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जनगणनामा सहभागी हुनको लागग हार्दिक अपिल 

नेपाल सरकारल े यस वर्ष देखी जन गणनामा ववदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनन समेटेको ह ुँदा संघ नेपाल सरकार प्रनि हार्दषक 
आभार प्रकट गदषछ । 
संघले स रु देखख नै ववदेशमा रहेका नेपालीहरुको आधिररक िथयांक संकलन गनषको लाधग नेपाल सरकार समक्ष पहल गदै आएको 
धियो । 
संघ संग आबद्ि भएका सदस्यहरुको मात्र आधिकारी िथयाकं रहेको छ र यस बाहेक नेपाल बार्हर कनि नेपाली रहेका छन ्त्यसको 
आधिररक िथयांक नरहेको ह नाले यस जनगणनाल े ववदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको आधिकारीक िथयांक प्राप्ि गनष ठूलो 
सहयोग प ग्ने छ । ८५ म ल कमा राष्ट्रिय समन्वय पररर्दहरु स्िापना भए पनन ककटानीसुँग कनि नेपाली देश बार्हर छन ्भन्ने 
िथयाङ्क ननकाल्न सककएको छैन ।  

अर्हल े नेपालमा बाह्रौँ  जनगणना ह ुँदै छ । यही कानिषक २५ देखख मंससर ९ गि ेसम्म ह ने यो गणनामा गणकहरु प्रत्येक घरमा 
प ग्नेछन ्। व्यष्ट्तिगि पाररवाररक गरी ८० वटा प्रश्नहरु सोधिने छन ्। यसैको आिारमा देशको सबै के्षत्रको ग रु योजनाहरू ननमाषण 
ह ने गदषछ । अबको दश वर्ष यही िथयाकं प्रयोग ह ने ह ुँदा सकेसम्म सबैले सहभागी ह ने र सही िथयाङ्क र्दन आवश्यक छ । 

सरकारले सोिेको सबै प्रश्नको जवाफ र्दंदा आफूलाई पनछ केही समस्या पछष कक भन्ने शकंा ह न  स्वाभाववक हो िर गणनामा प्राप्ि 
क नै पनन ववर्य सम्बष्ट्न्िि व्यष्ट्तिको ववरुद्ि प्रमाणको रूपमा प्रयोग गनष नपाउने कान नी व्यवस्िा िथयांक ऐन २०१५ ल ेगरेको 
ह ुँदा यो भ्रमलाई धिदै यिािष िथयाङ्क र्दन र्दलाउन आवश्यक छ । 

 
िेरै ववर्यमा सोधिने प्रश्नहरुमध्ये हामी ववदेशमा बस्नेहरुको बारे पनन एउटा छ ट्टै खण्ड राखखएको छ । म ख्य प्रश्नावलीमा 
पररियात्मक खण्डबाट श रू ह न्छ । एउटा खण्डमा अन पष्ट्स्िि वववरण राखखएको छ । प्रश्न नं १६ मा ‘िपाईंको पररवारका क नै 
अन पष्ट्स्िि सदस्य हाल ववदेश गएका छन’्  मा ‘छन’् भन्ने जवाफ र्दनेले प्रश्न १७ को जवाफ र्दनपने छ । जसमा ववदेश जानेको 
नाम, सलगं, जाुँदाको उमरे, सशक्षा, कर्हले गएको, ववदेश जान को कारण, देशको नाम भनषपने ह न्छ । यी वववरणहरू सबैले नछ टाई  भनष 
सककयो भने हामीले अन्दाजमा सिैं अस्सी लाखभन्दा बढी नेपालीहरु ववदेशमा छौं  मातै्र भननरहन पदैन । क न देशमा कनि के गरेर 
बसेका भन्ने िथयाुँक प्राप्ि ह नेछ । प्रत्येक गाउुँ  टोल ष्ट्जल्लाबाट के कनि माननसहरू ववदेश गएका छन ्भन्ने िथयाङ्क सष्ट्जलै 
ियार पानष सककने छ । 
िसिष यस जनगणनामा आफ्नो सर्ह वववरण र्दएर नेपालको समदृ्धिमा सहयोग गनष हार्दषक आह्वान गदषछौ । 
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