाको पिरसरमा जनगणनाको

तथा सदःयह लाई सहभािगताका लािग उत्ूेिरत

ाक्सी, टे म्पो, िरक्शा लगायतका यातायातका साधनह मा राि य जनगणनाको

लोगो सिहत व्यानर, फ्लेक्स व्यानर, िःटकर आिद ूदशर्न गन । बस तथा हवाई
िटकटह मा जनगणनाको लोगो र नारा सिहतको सूचना समावेश गन,

(ग)

मनोर नःथल, ूदशर्नी ःथल, िसनेमा हल, ःवीिम
सूचना ूसार गन,

पुल, क्लव आिदमा जनगणनाको

ँ सम्विन्धत िनबन्ध, किवता, बादिववाद, नाटक आिद
(घ) शैिक्षक सं ःथाह ले जनगणनासग
ूितयोिगता स ालन गन, ूभात फेरी स ालन गन, तािलम तथा गो ी र अन्य
कायर्का लािग हल तथा कक्षा कोठा उपलव्ध गराउने,

(ङ) पऽपिऽकामा जनगणनाको साममी ूचार ूसार, सूचना, ूेस िव ि , िब ापन तथा
नितजा ूकाशन गन,
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(च) रे िडयो, टे िलिभजनमा ूचार ूसार, िब ापन, छलफल, बादिववाद, मनोर नात्मक
कायर्बम, क्याप्सन, ॄे िकङ न्यूज, फुटे ज आिदमाफर्त जनगणनाका सन्दे श वा सूचना

ु न्दा अगाडी जनगणनाको समय, िरमाइन्डर वा
हुनभ

ूवाह गन, मुख्य समाचार शु

काउण्टडाउन समय आिद सन्दे श िदने,

(छ) दूरस ार सेवा ूदायक सं ःथाले िवशेष पमा एसएमएस, जनगणना सम्वन्धी कल
टोन (CRBT) आिद ूसारण गन,

(ज) दूरस ार तथा इन्टरनेट सेवा ूदायक सं ःथाले जनगणनामा काम गन कमर्चारी तथा
अनलाईन यूजरह लाई िृ वाईफाई सुिवधाका साथै िन:शुल्क वा सुलभ सीमकाडर्,

डाटा प्याक उपलव्ध गराउने,

(झ) इन्टरनेट सेवा ूदायक सं ःथाले सरकारी तथा गैर सरकारी वेभसाईटह को
ओपिनंग वेवपेजलाई जनगणनाको वेभपेजसँग िलं क गराउने,

(ञ) बक तथा िव ीय सं ःथा, सहकारी सं ःथाह ले ूयोग गन भौचर, फाराम तथा एिटएम
बाट पैसा िझक्दाको िःलपमा जनगणना ूचार ूसार साममी अंिकत गन,

(ट) उ ोग, व्यवसायीह ले उत्पादन गन साममीह का प्याकेिज
पोिलमर व्याग, फूड प्याकेिज

(प्लाि क व्याग,

बक्समा) मा जनगणनाका सन्दे श अंिकत गन,

(ठ) सं ःथागत क्षमता अनुसार सामािजक उ रदाियत्व अन्तगर्त ूचार ूसार साममी
उत्पादन तथा िवतरण र सं रक्षण गन ।

७४.

ँ को सहकायर्ः
अन्य व्यिक्त तथा सं ःथासग
(१) ःवसाझेदारी कायर्मा व्यिक्त तथा नागिरक समाजले दे हाय बमोिजमको कायर् गनर्
सक्नेछन्:(क) व्यिक्तह

नेटविकर्

बीच ूत्यक्ष सम्पकर् र लिक्षत समूहह

िलनेिदने,
ख)

बीच सामािजक स ालमा

ःथािपत गरी जनगणनाको ूचार साममी आदानूदान तथा जानकारी

राजनीित , सामािजक पिरचालक, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक समूह, ःवाःथ्य

ःवयंसेिवका, स ारकमीर्, कलाकार आिद माफर्त िनयिमत सचेतनामूलक कायर्बम
स ालन गन,

(ग)

ूत्येक घरपिरवार तथा व्यिक्तको सिबयता माफर्त जनगणनामा िव सनीयता र
आम सहभािगता अिभबृि

(घ) तथ्या

गन,

स लनमा कुनै टोल, वःती, पिरवार व्यिक्त छु टे मा गणकलाई तत्काल खवर

गन, पुनः समावेश गनर् सूचना िदने र गणकह लाई उ रदाताको घर, ठे गाना
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पिहचानमा सघाउने तथा गणनामा सहभािगताका लािग सचेतना लगायत कायर्मा
सहयोग गन,

(ङ) ूचार ूसार साममी िवतरण गन र गणना साममीको सुरक्षामा सहयोग गन ।
(२) उपदफा (१) वमोिजमका कायर् गनर् राि य जनगणनाको महाअिभयानमा खिटएका
कमर्चारीह ले आवँयक सहयोग र सहजीकरणका लािग ःथानीय सं घ सं ःथा, समूह, सिमित, यूवा
क्लब, बाल क्लव, जन ूितिनिध, ःकूलका िशक्षक िशिक्षका, समाजसेवी, नागिरक समाज र व्यिक्त
आिदसँग आवँयक सहकायर् गनर् सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम राि य अिभयानमा ःव:ःफूतर् सहयोग गनुर् आम नागिरकको कतर्व्य
हुनेछ ।

पिरच्छे द १०
वडाःतरीय सहजीकरण व्यवःथापन
७५.

उ ँ
े य:
जनगणनामा सबै नागिरकको सहभािगता गराई पूण र् गणनाको ूत्याभूत गनर् तथा राि य
जनगणनाको ःथलगत कायर्लाई पारदशीर् ढं गले िनि त समयसीमा िभऽ सम्प
तथ्या

गरी गुणःतरीय

उत्पादनमा सहयोग गनुर् वडाःतरीय जनगणना सहजीकरण व्यवःथापनको ूमुख उ ेँय

हुनेछ ।

७६.

वडाःतरीय राि य जनगणना सहजीकरण सिमित गठन:
(१) िवभागले मापदण्डको दफा ३ को उपदफा (५) बमोिजम सबै ःथानीय तहले दे हाय
बमोिजम पाँच सदःय वडाःतरीय राि य जनगणना सहजीकरण सिमित गनुर् पनछ:(क) सं योजक, सम्बिन्धत वडाको वडा अध्यक्ष -१
(ख) सदःय, वडा कायार्लयले तोकेको वडािःथत िव ालयको ूधानाध्यापक -१
(ग)

सदःय, सम्बिन्धत वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सदःय- १

(घ) सदःय, सम्बिन्धत वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको मिहला वडा सदःय- १
(ङ) सदःय सिचव, सम्बिन्धत वडाको वडा सिचव -१
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा वडाले ःथानीय जनगणना कायार्लयका ूितिनिध तथा
आवँयक नागिरक समाजका अन्य व्यिक्तलाई आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोिजम बैठक स ालनका लािग ःथानीय तहले सामान्य कायर्िविध आफ
बनाउन सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम सबै ःथानीय तहले मातहतका वडा कायार्लयलाई सहजीकरण
सिमित गठनको लािग सहयोग गनुर् पनछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम गठन भएको सिमितको सदःयको नाम र फोन नम्वर सिहतको
जानकारी ःथािनय जनगणना कायार्लयले िवभागलाई अनलाईन माफर्त उपलब्ध गराउनु
पनछ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजमको सिमित गठन तथा व्यवःथापनको लािग ःथानीय तह वडा
कायार्लयलाई आवँयक सहयोग र थप िनदशन जारी गनर्सक्नेछ ।

७७.

सहजीकरण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार :
(१) दफा ७६ को उपदफा (१) बमोिजम सहजीकरण सिमितको दे हाय बमोिजमको काम,
कतर्व्य र अिधकार हुनेछ:(क) गणना कायर्मा खिटने गणक तथा सुपिरवेक्षकलाई आवँयक सहयोग गन,
(ख) वडाका सबै घरपिरवार तथा व्यिक्तलाई गणना कायर्मा भाग िलन उत्ूेिरत गन,
(ग)

ःथानीय

जनगणना

कायार्लय

सहजीकरण गन,

वा

िजल्ला

जनगणना

कायार्लयको

समन्वयमा

(घ) सुपिरवेक्षकलाई सामुदाियक ू ावली भनर्को लािग आबँयक सहयोग गन,
(ङ) सबै नागिरकको सहभािगता गराउन र पूण र् गणनाको ूत्याभूत गन गराउने।
(२) सहजीकरण सिमितले दे हाय बमोिजमको अन्य कायर्ह मा सहयोग गनुप
र् नछ:(अ) गणना पूवक
र् ा कायर्ह :(क) वडाह लाइर् गणनामा अपनत्व बोध गराउनु,
(ख) जनगणनाको

समम

सहभािगता अिभवृि

ूिबयाको

गन,

बारे मा

जानकारी

गराई

ःथानीय

तहको

पूण र्

(ग) वडाःतरमा जनगणना सम्बन्धी सचेतना तथा ूचार ूसारको ूव न
र् गन,
(घ) वडािभऽ आवँयक पन सुपिरवेक्षक तथा गणकको लािग आवेदन िदन ूोत्साहन गन
गरी ूचार ूसार गन,

(ङ) जनगणनामा कोही नछु टुन,् कोही नदोहोिरउन् भ े िस ान्तलाई अवलम्बन गद वडा
क्षेऽिभऽ पूण र् गणना (Complete Count) सुिनि त गन,

(च) जनगणनालाई िनंपक्ष, भयरिहत र यथाथर्परक बनाउन िजम्मेवारी िलने,
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(छ) िव ालय जनगणना िशक्षा तथा सचेतना कायर्बमको अनुगमन गन ।
(आ) गणनाको अविधका कायर्ह :(क) घर तथा घरपिरवार सूचीकरण कायर्मा सुपिरवेक्षकलाइर् आवँयक सहजीकरण तथा
सहयोग गन,

(ख) जनगणना नक्सांकनको अःप तालाई ःप
पिहचानमा आवँयक सहयोग गन,

(ग)

गरी सुपिरवेक्षकलाई आफ्नो गणना क्षेऽ

सुपिरवेक्षक तथा गणकले जनगणनाको कायर् गनर् आउँदै गरे को सूचना तथा
जानकारी ूत्येक घरपिरवारसम्म पुयार्उन सहयोग गन,

(घ) सूचीकरण तथा मुख्य गणनाको कायर्मा आईपन समःयाको समाधानमा सहयोग
गन,

(ङ) गणनामा घरपिरवार छु टे नछु टे को यिकन गनर् सहयोग गन,
(च) िववरण स लन गनर् कठीन भएका घरपिरवारबाट िववरण स लन गनर् सहजीकरण
गन,

(छ) सूचीकरण तथा मुख्य गणना कायर्को अनुगमन तथा िनरीक्षण गन,
(ज) गणना कायर्मा आईपन अन्य बाधा व्यवधान तथा समःया समाधानको लािग पहल
गन ।

(इ) गणना प ातका कायर्ह :
(क) तथ्या

स लनमा कोही छु टे नछु टे को यिकन गन

(ख) सं किलत तथ्या

सुरिक्षत िकिसमले सम्बिन्धत जनगणना कायार्लय तथा मािथल्लो

िनकायमा पुयार्उन सहयोग गन ।

७८.

सहजीकरण सिमितको आचारसं िहता:
(१) सहजीकरण सिमितले जनगणना कायर्को सहजीकरण गन िसलिसलामा दे हाय बमोिजमको
कायर् गनुर् गराउनु हुदैन:(क) जनगणनामा आवँयक पन कमर्चारी िनयुिक्तमा अवािञ्छत हःतक्षेप गनर् नहुने,
(ख) राि य जनगणना २०७८ को उ ेँय िवपरीत हुनग
े री जनगणनाको ूचार ूसारमा
कुनै पक्ष िलई कुनै कायर् गनर् गराउन नहुने,

(ग)

सुपिरवेक्षक तथा गणकले िववरण स लन गिररहेको अवःथा वा अन्य अवःथामा
भिरएका िववरण हेन र् नहुने,

(घ) उ रदातालाई कुनै गलत िववरण भनर्को लािग दवाव िदन नहुने,
(ङ) सुपिरवेक्षक तथा गणकलाई अनावँयक दबाब िदने तथा हःतक्षेप गनर् नहुने,
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(च) भिरएका फारामको ूितिलिप बनाउन वा सानर् नहुने,
(छ) भिरएका िववरणह

७९.

सच्याउन दवाव िदन नहुने ।

बैठक तथा अन्य खचर्ः
मापदण्डको दफा ३ को उपदफा (५) अनुसार सिमितमा रहने पदािधकारीह को लािग न्यूनतम
सेवा सुिवधा ःथानीय तहले आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ।

८०.

मुख्य कतर्व्य हुन:े
जनगणनाको समयमा हुने घर तथा घरपिरवार सूचीकरण र मुख्य गणनाको ःथलगत कायर्,
ूचार ूसार र अनुगमन तथा िनरीक्षण कायर्मा सहजीकरण गन जनूितिनधीमूलक आिधकािरक
सं यन्ऽको

पमा िजम्मेवारी वहन गनुर् सहजीकरण सिमितको ूमुख कतर्व्य हुनेछ ।

पिरच्छे द ११
जनगणनाका नितजा ूकाशन तथा िवतरण
८१.

ूारिम्भक नितजा ूकाशन तयारी ूिबया:
(१) आदे शको दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजम िवभागले राि य जनगणनाको ःथलगत
कायर् समा

भएको तीन मिहनािभऽ अनुसूची ७ बमोिजमको कन्शोल फारामको आधारमा

ूारिम्भक नितजा सावर्जिनक गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ःथलगत कायर्मा खिटने सुपिरवेक्षकले ूत्येक गणकले ूत्येक
घरपिरवारबाट

स लन

गरे को

मुख्य

ू ावलीको

िववरणका

आधारमा

कन्शोल

फाराम

भनुप
र् नछ ।
(३) ःथानीय जनगणना अिधकारीले उपदफा (२) बमोिजम सुपिरवेक्षकबाट ूा
फारामको िववरण

कन्शोल

जु गन व्यवःथा िमलाइर् कन्शोल फाराम ूमािणत गरे र िजल्ला जनगणना

कायार्लयमा पठाउनु पनछ ।
(४) ूदे श तथा िजल्ला जनगणना कायार्लयले उपदफा (३) बमोिजम कन्शोल फाराम बुझ्दा
सुपिरवेक्षकबाट ःथानीय जनगणना कायार्लयमा पेश गिरएका कायर्सम्प
बुझ्नुपनछ ।
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ूितवेदन पिन साथै

(५) िवभागले उपदफा (४) बमोिजमको कन्शोल फारामबाट ूा

िववरणका आधारमा

नेपालको कुल जनसं ख्या, मिहला तथा पु षको जम्मा सं ख्या, कुल घर सं ख्या, कुल घरपिरवार
सं ख्याको ूदे श, िजल्ला, ःथानीय तह र वडा अनुसार ूारिम्भक नितजा ूकाशन गनछ।
(६) िवभागले जनगणनाका ूारिम्भक नितजा पऽकार सम्मेलनमाफर्त सावर्जिनक गनछ ।
(७) ूारिम्भक नितजामा ूकािशत िववरणह

जनगणनाबाट ूा

अिन्तम नितजा ूकािशत

नहुँदासम्म माऽ ूयोगमा रहनेछन् ।

८२.

अिन्तम नितजा ूकाशन ूिबया:
(१) िवभागले आदे शको दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजमको ूारिम्भक नितजा सावर्जिनक
भएको िमितले ९ मिहनािभऽ अिन्तम नितजा ूकाशन गनछ ।
(२) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमको नितजा ूकाशन गनर् ६ मिहना िभऽ तथ्या
कायर् सम्प

ूशोधन

गनछ।

(३) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमको अिन्तम नितजा राि य, ूादे िशक तथा िजल्लागत र
ःथानीय तह अनुसार तथ्यांकीय ूितवेदनको
(४) उपदफा (३) बमोिजम ूितवेदनह

पमा ूकाशन गनछ ।
आवँयकता अनुसार पुःतकका

पमा र िडिजटल

कपी ूकाशन गनछ ।
(५) िवभागले ूयोगकतार्को माग सम्बोधन गनर् आवँयकता अनुसार िलफ्लेट, पो र, हाते
पुिःतका,

ाक्टिसट, पुःतक, नक्सा, वेबमा आधािरत प्लेटफमर् र इन्फोमािफक्स समेतका

ूकाशनका िविध अपनाउनेछ ।
(६) िवभागले अिन्तम नितजा ूकाशनको लािग ःवसाझेदारी प ितसमेत अपनाउन सक्नेछ ।

८३.

िवषयगत तथा क्षेऽगत ूितवेदन तयार गन:
(१) िवभागले िव ह को सहयोगमा आदे शको दफा २५ को उपदफा (२) बमोिजम दे हायका
िवषयह मा नीितगत सुझाव सिहतको िवषयगत ूितवेदन ूकाशन गनछ:(क) जनसांिख्यक सं रचना

(ख) घरको अवःथा र घरपिरवारले उपयोग गन सुिवधा
(ग)

लिगक

(घ) जे

नागिरक

(ङ) बालबािलका तथा युवा
(च) िशक्षा

(छ) ौमशिक्त तथा आिथर्क िबयाकलाप
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(ज) बसाइँसराइ र शहरीकरण
(झ) मातृ मृत्यु

(ञ) जन्म तथा मृत्यु
(ट)

िववाह र ूजनन

(ठ) अपा ता
(ड)
(ढ)

जातजाित
भाषा

(ण) धमर्
(त)

जनसं ख्या ूक्षेपण

(२) िवभागले उपदफा (१) बमोिजम ूितवेदन तयार गनर् िव िव ालयका ूाध्यापक, िवषय
िव , भूतपूव र् कमर्चारी तथा अन्य सम्विन्धत क्षेऽका िव

सिहतको कायर् दल बनाउनेछ ।

(३) िवभागले उपदफा (२) बमोिजमको कायर्दललाई आवँयकता अनुसार छलफल तथा
अन्तरिबया गनर् व्यवःथा िमलाउनेछ ।
(४) िवभागले

उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदन तयार गनर् राि य तथा अन्तराि य

ँ ःवसाझेदारी गनर् सक्नेछ।
सं घसं ःथासग
(५) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमका ूितवेदन िव.सं . २०८० आषाढ मसान्तिभऽ ूकाशन
गनछ ।
(६) िवभागले उपदफा (१) बमोिजमका ूितवेदन बाहेक घर तथा घरपिरवार सूचीकरण र
सामुदाियक िववरणबाट आवँयकता अनुसार अन्य िवषयगत ूितवेदन ूकाशन गनर् सक्नेछ ।

८४.

सूआम तथ्या

ूकाशन गन:

(१) आदे शको दफा २७ को उपदफा (३) बमोिजम िवभागले सावर्जिनक ूयोगको लािग
सुआम नमूना तथ्या

(माइबो ःयाम्पल डाटा) फाइलह

तयार गनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िवभागले व्यिक्तको गोपिनयतालाई ध्यानमा राखी माइबो ःयाम्पल
डाटाको ूयोग गनर् वेववेस एिप्लकेसन (जःतैः रे डाटम, पम्स) तयार गरी सहज उपलब्ध
गराउनेछ ।

८५.

तथ्या

ूशोधनमा सहयोग गन:

िवभागले दफा ८२ बमोिजमको ूितवेदन तयार गदार् िव
आवँयक तािलकाह

उपलब्ध गराउनेछ ।
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कायर्दललाई तथ्या

ूशोधन गरी

८६.

कायर्समूह गठन गन:
(१) आदे शको दफा १६ बमोिजम िवभागले जनगणनाका तथ्या

ूकाशन तथा िवतरणको

लािग दे हाय बमोिजमको कायर्समूह गठन गनछ:(क) िनदशक, ूकाशन तथा िवतरण शाखा- सं योजक

(ख) तथ्या
(ग)

तथ्या

अिधकृत, जनसं ख्या शाखा- सदःय

अिधकृत, ूकाशन तथा िवतरण शाखा- सदःय

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्समूहले जनसं ख्या शाखाको समन्वयमा दे हाय बमोिजमका
कायर् गनछ:(क) ूकाशनको लािग सरोकारवालाह को माग स लन गन,

(ख) ूकाशन गनुप
र् न िवषयका आधारमा ूकाशनको िविध िसफािरस गन,

(ग)

ूकाशन तथा िवतरण योजना तयार गन,

(घ) ूकाशन गरे का ूितवेदनह
एिकन गन,

िवतरणको लािग सूची तयार गरी आवँयक सं ख्या

(ङ) िवभागले िनदशन गरे का अन्य कायर् गन

८७.

तथ्या ीय तथा िवषयगत ूितवेदन िवतरण:
िवभागले तथ्या ीय तथा िवषयगत ूितवेदनह

सं घ, ूदे श, िजल्ला र ःथानीय तहलाई

ूाथिमकता बम अनुसार िवतरण गनछ ।

पिरच्छे द १२
िविवध
८८.

जनगणना जाँच सवक्षण:
(१) राि य जनगणना २०७८ को भौगोिलक ॅमांश (Coverage Error) र िववरणगत ॅमांश
(Content Error) को दर प ा लगाउनको लािग जनगणना सम्प

भएको िमितले ३ मिहनािभऽ

जनगणना जाँच सवक्षण (Post Enumeration Survey) स ालन गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सवक्षणको लािग “जनगणना जाँच सवक्षण ू ावली” िनमार्ण
गिरनेछ ।
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(३) जनगणना जाँच सवक्षणको लािग नमुना छनोट िव

(Sampling expert) को सल्लाह

बमोिजम िहमाल, पहाड र तराई तथा सात ूदे श एवं नगर र मािमण क्षेऽको ूितिनिधत्व हुने
गरी नमुना ढाँचा (Sampling Design) गरी नमुना आकार (Sample Size) िनधार्रण गिरनेछ ।
(४) जनगणना जाँच सवक्षण १५ िदन अविधको गरी सवक्षण सम्प
िभऽ िव ष
े ण कायर् सम्प

८९.

भएको िमितले ३ मिहना

गिरनेछ ।

सोधपुछ तथा ःथलगत सहायता कक्ष व्यवःथा:
(१) िवभागले आम सरोकारवालाह को िज ासा र गुनासोह

सम्बोधनका लािग एउटा छु ै

सोधपुछ तथा ःथलगत सहायता कक्ष (Help Desk) व्यवःथा गनछ ।
(२) िवभागले आदे शको दफा १६ बमोिजम जनसं ख्या शाखाको समन्वयमा कायर् गन गरी
दे हाय बमोिजमको सोधपुछ तथा ःथलगत सहायता कायर् समूह गठन गनछ:(क) िनदशक, िवभाग– सं योजक

(ख) तथ्या
(ग)

तथ्या

अिधकृत, जनसं ख्या शाखा– सदःय
अिधकृत, तािलम शाखा– सदःय

(३) उपदफा (२) बमोिजमको समूहले िनम्न बमोिजम कायर् गनछ:(क) जनगणनाको बारे मा नागिरकले राखेको िज ासा तथा गुनासोलाई व्यवःथापन गन र
सोको कम्प्यूटर ूणालीमा व्यविःथत गन,

(ख) सरोकारवाला िनकाय, समूह वा व्यिक्तलाई आवँयकता अनुसार सूचना उपलब्ध
गराउने,

(ग)

ःथलगत कायर्मा खिटएका गणक तथा सुपिरवेक्षकलाई कामको िसलिसलामा

आएका समःयाको समाधान गन र सोको कम्प्यूटर ूणालीमा व्यवःथापन गन,

(घ) जनगणना सम्बन्धी वेवसाइट तथा सामािजक स ालको स ालन र व्यवःथापन गन,
(ङ) सोधपुछ कक्षबाट सम्पािदत सम्पूण र् कायर्ह को दै िनक ूितवेदन जनसं ख्या शाखामा
पेश गन ।

९०.

जनगणनामा व्यिक्त तथा सं ःथाले पालना गनुर् पन आचरण सम्बन्धी व्यवःथा:
(१) राि य

जनगणनाको

महाअिभयान

सफलता

पूवक
र्

सम्प

गनर्

सबै

व्यिक्त

तथा

सं घसं ःथाह ले दे हाय बमोिजमको आचरण पालना गनुर् पनछ:(क) उ रदाताह को आधारभूत व्यिक्तगत िववरण तोडमोड गन गरी ूभाव, दवाव,
लोभलालचमा

पान

िकिसमले

स ारका

माध्यम,

सभा,

सम्मेलन

ूचारूसार तथा अन्य गलत गितिबिध वा अिभयान गनर् गराउन नहुने,
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लगायतका

(ख) जनगणनाका आिधकारीक सन्दे श बाहेकका कुनै पिन िकिसमका दुःूचार गनर्
गराउन नहुने

(ग) गणक तथा सुपरीवेक्षकसँग साथसाथै लािग िववरण िलइ रहेको बखतमा अनावँयक
हःतक्षेप गनर् नहुन,े

(घ) गणक तथा सुपरीवेक्षकले भरे को िववरण हेन,र् कुनै पिन माध्यमबाट ूितिलिप
बनाउन, रे कडर् गनर् वा सामािजक स ालमा राख्न र राख्न लगाउन नहुन,े

(ङ) गलत तथ्या
(च) तथ्या

वा िववरण िदन वा िदन लगाउन नहुने,

सं कलन कायर्मा बाधा व्यवधान गनर् गराउन नहुन,े

(छ) गणक तथा सुपरीवेक्षकलाई िश ता पूवक
र् सम्मानजनक व्यवहार गन गराउने,
(ज) गणनामा आफू पिन सहभागी हुने र अ लाई पिन सहभागी हुन ूेिरत गन तथा
गाउँटोलमा कोही छु टे को थाहा भएमा गणनामा सं लग्न हुन सुिचत गन गराउने ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना नगन व्यिक्त वा सं ःथालाइर् तथ्या

ऐन तथा

ूचिलत कानुन बमोिजम कारवाही हुनेछ ।

९१.

िबमा तथा क्षितपूतीर् उपलब्ध गराउने ूिबया:
(१) िवभागले मापदण्डको दफा १५ मा व्यवःथा भए अनुसार दे हाय बमोिजमको िबमा तथा
क्षितपूतीर् उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउने छ:(क) जनगणना कायर्मा खिटने कमर्चारीह को लािग िनयमानुसार
चोटपटक तथा दुघट
र् ना िबमा गन,

(ख) जनगणना कायर्मा खिटने कमर्चारीह
क्षितपूतीर्

तथा

आिथर्क

. ५ लाख सम्मको

घाइते भएमा उपचारको लािग नागिरक राहत

कायर्िविध, २०६८

हजारसम्म उपचार खचर् उपलब्ध गराउने,

(सं शोिधत)

अनुसार

बढीमा

५०

(२) उपदफा १ (क) अनुसार िबमा रकम उपलब्ध गराउन िवभागले िबमा कम्पनीसँग
आवँयक सम्झौता गनछ । िबमा रकम उपलब्ध गराउने ूिबया िबमा कम्पनीको
िनयमानुसार हुनछ
े ।

९२.

सुरक्षा व्यवःथा:
(१) आदे शको दफा ३० बमोिजम िवभागले राि य जनगणना कायर् गणना साममी तथा
भिरएको ू ावलीको सुरक्षाको पूण र् व्यवःथा िमलाउनेछ । यसका लािग िवभागले स
ँ िनयिमत सम्पकर् र समन्वय गनुर् पनछ ।
सरकारका सम्बिन्धत िनकायसग
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र ूदे श

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सुरक्षा तथा सं लग्न जनशिक्तको सुरक्षाको लािग जनगणना
कायार्लयले ःथानीय ूशासन तथा सुरक्षा िनकायको आवँयक सहयोग िलन सक्ने छन् ।

९३.

सरकारी भवनको ूयोग गनुर् पन:
(१) जनगणना कायार्लयले सरकारी कायार्लयसँग समन्वय गरी जनगणना कायार्लय, तािलम
ःथल, भण्डारणका लािग भवन उपलब्ध गराईिदन अनुरोध गनुर् पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सरकारी भवन ूयोगको लािग ःथानीय तह र ःथानीय ूशासनको
सहयोगमा गनुर् पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्का लािग सघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय
िशक्षा तथा ूिविध मन्ऽलाय ूदे श, िजल्ला तथा ःथानीय जनगणना समन्वय सिमितले आवँयक
सहयोग गनुर् पनछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा जनगणना कायार्लयले
मापदण्डको दफा २२ अनुसार उपयुक्त घर भाडामा जनगणना कायार्लय व्यवःथापन गनुर्
पनछ ।

९४.

मापदण्ड अनुसार हुन:े
यस िनदिशकमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन आिथर्क व्यवःथापनको सन्दभर्मा ःवीकृत
बािषर्क बजेट र मापदण्ड तथा ूचिलत कानून बमोिजम खचर् गनुर् पनछ ।

९५.

अिधकार ूत्यायोजन गन:
महािनदशकले कायर्सम्पादनका लािग आफू मातहतका अिधकृत कमर्चारी वा जनगणना
अिधकारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।

९६.

कारवाही हुन:े
ःथलगत कायर्बाट सं किलत फाराम अपूण र् भए वा ू ावली फाराममा जाँचकीले कुनै लापरवाही
गरे मा वा आफ्नो िजम्मेवारी पूरा नगरे मा सम्बिन्धत कमर्चारीलाई तथ्या

ऐन तथा ूचिलत

िनयम कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ ।

९७.

बाधा अडकाउ फुकाउने:
महािनदशकले यस िनदिशका कायार्न्वयनमा कुनै बाधा वा समःया परे मा त्यःतो बाधा वा
समःया समाधानको लािग आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।
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अनुसूची– १
ँ सम्विन्धत अनुगमन फाराम)
(दफा ६ को उपदफा (३) सग
नेपाल सरकार
राि य योजना आयोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

राि य जनगणना, २०७८
अनुगमन फाराम

१. अनुगमन गरे कोः
िजल्लाः- ......................... गा.पा.÷न.पा.:- .................. वडा नं. :-........ गणना क्षेऽ :- ....................
२. भेट गिरएको सुपिरवेक्षक/गणकको नामः- ............................ सम्पकर् नं. :- ........................
गा.पा./न.पा. को नाम
वडा नं.
गणना क्षेऽ
भेट गरे को पिरवार सं ख्या
भेट गरे को सुपिरवेक्षकगणक/को नाम
२. अनुगमनकतार्ले ःथलगत अनुगमनका बममा दे िखएका िवषयबःतु
क. पिरवार बसोबास गरे को घरमा माकर्रले जनगणना घर तथा घरपिरवार ब.सं . लेखेको नलेखेको
१) लेखेको

२) नलेखेको

३) आंिशक

पमा लेखेको

ख. घरपिरवारलाई जनगणनाको वारे मा गणना पूव र् जानकारी भए नभएको
१) जानकारी भएको

२) जानकारी नभएको

ग. अनुगमन गिरएका क्षेऽमा जनगणना सम्बन्धी ःथानीय
१) भएको

३) आंिशक घर पिरवारमा जानकारी भएको

पमा ूचार ूसार भए नभएको

२) नभएको

घ. गणना गिरसिकएको गाउँ ÷टोल÷बःतीमा कुनै घर पिरवार गणना गनर् छु ट भए नभएको
१) नभएको

२) भएको (छु ट भएको घर पिरवारको गाउँ ÷टोल÷बःती खुलाउने................

ङ. जनगणनाको ःथलगत गणना कायर् ूित उ रदाताह को कुनै गुनासो भए नभएको
१) भएको

२) नभएको

च. जनगणनाको ःथलगत कायर्मा बाधा व्यवधान भए नभएको
१) भएको

२) नभएको

३. अनुगमनका बममा दे िखएका अन्य समःयाह ः–
....................................................................................................
४. अनुमगनकतार्को सुझावह ः
.................................................................................................
अनुगमनकतार्को नाम :– ........................ पद:– ....................... कायार्लयः– ................................
सही :– ..................

िमित :– .............................
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अनुसूची– २ (क)
ँ सम्विन्धत सुपिरवेक्षक सुपिरवेक्षण फाराम)
(दफा ६ को उपदफा (४) सग
नेपाल सरकार

राि य योजना आयोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

राि य जनगणना २०७८

सुपिरवेक्षक सुपिरवेक्षण फाराम
िजल्लाः- ................... गा.पा.÷न.पा.:- .................... वडा नं. :- .................. गणना क्षेऽ :- ...............
भेट गिरएको सुपिरवेक्षकको नामः- ................................. सम्पकर् नं. :- ..........................
िस.नं.

िववरण

१

सुपिरवेक्षकको िश ता र व्यवहार

१.१

अन्तवार्तार् शु

१.२

सुपिरवेक्षकले आफ्नो पिरचय िदएर आफु राि य जनगणनाको तथ्या

१.३
१.४

हुन ु भन्दा पिहले सुपिरवेक्षकले उ रदातालाई अिभवादन गरे ?

१ गरे

२ गरे नन्

१ बताए

२ बताएनन्

सुपिरवेक्षकले जनगणनाको उ ेँयको बारे मा जानकारी गराए ?

१ गराए

२ गराएनन्

अन्तवार्तार्को समयमा उ रदातासँग सुपिरवेक्षकको व्यवहार िमजािसलो, नॆ र

१ र ो

२ रहे न

१ गरे

२ गरे नन्

लािग आवँयक िववरण सं कलन गनर् आएको हो भ े कुरा बताए ?

सं कलनका

धै यश
र् ील र ो ?
१.५

अन्तवार्तार् सिकएपिछ सुपिरवेक्षकले उ रदाता र अन्य सम्बिन्धत सबैलाई धन्यवाद

२

अन्तवार्तार् ूिबया

२.१

सुपिरवेक्षकले ू ावलीमा लेिखएको ू

२.२

उ रदाताले कुनै ू

२.३

सुपिरवेक्षकले ू ावलीको ूत्येक खण्डका ूत्येक ू

ापन गरे ?

गरी थप ःप

जःताको तःतै पढे र उ रदातालाई सोधे का िथए ?

नबुझेमा सुपिरवेक्षकले त्यःता ू लाई ू को आशय निवमने

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

पारे का िथए ?

सोधे र पिरवारमूलीले िदएको

उ र लेखेका िथए ?
३

समय व्यवःथापन

३.१

सुपिरवेक्षकले उ रदातासँग कुनै ू मा लामो बहस गन गरे का िथए ?

१ िथए

२ िथएनन्

३.२

उ रदाताबाट असान्दिभर्क वा जिटल उ र पाउने िबि कै सुपिरवेक्षकले बीचमा

१ िथए

२ िथएनन्

उ रदातालाई िछटो िछटो उ र िदन लगाउने वा सुपिरवेक्षकले अन्तवार्तार् िलं दा

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

बोलेर उ रदातालाई रोकेका िथए ?

३.३

हतार गरे का िथए ?
४

िनंपक्षता

४.१

अन्तवार्तार् िलँदा सुपिरवेक्षकले ू

४.२

उ रदाताबाट ूा
जःतो हाउभाउ

र उ र दुबैमा तटःथ व्यवहार दे खाएका िथए ?

कुनै उ र सुनेर सुपिरवेक्षक आ यर् वा उ र मन नपराएको

दे खाएका िथए ?

४.३

सुपिरवेक्षकले कुनै ू को सन्दभर्मा आफ्नो िनजी िवचार उ रदातालाई सुनाएका िथए ?

१ िथए

२ िथएनन्

४.४

सुपिरवेक्षकले ू

१ िथए

२ िथएनन्

सोध्दा उ र पिन आफैले सुझाएको वा सं केत गरे का िथए ?
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५.सुपिरवेक्षकले सूचीकरण गरे को आधारमा घर सम्बन्धी िववरणको ःथलगत जाँच
िस.नं.

जनगणना

घरको

सं ख्या

सं ख्या

घर बम

तला

१

सूचीकरणमा

यो घर मुख्य पमा के

अनुसार

गिरएको छ ? (कोड)

भएको िववरण
१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

िववरण अनुसार

१.िमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

सूचीकरणमा भएको

२.निमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

५

बःनुहन्ु छ

१.िमलेको

१.िमलेको

४

अनुसार

यो घरमा

कित पिरवार

२.निमलेको

२.निमलेको

३

भएको िववरण
१.िमलेको

२.निमलेको

२

सूचीकरणमा

को लािग ूयोग

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

(नोटः सुपिरवेक्षकले सं कलन गरे को सू चीकरणको िववरण भन्दा सुपिरवेक्षणकतार्ले भरे को िववरण फरक भएमा यिकन गरी सही
िववरण भनर् लगाउने)

६.सुपिरवेक्षकले सूचीकरण गरे को आधारमा पिरवार सम्बन्धी िववरणको ःथलगत जाँच
िस.
नं.

पिरवार

तपाईको

यस पिरवारको

ब.सं .

पिरवारमूलीको
नाम

सूचीकरणमा

जम्मा

भएको िववरण पु ष
अनुसार

सं ख्या

सूचीकरणमा
भएको

िववरण

अनुसार

जम्मा

मिहला
सं ख्या

सूचीकरणमा
भएको

िववरण

अनुसार

यो गा.पा.
÷न.पा

िभऽ आफले

चलन गरे को
कृिष

ूयोजनको

पिरवारमा
सूचीकरणमा
भएको

िववरण

अनुसार

१.िमलेको

२.निमलेको

२

१.िमलेको

२.निमलेको

३

१.िमलेको

२.निमलेको

४

१.िमलेको

२.निमलेको

५

१.िमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको

२.निमलेको

तथा

व्यावसाियक
िशक्षा वा

तािलम िलएका

सूचीकरणमा
भएको

िववरण

अनुसार

व्यिक्त कित

जग्गा छ ?
१

ूािविधक

जना छन् ?

१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको

१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको
१.िमलेको

२.निमलेको

(नोटः सुपिरवेक्षकले सं कलन गरे को सू चीकरणको िववरण भन्दा सुपिरवेक्षणकतार्ले भरे को िववरण फरक भएमा यिकन गरी सही
िववरण भनर् लगाउने)

७. सुपिरवेक्षणकतार्का सुझावह ः
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
सुपिरवेक्षणकतार्को

नाम :-

सही :– ..................

........................... पद :– ......................कायार्लय :– .............
िमित :– .............................

60

अनुसूची– २ (ख)
ँ सम्विन्धत गणक सुपिरवेक्षण फाराम)
(दफा ६ को उपदफा (४) सग
नेपाल सरकार
राि य योजना आयोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

राि य जनगणना २०७८

गणक सुपिरवेक्षण फाराम
िजल्लाः- ................ गा.पा.÷न.पा.:- ................. वडा नं. :- ............ गणना क्षेऽ :- ............
भेट गिरएको गणकको नामः- ......................... सम्पकर् नं. :- ..........................
िस.नं.

िववरण

१

गणकको िश ता र व्यवहार

१.१

अन्तवार्तार् शु

१.२

गणकले आफ्नो पिरचय िदएर आफु राि य जनगणनाको तथ्या

१.३

गणकले जनगणनाको उ ेँयको बारे मा जानकारी गराए ?

१ गराए

१.४

अन्तवार्तार्को समयमा उ रदातासँग गणकको व्यवहार िमजािसलो, नॆ र धै यश
र् ील

१ र ो

२ रहे न

१.५

अन्तवार्तार् सिकएपिछ गणकले उ रदाता र अन्य सम्बिन्धत सबैलाई धन्यवाद

१ गरे

२ गरे नन्

हुन ु भन्दा पिहले गणकले उ रदातालाई अिभवादन गरे ?

आवँयक िववरण सं कलन गनर् आएको हो भ े कुरा बताए ?

१ गरे

सं कलनका लािग

१ बताए

२ गरे नन्
२ बताएनन्
२ गराएनन्

र ो ?
ापन

गरे ?
२

अन्तवार्तार् ूिबया

२.१

गणकले ू ावलीमा लेिखएको ू

२.२

उ रदाताले कुनै ू
थप ःप

२.२

जःताको तःतै पढे र उ रदातालाई सोधे का िथए ?

नबुझेमा गणकले त्यःता ू लाई ू को आशय निवमने गरी

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

पारे का िथए ?

गणकले ू ावलीको ूत्येक खण्डका ूत्येक ू

सोधे र पिरवारमूलीले िदएको उ र

लेखेका िथए ?
३

समय व्यवःथापन

३.१

गणकले उ रदातासँग कुनै ू मा लामो बहस गन गरे का िथए ?

१ िथए

२ िथएनन्

३.२

उ रदाताबाट असान्दिभर्क वा जिटल उ र पाउने िबि कै गणकले बीचमा बोलेर

१ िथए

२ िथएनन्

३.३

उ रदातालाई िछटो िछटो उ र िदन लगाउने वा गणकले अन्तवार्तार् िलं दा हतार

१ िथए

२ िथएनन्

४

िनंपक्षता

४.१

अन्तवार्तार् िलँदा गणकले ू

४.२

उ रदाताबाट ूा

उ रदातालाई रोकेका िथए ?
गरे का िथए ?

र उ र दुबैमा तटःथ व्यवहार दे खाएका िथए ?

कुनै उ र सुनेर गणक आ यर् वा उ र मन नपराएको जःतो

१ िथए

२ िथएनन्

१ िथए

२ िथएनन्

हाउभाउ दे खाएका िथए ?
४.३

गणकले कुनै ू को सन्दभर्मा आफ्नो िनजी िवचार उ रदातालाई सुनाएका िथए ?

१ िथए

२ िथएनन्

४.४

गणकले ू

१ िथए

२ िथएनन्

सोध्दा उ र पिन आफैले सुझाएको वा सं केत गरे का िथए ?
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५. मुख्य ू ावली सम्बन्धी िववरणको ःथलगत जाँच
ःथलगत जाँच गिरएको पिरवारकोः
पिरवारमूलीको नाम: ............................... जनगणना घर ब.सं .: .......... जनगणना पिरवार

ब.सं .:.............

पिरवारमूलीको उमेर:

पिरवारमूलीको िल

: १. पु ष

२. मिहला

क पिरचयात्मक खण्ड
पिरवारका सदःयह को
सं ख्या

जम्मा

पु ष

मिहला

गणकले भरे को िववरणसँग

अक्सर वसोबास गन

१ िमलेको २ निमलेको

अनुपिःथत (िवदे शमा रहे का)

१ िमलेको २ निमलेको

िस.नं.

िववरण

िवकल्पह

कोड

ख

पािरवािरक खण्ड

१

तपाइर्ंको पिरवारले ूयोग

आफ्नै .............१

गरे को घरको ःवािमत्व कःतो

सं ःथागत.......... ३ अन्य

भाडामा ...........२
............४

हो ?
२

तपाईंको पिरवारले ूयोग

गरे को घरको छाना के ले
बनेको छ ?

गणकले भरे को

िववरणसँग

१. िमलेको
२. निमलेको

जःता÷िटन÷च्यादर............ १

१. िमलेको

िसमेन्ट ढलान ............... २

२. निमलेको

खर÷पराल÷छ्वाली............ ३
टायल÷खपडा÷िझँगटी......... ४
ढु ा÷ःलेट .................... ५
काठ÷फल्याक ............... ६
माटो .......................... ७
अन्य ..........................

३

तपाईको पिरवारमा िनम्न

८

टे िलिभजन

१. िमलेको

घरायसी सुिवधा तथा
साधनह

के के छन् ?

२. निमलेको
कम्प्युटर÷ल्यापटप

१. िमलेको
२. निमलेको

रे िृजरे टर

१. िमलेको
२. निमलेको

मृत्युसम्बन्धी िववरण
४

गत १२ मिहनामा तपाईको
पिरवारमा कसै को मृत्यु

िथयो ....१

िथएन ....२

२. निमलेको

भएको िथयो ?
ग.

१. िमलेको

व्यिक्तगत खण्ड
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िस.नं.

िववरण

िवकल्पह

कोड

५

यस पिरवारमा १ बषर् उमेर

सं ख्या उल्लेख गनुह
र् ोस् ।

१. िमलेको

नपुगेका बालबािलकाको

२. निमलेको

सं ख्या कित छ ?
६

यस पिरवारमा ६० बषर् वा

सो भन्दा बढी उमेर मािथका

सं ख्या उल्लेख गनुह
र् ोस् ।

१. िमलेको
२. निमलेको

व्यिक्तको सं ख्या कित छ ?
७

यस पिरवारमा पढ्न र लेख्न

सं ख्या उल्लेख गनुह
र् ोस् ।

१. िमलेको

दुवै जा ेको सं ख्या कित छ ?
८

यस पिरवारमा अपा ता

गणकले भरे को

िववरणसँग

२. निमलेको
सं ख्या उल्लेख गनुह
र् ोस् ।

१. िमलेको

भएका व्यिक्तको सं ख्या कित

२. निमलेको

छ ?

(नोटः गणकले भरे को िववरणभन्दा सुपिरवेक्षणकतार्ले भरे को िववरण फरक भएमा पुनः यिकन गरी सही िववरण
भन)

६. सुपिरवेक्षणकतार्को सुझावह ः
.............................................................
..............................................................
...............................................................
................................................................
सुपिरवेक्षणकतार्को
सही :-

नाम :- ............................ पद :- ...................... कायार्लय :- .............

..................

िमित :-
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.............................

अनुसूची– ३
(दफा १५ को उपदफा (१) सँग सम्विन्धत जनगणना दरखाःत फाराम)
नेपाल सरकार
राि य योजना आयोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

पासपोटर्
साइजको
फोटो

सुपिरवेक्षक/गणक दरखाःत फाराम
(क) उम्मेदवारले काम गनर् चाहेको पद र कायर्क्षऽ
े सम्बन्धी िववरण
१. काम गनर् चाहेको पद: ...................

२. िजल्लाः ...............

३. ःथानीय तहः ................

४. वडा नं.: .............

(ख) उम्मेदवारको व्यिक्तगत िववरण:
उम्मेदवारको

नाम थर (दे वनागिरमा): ................ ................ ................
अंमज
े ी (ठू लो अक्षरमा): ................ ................ ................

िल : ................
जन्मिमितः

िव.सं . (मा): ................साल................मिहना................गते
ई.सन्.(मा): ................साल................मिहना................गते

हालको (उमेर पुरा गरे को वषर्मा) ................
नागिरकता नं.: ..............................जारी गन िजल्ला: ................... जारी िमितः ........................
ःथायी ठे गाना.:

क) िजल्लाः................... ख) ःथानीय तहः..................................................

ग) वडा नं.: ................ घ) टोल................
अःथायी ठे गाना

क) िजल्लाः................

ख) ःथानीय तहः................

ग) वडा नं.: ................ घ) टोल................
ङ) सम्पकर् मोबाइल नं.: ................
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बाबुको नाम थरः................ ................ ................
आमाको नाम थरः ................ ................ ................
बाजेको नाम थरः................ ................ ................
पित/पि को नामः................ ................ ................
(ग) उम्मेदवारको शैिक्षक योग्यता/तािलम/अनुभव सम्बन्धी िववरण:
आवँयक न्युनतम शैिक्षक योग्यता: दश जोड दुई वा सो सरह/ ःनातक तह वा सो सरह
शैिक्षक उपाधीः................

सं कायः................

ौे णीः................ूितशतः................
मुल िवषयः................ ................
तथ्या

संकलन सम्बन्धी तािलम (भए उल्लेख गन):

तािलम ूदान गन िनकायः................ ................ तािलम अवधीः................िदन
तथ्या

सं कलन सम्बन्धी अनुभव (भए उल्लेख गन):

काम गरे को सं ःथाको नामः................ ................
काम गरे को अवधीः................मिहना...............िदन
(घ) कायार्लय ूयोजनको लािग
दरखाःत फारामको

जू जाँच गनको नामथरः ................ ................

दःतखतः................ िमितः................
दरखाःत फाराम ूमािणत गनको नामथरः ................ ................
दःतखतः................ िमितः................
दरखाःत फाराम अःवीकृत भएमा सोको कारण:
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अनुसूची– ४
(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्विन्धत करारनामा)
करारनामा
िलिखतम्...............िजल्ला............गा.पा.÷न.पा.÷उ.म.न.पा.÷म.न.पा.
...............िजल्ला................गा.पा.÷न.पा.÷उ.म.न.पा.÷म.न.पा.

वडा

वडानं......घर
नं......

भै

बःने

हाल
ौी

.................................... को नाित/नाितनी ौी ......................................... को छोरा/छोरी

बषर् ..... को म .....................................................(यसपिछ िनवेदक भिनएको) र नेपाल

सरकार, राि य योजना आयोग, केन्िीय तथ्या

िबभाग, ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लय ................

(यसपिछ कायार्लय भिनएको) बीच िनम्न शतर्ह बमोिजम गन गराउने कुरामा सहमित भएकोले आज

िमित २०७८ ÷ ÷ मा हामी दुबै पक्षले यो करारनामा सही गरी १/१ ूित िलय िदय ।
शतर्ह :१.

कायार्लय ारा

स ािलत

राि य

जनगणना

२०७८

को

लािग

गणक/सुपिरवेक्षक

पदको

करारनामामा तोिकएका शतर्ह को अधीनमा रही कायार्लयबाट मलाई िदइने कामकाज गनर् तोिकएको

पऽमा तोिकएको मािसक जनगणना िनि त रकम पाउने गरी यस िजल्लाको जनगणनासम्बन्धी

तोिकएका कायर् सम्प

गनर् मेरो म ुरी छ । सो अनुसार म िनवेदकले गणक/सुपिरवेक्षक पदमा रही

गनुप
र् न काम कतर्व्य र िजम्मेवारी तथा दाियत्वको पूण र् पमा जानकारी हािसल गरी सो मुतािबक

तोिकएको क्षेऽमा गई जनगणना कायर् सम्प

गनर् म ुरी छ ।

२. तोिकएको अविधभर काम गदार् मेरो लापरवाहीले कुनै सरकारी धनमालको नोक्सानी हुनगएमा

आफूले पाउने रकमबाट क ा गरी त्यसको क्षितपूितर्बापत सोधभनार् गनर् म िनवेदकको म ुरी छ ।
साथै यसरी पाउने रकमबाट क्षितपूितर् हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी िलएमा म

िनवेदकको म रु ी छ, पिछ मैले ितनुर् बुझाउनुपन होइन भनी कुनै िकिसमको दाबी िबरोध गन छै न,

गरे मा यसै करारनामाबाट बदर हुनेछ ।

३. गणक/सुपिरवेक्षकको पदमा रही काम गदार् ूचिलत िनयम वा सेवासम्बन्धी आदे श िनदशन िब
हुनेगरी मैले कुनै काम गरे मा वा मेरो काम कारवाहीूित िच

नबुझेमा ूदे श/िजल्ला जनगणना

अिधकारीले कुनै पिन समयमा मलाई हटाउन सक्नेछ र यसरी हटाउँदा मैले हट्नुपन होइन भनी दाबी

िबरोध गन छै न र यसरी हटाउँदा काम गिरसकेको अविधको रकमलगायत अन्य कुनै िकिसमको
रकम वा सुिवधा पिन मैले दाबी गनर् िमल्नेछैन भ े कुरामा म िनवेदकको म ुरी छ ।

४. मािथ तोिकएको शतर्ह का अधीनमा रही करारमा काम काज गनर् तोिकएको पऽमा तोिकएको

अविधसम्म माऽ मेरो करार अविध कायम हुनेछ र सो तोिकएको अविध भ ुक्तान भएपिछ मेरो िनयुिक्त

पिन ःवतः सिकनेछ भ े कुरामा म िनवेदकको म ुरी छ ।
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५. तथ्या

ऐन, २०१५ अनुसार भिरएका व्यिक्तगत तथा पािरवािरक िववरणह को गोपनीयता कायम

गनर् म पूण र् पमा ूितव

छु । यस अनुसार भिरएका ू ावली अनिधकृत व्यिक्त वा सं ःथालाई

दे खाउने वा यसको ूितिलिप उतार गन कायर् गन छै न ।

६. जनगणनाको ःथलगत कायर् अन्तगर्त घर, पिरवार र व्यिक्तको गणना कायर् िवभाग/जनगणना

कायार्लयको िनदशनअनुसार िनंपक्ष पमा सम्प

गनछु र भिरएका ू ावली/लगतह को पुनः जाँच

गरी सुरिक्षत पमा आफ्नो सुपिरवेक्षक/ःथानीय जनगणना अिधकारी वा ूदे श/िजल्ला जनगणना

कायार्लयमा तोिकएको समयमा बुझाउन मेरो म ुरी छ ।
७. उपयुक्त
र्
बमोिजम तोिकएको काम सम्प

गरे वापत कायार्लयबाट िदइने करारमा काम काज गनर्

तोिकएको पऽमा तोिकएको जनगणना िनि त रकम िनवेदकलाई भ ुक्तानी िदन कायार्लय म ुर
गदर्छ ।

िनवेदकको

ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारीको

दःतखत : ............................

दःतखत : .....................................

नाम .....................

नामः..............................

ल्याप्चे सहीछाप ..........................

कायार्लयको छाप

दायाँ

बायाँ
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अनुसूची– ५
(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्विन्धत सुपिरवेक्षक करारमा कामकाज तोिकएको)
नेपाल सरकार
राि य योजना कायोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

राि य जनगणना २०७८

ूदे श÷िजल्ला जनगणना कायार्लय, =========
पऽ सं ख्या :

िमित : २०७८/ /

च.नं.:
िबषय : करारमा कामकाज गनर् तोिकएको ।
ौी ...................................
......................................।
तपाईले यस ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयसँग िमित ................ मा गनुभ
र् एको करारनामा बमोिजम तपाईलाई
केन्िीय तथ्या

िबभागबाट सं चािलत राि य जनगणना २०७८ को सुपिरवेक्षकको

पमा यस िजल्लामा काम गनर् िमित

................. को िनणर्यानुसार िमित ................. दे िख बढीमा २ (दुई) मिहनाको लािग करारमा कामकाज गनर् दे हाय
बमोिजम कायर् तोिकएको छ । सो पदको लािग तोिकएको काम सम्प
कायार्लयमा बुझाएबापत तपाईले मािसक पमा

गरी आवँयक सं किलत भिरएका ू ावलीह

यस

. ...................(अक्षरे पी .................. .................. माऽ) जनगणना

िनि त रकम वापत पाउनुहन
ु ेछ ।
तपिसल
१. कायर्: राि य जनगणना स ालन तथा व्यवःथापन आदे श २०७६ र गणना िनदशन पुिःतकामा उल्लेख भएका कायर्ह
२. कायर्क्षेऽ: (क) ःथानीय तहको नाम: .......................... (ख) बडा नं .:............... (ग) गणना क्षेऽ नं.:................
(क) ःथानीय तहको नाम: .......................... (ख) बडा नं.:............... (ग) गणना क्षेऽ नं.:................
३. निजकको सुपरीवेक्षकको (क) नाम: ........................... (ख) मोवाइल फोन नं.: ...........................
.........................................
ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारी
बोधाथर्:
ौी जनसं ख्या शाखा, केन्िीय तथ्या

िवभाग, काठमाडौ ।

ौी आिथर्क ूशासन शाखा, केन्िीय तथ्या

िवभाग, काठमाड ।

ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लय, ........................ ।
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अनुसूची– ६
(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्विन्धत गणक करारमा कामकाज तोिकएको)
नेपाल सरकार
राि य योजना आयोग

केन्िीय तथ्या

िवभाग

राि य जनगणना २०७८

ूदे श÷िजल्ला जनगणना कायार्लय, ............
पऽ सं ख्या :

िमित : २०७८/ /

च.नं.:
िबषय : करारमा कामकाज गनर् तोिकएको ।
ौी .................................
....................................।
तपाईले यस ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लयसँग िमित ................ मा गनुभ
र् एको करारनामा
बमोिजम तपाईलाई केन्िीय तथ्या

िबभागबाट सं चािलत राि य जनगणना २०७८ को गणकको

पमा यस

िजल्लामा काम गनर् िमित ................. को िनणर्यानुसार िमित ................. दे िख बढीमा १ (एक) मिहनाको
लािग करारमा कामकाज गनर् दे हाय बमोिजम कायर् तोिकएको छ । सो पदको लािग तोिकएको काम सम्प
आवँयक

सं किलत

भिरएका

ू ावलीह

यस

कायार्लयमा

बुझाएबापत

तपाईले

गरी

मािसक पमा

.

...................(अक्षरे पी .................. .................. माऽ) जनगणना िनि त रकम वापत पाउनुहन
ु ेछ ।
तपिसल
१. कायर्: राि य जनगणना स ालन तथा व्यवःथापन आदे श २०७६ र गणना िनदशन पुिःतकामा उल्लेख
भएका कायर्ह
२. कायर्क्षेऽ: (क) ःथानीय तहको नाम: ........................... (ख) बडा नं.:.......(ग) गणना क्षेऽ नं.:............
३. निजकको सुपरीवेक्षकको (क) नाम: ............................ (ख) मोवाइल फोन नं.: ...............................
..........................................
ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारी
बोधाथर्:
ौी जनसं ख्या शाखा, केन्िीय तथ्या

िवभाग, काठमाडौ ।

ौी आिथर्क ूशासन शाखा, केन्िीय तथ्या

िवभाग, काठमाड ।

ूदे श/िजल्ला जनगणना कायार्लय, ........................ ।
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अनुसूची– ७
(दफा ५४ को उपदफा (४) र दफा ८१ को उपदफा (१) सँग सम्विन्धत कन्शोल फाराम)
भिरएका मूल ू ावलीका िकताबह

बुझ्ने कन्शोल फाराम
राि य जनगणना २०७८
कन्शोल फाराम

ूदे श:-

........................

वडा

गणना

नं.

क्षेऽ नं.

जम्मा

............

जम्मा

अनुपिःथत जनसं ख्या

भिरएका मुख्य

बसोवास)

(िवदे शमा गएका)

ू ावलीको िकताब

पिरवार
सं ख्या

.....................................

जनसं ख्या (अक्सर

जनगणना जनगणना
घरसं ख्या

गाउँपािलका/नगरपािलका :–

िजल्ला:-

जम्मा

बुझाउने गणकको

सं ख्या

पु ष मिहला जम्मा पु ष मिहला १००

४० पाने

नाम

पाने

सुपिरवेक्षकको नाम :- ................... आइडी कोड:-

..........

सही र िमित:जू गन:-

ःथानीय जनगणना अिधकारीः-

ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारी:-

नाम :- ...........................

नाम :- ..........................

नाम:- ..............................

सही :- ..........................

सही :- ...........................

सही :- .............................

िमित:- ..........................

िमित:- ...........................

िमित:- .........................
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सही

अनुसूची– ८
(दफा ५४ को उपदफा (४) सँग सम्विन्धत कायर् सम्प ता फाराम)
कायर् सम्प ता ूितवेदन िनवेदनको ढाँचा
कायर् सम्प ता फाराम

(सुपिरवेक्षक र गणकले सं यूक्त भन)
ौीमान् जनगणना अिधकारीज्यू

िमितः२०७८/ /

ूदे श/िजल्ला/ःथानीय जनगणना कायार्लय, .................................
िवषय : सं किलत िववरण बुझाएको बारे ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कायार्लयको कायार्देश बमोिजम ........ ूदे श........... िजल्ला
....................... को तपिसल बमोिजमको ःथानीय तहको वडा तथा गणनाक्षेऽमा खिटई तोिकएको
कायर् सम्प

गरी तपिसल बमोिजम तथ्या

तथा अन्य िववरणह

पेश गरे का छ ।

तपिसल
ःथानीय
तहको

ूयोग
वडा गणना गिरएका घर घरपिरवार

नाम

नं= क्षेऽ नं=

बुक

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

जनसं ख्या

अनुपिःथत जनसं ख्या

(अक्सर बसोबास)

(िवदे श गएका)

गणकको

आइडी
कोड

जम्मा पु ष मिहला जम्मा पु ष मिहला नाम सही

सुपिरवेक्षकको नाम:.........................

आइडी कोडः..........

सिह र िमित :
===============================================================
जु गन :

ःथानीय जनगणना अिधकारी :

ूदे श/िजल्ला जनगणना अिधकारी :

नाम थरः

नाम थर :

नाम थर :

सिहः

सिह :

सिह :

िमितः

िमित:

िमित:
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