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राि/0य जनगणना, २०७८ का ला:ग करारमा गणक तथा सप
ु ?रवेBक भनाDका ला:ग अनलाइन माफDत दरखाJत
आLवान सMबOधमा

सच
ू ना
राि$%य जनगणना, २०७८ मा त3या4क संकलन गन9 काय:का ला;ग गणक तथा सप
ु ?रवेBकलाई DEयेक घरप?रवारमा प?रचालन
ग?रदै छ । राि$%य जनगणना सLचालन तथा MयवNथापन आदे श, २०७६ बमोिजम केTUVय त3या4क Wवभागले राि$%य जनगणना

Dयोजनका ला;ग साव:जYनक सच
ू ना जारV गरV यो[यता पग
ु ेका नेपालV नाग?रक म\येबाट छनोट भएका Mयि_तलाई क?रव ३९
हजार गणक र ८ हजार सप
ु ?रवेBक करारमा Yनयिु _त गन9 र करारमा जनशि_त अपग
ु भएमा Nथानीय साव:जYनक Wवeयालयका

fशBक तथा सरकारV कम:चारVबाट fलन सgकने MयवNथा रहे को छ। गणक तथा सप
ु ?रवेBक छनोटका ला;ग Nथानीय Mयि_तलाई
Dाथfमकता hदने गरV उ_त आदे शले hदएको अ;धकार Dयोग गरV राि$%य जनगणना Yनद9 शक सfमYतले राि$%य जनगणना
सLचालन Yनद9 fशका, २०७७ जारV गरे को छ। उ_त Yनद9 fशका बमोिजम गणक तथा सप
ु ?रवेBक भना: Dgkयाका ला;ग Wवभागले

तयार गरे को अनलाइन जनशि_त भना: DणालV बमोिजम दरखाNत आnवान गरे को छ। यस अनलाइन जनशि_त भना:का ला;ग
समयाव;ध, यो[यता, Dाथfमकता, सेवा सWु वधा र अनलाइन दरखाNत फाराम भन9 त?रका आhद Yनpन बमोिजम रहे को छ।
१. fमYत २०७७/१०/११ दे tख २०७७/१२/११ सpम ६० (साvठx) hदन fभz अनलाइन दरखाNत फाराम भन: सgकनेछ।

२. fमYत २०७७/१२/१ गते दे tख DEयेक Dदे श तथा िज{लामा Dदे श/िज{ला जनगणना काया:लय खोfलने भएकोले चैz ५ गते
दे tख चैz ११ गते सpम (७ hदन) सpम दरखाNत फाराम उ_त काया:लयमा पYन बझ
ु ाउन सgकनेछ।

३. दे शको जन
ु सक
ु ै भ-ू भागबाट उpमेदवारले यो[यताका आधारमा दरखाNत फाराम भरV पठाउन स_नेछ। दरखाNत फाराम
बझ
ु ाउन कुनै श{
ु क ला[ने छै न।

४. Nनातक तह वा सोसरहको शै€Bक यो[यता परू ा गरे को नाग?रकले सप
ै ा ला;ग दरखाNत hदन
ु ?रवेBक र गणक दव
ु क
स_ने MयवNथा ग?रएकोछ। तर भना: भने कुनै एक पदका ला;ग माz ग?रनेछ ।

५. छनोटमा परे को उpमेदवारलाई Nथायी बसोबास भएको ठे गानामा काम गन: Dाथfमकता hदइने छ । हाल वा अ_सर
बसोबास गरे को ठे गाना भएको Nथानमा पYन काय: गन: खटाउन स_ने छ ।,

६. उpमेदवारले Dाथfमकताका आधारमा बढVमा २ (दई
ु ) वटासpम काम गन: चाहे को Bेz उ{लेख गन: पाउने छन ्।
Eयसम\येबाट Yनजलाई कुनै एक Bेzमा खटाइनेछ ।

७. उमेदवारको यो[यता दे हाय बमोिजम रहे को छ ।

क. गणकको ला;ग दश जोड दई
ु ?रवेBकको ला;ग Nनातक तह वा सो सरह
ु तह वा सो सरह उW„ण: भएको र सप
उW„ण: भएको।

ख. उमेरको हकमा दरखाNत बझ
ु ाउने अिTतम hदनसpम प…
ु षको ला;ग १८ वष: परू ा भई ४० वष: ननाघेको र मhहलाको
ला;ग १८ वष: परू ा भई ४५ वष: ननाघेको।

८. Wवशेष Dाथfमकता

(क) नेपालV भाषाको अYत?र_त Nथानीय भाषा बो{न, ब‡
ु न र अ…लाई बझ
ु ाउन स_ने Mयि_त,

(ख) राि$%यNतरको गणना तथा सव9Bण वा Wवभागबाट सLचाfलत कुनै पYन काय:मा अनभ
ु व हाfसल गरे का Mयि_त,
(ग) त3या4क वा जनसंˆया Wवषय fलई Nनातको„र तह अ\ययनरत Wवeयाथ‰ वा सो तह उW„ण: गरे का Mयि_त।

९. अनलाइन Yनवेदन साथ पेश गनु: पन9 आवŠयक कागजात (इमेज फाइल)
(क)

नेपालV नाग?रकताको Dमाण पz,

(ख) पासपोट: साईजको फोटो,

(ग) शै€Bक यो[यताको ल‹धा4क Dमाणपz (Transcript),
(घ) ताfलम तथा अनभ
ु वको Dमाणपz।

१०. करार अव;ध र सेवा सWु वधा
(क)

(ख)

गणकः १ (एक) मhहनाको ला;ग करार भना: ग?रनेछ। उ_त अव;धमा ६ hदनको ताfलम र १५ hदनको तोgकएको
Bेzमा त3या4क संकलन काय: गनु: पन9छ। गणकले नेपाल सरकारका राजपzअनंgकत eWवतीय •ेणीले पाउने
रकम बराबरको जनगणना YनिŠचत रकम पाउनेछ।

सप
ु ?रवेBकः २ (दई
ु ) मhहनाको ला;ग करारमा भना: ग?रनेछ । उ_त अव;धमा ७ hदनको ताfलम, २० hदनको

त3या4क संकलन काय:, १५ hदनको गणकको सप
ु ?रवेBण र सpबिTधत वडाको Wववरण वडा काया:लयबाट
संकलन गनु: पन9छ। सप
ु ?रवेBकले नेपाल सरकारका राजपzअनंgकत Dथम •ेणीले पाउने रकम बराबरको
जनगणना YनिŠचत रकम पाउनेछ।

अनलाइन दरखा*त फाराम भन/ त0रका
(क)

केTUVय त3या4क Wवभागको वेवसाइट अTतग:तको सवडोमेन https://censushrms.cbs.gov.np/ मा गएर अनलाइन

(ख)

EयसैगरV केTUVय त3या4क Wवभागको वेवसाइट www.cbs.gov.np तथा राि$%य जनगणना २०७८ को सवडोमेन

(ग)
(घ)

(ङ)
(च)
(छ)

दरखाNत फाराम भन: सgकTछ ।

censusnepal.cbs.gov.np मा गएर POP UP मा लेtखएको "यहाँ ि_लक गनहु: ोस" मा ि_लक गरV अनलाइन
दरखाNत फाराम भन: सgकTछ ।

उpमेदवारले वेबसाइटको होम पेजमा hदइएका Yनद9 शनह…को अ\ययन गनु: पद: छ। फाराम भन:को ला;ग नमन
ू ा
फाराम हे रेर समेत जानकारV fलने MयवNथा ग?रएकोछ ।

यो[यता पग
ु ेको उमेदवारले नाग?रकतामा भएको जTम साल, मhहना र गते, नाग?रकता Dमाण पz नpबर,
नाग?रकता जारV भएको िज{ला, सpपक: मोबाइल नpबर र उpमेदवारको fल4ग अYनवाय:…पमा भरV आवेदन
गनप
ु: न9छ। तोgकएको उमेरहद भTदा कम वा बढV हुनु हुदैन र तोgकएको शै€Bक यो[यता अYनवाय:…पमा fम{नु
पन9 हुTछ।

DWव$ट ग?रएका Wववरण ठxक भए नभएको जाँ‘नका ला;ग उpमेदवारले Wववरण भ?रसकेपYछ Preview पेज हे न:
स_नेछ । Eयसमा उpमेदवारले भरे का Wववरणका साथसाथै अपलोड ग?रएका कागजात समेत दे ’ सgकनेछ।

यhद कुनै Wववरण अTयथा DWव$ट भएको रहे छ वा सो स‘याउनु पन9 भएमा सोहV Preview पेजमा मा;थप“टV
रहे को "सpपादन गनह
ु: ोस ्" मा ि_लक गरV पन
ु ःWववरण स‘याउन सgकनेछ।

अनलाइन आवेदन गनप
ु: न9 Wववरण एवम ् कागजातह… नभरे को/Dा”त नभएको वा Nप$ट नभएको कारण आवेदन

(ज)

रeद हुन स_ने भएकोले आवेदकले SUBMIT गनभ
ु: Tदा पhहले Wववरण रा•रV …जु गनु: पद: छ।
EयसरV भ?रएको फाराम Wव;धपव
: पेश गन:का ला;ग उpमेदवारले "दरखाNत पेश गनह
ू क
ु: ोस ्" मा ि_लक गनु: पद: छ।

(झ)

उpमेदवारले नयाँ फाराम भरV सेभ गरV राखेको hदनले ७ (सात) hदनसpम EयNतो फाराममा आवŠयक जानकारV

एकपटक पेश भइसकेको दरखाNत पन
ु ःसpपादन गन: सgकने छै न।

फेरबदल गरV अिTतममा पेश गरV सि‹मसन ् नpबर (Submission Number) Dा”त गन: स_नेछ। यसका ला;ग
फारामको तल प“टV रहे को "सेभ गनह
ु: ोस ्" बटनमा ि_लक गनु: पद: छ।

(ञ)

उpमेदवारले एकपटक फाराममा अYनवाय: रहे का Wववरण भरV पेश गरV सि‹मसन ् नpबर (Submission Number)

(ट)

DEयेक िज{लामा fमYत २०७७/१२/१ गते दे tख िज{ला जनगणना काया:लय खोfलने भएकोले २०७७ साल चैz ५

fलईसकेकोमा EयNतो फाराम सpपादन गरV पन
ु ः पेश गन: सgकने छै न।

गते दे tख चैz ११ गते सpम काया:लय समयमा दरखाNत फाराम बझ
ु ाउन पYन सgकनेछ।

गणक तथा सप
ु ?रवेBक भना: Dgkयामा Nथानीय Mयि_तलाई Dाथfमकता hदइने हुँदा यो[यता पग
ु ेका इ‘छुक Mयि_तह…ले आ—नो
Nथानीय तहको ला;ग दरखाNत hदनह
ु ु न तथा सोहV अनस
ु ार स;ू चत गनह
ु: ु न आम समद
ू ायमा अनरु ोध गनु: भएको ;थयो।

िमितः २०७७/१०/११

नेपाल सरकार

राि+,य योजना आयोग

के#$%य त)या+क ,वभाग

