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तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१ 
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

         २०४१।४।१५ 

संिोधि  
तथ्याङ्क (पहहलो संिोधि) नियमहरु, २०६९    २०६९।९।२३ 

 

 तथ्याङ्क ऐि, २०१५ को दफा १३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले यी 
नियमहरु बिाएको छ । 

 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१”   रहेकोछ । 

  (२) यी नियमहरु तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछि ्। 

 

२. पररभाषाः नबषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यी नियमहरुमा,– 

(क)  “ऐि” भन्नाले तथ्याङ्क ऐि, २०१५ सम्झि ुपछथ । 

(ख)  “हवभाग” भन्नाले केन्रीय तथ्याङ्क हवभाग सम्झि ुपछथ । 

(ग)  “संकलिकताथ” भन्नाले तथ्याङ्क संकलि गिे, गराउिे सरकारी कायाथलय, 

सरकारी स्वानमत्व भएको वा यस उदे्दश्यको लानग सरकारी सहायता प्राप्त 
संस्र्ा वा स्वदेिी वा हवदेिी व्यत्ती वा संस्र्ा सम्झि ुपछथ । 

 

३. महानिदेिकको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) िेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका कुराहरुको 
तथ्याङ्क संकलि, प्रिोधि, संग्रह एवं सांख्यकीय सधुार, हवश्लषेण र प्रकािि गिे, गराउिे 
महानिदेिकको काम, कतथव्य र अनधकार हिुेछ । 

(२) उपनियम (१) मा लेशखएका कुराको सवथसामान्यतामा कुिै प्रनतकुल प्रभाव िपिे 
गरी महानिदेिकले खास गरेर देहायका काम गिथ, गराउि सक्िेछः– 

(क) तथ्याङ्क सम्बन्धी हवषयमा िेपाल सरकारलाई सल्लाह ददिे, 
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(ख) िेपालराज्य वा त्यसको कुिै भागमा आनर्थक, सामाशजक र जिसंख्या 
इत्यादद जिुसकैु कुराको तथ्याङ्क सवेिण गिे र सो सम्बन्धी हवतरण 
संकलि गिे, गराउिे, 

(ग)  तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रनतवेदि तयार गिे, 

(घ)  राहिय गणिाहरु (जिसंख्या, कृहष, उद्योग, व्यापार, यातायात र अरु 
आवश्यक सबै हकनसमको गणिा) नलिे प्रबन्ध नमलाउिे र नतिको 
संचालि गिे, 

(ङ) तथ्याङ्क सम्बन्धमा अिसुन्धाि गरी राहिय तथ्याङ्ककोस्तर बढाउिे र 
तत्सम्बन्धी आंकडा (डाटा) प्रकाशित गिे,  

(च)  राहिय तथ्याङ्कमा सधुार ल्याउिको लानग आवश्यक कायथक्रम तयार 
पािे, 

(छ)  स्र्ायी रहि ुपिे तथ्याङ्कको लगत राख्न,े 

(ज) तथ्याङ्क सम्बन्धी कुरालाई संकलि गरी त्यसको प्रकािि गिे , 

(झ)  तथ्याङ्क सम्बन्धी समाचार तर्ा प्रकाििको आदाि, प्रदाि र प्रचार 
तर्ा प्रसार गिे । 

 

४. तथ्याङ्क संकलि गिथ हवभागको स्वीकृनत नलि ुपिेः (१) ऐिको दफा ७क. बमोशजम तथ्याङ्क 
संकलि गिथ स्वीकृनतको लानग संकलिकताथले अिसूुची बमोशजमको ढााँचामा हवभागमा 
दरखास्त ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमेशजम दरखास्त प्राप्त भएपनछ हवभागले आवश्यक छािहवि गदाथ 
स्वीकृनत ददि उपयकु्त ठहराएमा दताथ हकताबमा चढाई दताथ िम्बर समेत उल्लेख गरी 
स्वीकृनत ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ संकलिकताथले प्रश्नावलीमा र 
तथ्याङ्कको प्रकाििमा दताथ िम्बर समेत उल्लेख गिुथ पछथ । 

 

५. संिोधि गिुथ पदाथ अिमुनत नलि ुपिेः (१) तथ्याङ्क संकलिकताथले नियम ४ को उपनियम (२) 
अिसुार हवभागबाट स्वीकृनत प्राप्त गरी सकेपनछ तथ्याङ्क संकलि गिे िेत्र, तररका, अवनध, 

                                                           

 पहहलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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प्रयोजि आदद सबै वा कुिैमा संिोधि गिथ आवश्यक परेमा त्यसको कारण सहहत हवभागमा 
दरखास्त ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त प्राप्त भएपनछ हवभागले आवश्यक छािहवि 
तर्ा अध्ययि गरी संिोधि गिथ स्वीकृनत ददि सक्िछे । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम स्वीकृनत ददइसकेपनछ हवभागले आफिो दर्रताथ हकताबमा 
संिोधि गिेछ । 

 

६. अनधकार समु्पिःे महानिदेिकले यी नियमहरु बमोशजम आफूलाई प्राप्त अनधकार आवश्यकता 
अिसुार आफिो मातहातका कमथचारीलाई समु्पि सक्िेछ । 

 

७. खारेजीः तथ्याङ्क नियमहरु, २०१७ खारेज गररएको छ । ।   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्यः–  

केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः– 

        “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 
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अिसूुची 
नियम ४ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्धत 

तथ्याङ्क सङ्कलि आवेदिपत्र 

 

श्री महानिदेिकज्यू, 

केन्रीय तथ्याङ्क हवभाग, 

काठमाडौं । 

 

 मैले ⁄ हामीले ......................... मन्त्रालय ⁄ हवभाग ⁄ संस्र्ा कायाथलयको नमनत 
.................... को निणथयािसुार तथ्याङ्क संकलि गिे भएकोले देहाय बमोशजमको हववरण खलुाई 
स्वीकृनतको लानग निवेदि गरेको छु ⁄ छौ । 

हववरण 

१. संकलिकताथको िामः– 

२. संकलिकताथको ठेगािाः– 

३.  संकलि गररिे तथ्याङ्कको हवषयः– 

४.  तथ्याङ्क संकलिको उदे्दश्यः– 

  (क) मखु्य उदे्दश्यः– 

  (ख) गौण उदे्दश्यः– 

५.  तथ्याङ्क संकलि गिुथ पिे आवश्यकता र कारणः– (छोटकरीमा खलुाउिे ) 

६.  तथ्याङ्क संकलि गररिे िते्रः– 

७.  तथ्याङ्क संकलि गिे हवनधको हववरणः– 

८.  संकलि कायथ िरुु हिुे नमनतः– 

९.  संकलि कायथ िरुु समाप्त हिुे नमनतः– 

१०.  संकनलत तथ्याङ्क प्रकािि गिे अिमुानित नमनतः–  

 

११.  संकलि कायथमा लाग्िे जम्मा खचथ रु..................... अिरुपी.................. 
१२.  अन्य कुिै हववरण भए खलुाउिेः– 
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आवेदकको िामः– 

       ठेगािाः– 

       आवेदकको सहीः– 

       (छाप भए सो समेत ) 

       नमनतः– 

 

संलग्ि 

१. प्रश्नावली र सोसाँग सम्बशन्धत नियम, 

२. तथ्याङ्क प्रकाििको ढााँचा (Publication format) 
३. गणिाहवनध ⁄ सवेिण अिमुािहवनध, 

४. अन्य आवश्यक कागजात । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


