सन ् २०२० जनगणना : समय-ता�लका
www.ncaatogether.org/census

जनगणना �वभागका चरणहरू

जनगणनामा ग�ननका ला�ग (गेट आउट द काउन्ट
(GOTC) मद्दत गनर् तपाइले के गनर् सक्नुहुन्छ?

ग्रीष्मकाल २०१९ दे �ख माचर् २०२० सम्म - जनचेतना र �श�ा
जनवर�दे �ख

यो समय अव�धमा जनगणना

सचेतना र �श�ा अ�भयान शुरू गनह
ुर् ोस ्: आफ्नो

२०१९ सम्म

जनगणना कायार्लयहरू खोल्छ ।

हुनु �कन मह�वपूणर् छ भन्ने कुरा बुझाउनुहोस ् ।
२०२० को जनगणनामा जा�गर खाने अवसरबारे

सेप्टे म्बर

�वभागले २०० वटाभन्दा बढ� �ेत्रीय

समुदायलाई जनगणना के हो र यसमा सहभागी

आफ्नो समुदायका मा�नसहरूलाई बताउनुहोस ् र
उनीहरूलाई जा�गरको �नवेदन �दन सहयोग
गनह
ुर् ोस ् ।

सेप्टे म्बर

२०१९ प�छ

जनगणना �वभागले �ेत्रीय

सचेतना र �श�ा अ�भयानलाई �नरन्तरता �दइ नै

गणक कमर्चार�हरू भनार् गछर् र

गणनाका ला�ग खुलेका जा�गरहरूका अवसरहरूको

कायार्लयका ला�ग अस्थायी रूपमा
ज्यालादार�का ला�ग छान्छ ।

जनवर�
२०२०

जनगणनामा सो�धने प्रश्नावल�

बुझाउनका ला�ग सहायता गनर् टोल-

�फ्र (पैसा नलाग्ने) फोन लाईन खुला
हुन्छन ् ।

यस्तो फोन सहायता अंग्रज
े ी भाषाका
साथै �च�नयाँ (म्यान्ड�रन र

क्यान्ट�नज), जापानी, को�रयाल�,

तागालोग र �भयतनामीस�हतका १२

रहनुहोस ् ।

जानकार� समुदायलाई �दइरहनुहोस ् र कामक◌ा
ला�ग �नवेदन �दन सहयोग गनह
ुर् ोस ् ।

सचेतना र �श�ा अ�भयानलाई �नरन्तरता �दइ नै
रहनुहोस ्:
•

जनगणनामा ग�नने (GOTC) सम्बन्धी
जानकार� र तथ्यहरूको �ववरणबारे
जानकार� गराउनुहोस ् ।

वटा गैर-अङ्ग्रेजी भाषाहरूमा उपलब्ध

•

गराइएको छ ।

सञ्चार-माध्यमहरूलाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् र
जनगणनासम्बन्धी सामािजक सञ्जालमा
प�न रा�ह
ु ोस ् ।

•

समद
ु ायमा जनगणनासम्बन्धी योजना

बनाइ कायर्क्रमको आयोजना गनुह
र् ोस ् ।
जनगणनासम्बन्धी जानकार� �दन
व्यिक्तगत भेटघाटका योजनाहरू
बनाउनुहोस ् ।
•

जनगणना कसर� �लइन्छ र त्यसमा

मा�नसहरूले कसर� सहभा�गता जनाउन
सक्छन ् भन्ने कुरालाई बुझाउनुहोस ् ।

मा�नसहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुने
बनाउनका ला�ग सम्बिन्धत व्यिक्तहरूलाई गएर

भेट्ने (अन-द-ग्राउण्ड आउट�रच) र आगामी माचर्

म�हनादे �ख शुरू हुने जनगणनामा ग�नन (GOTC)
का ला�ग अक� चरणको सम्पकर् कायर्क्रमको
योजना बनाउनुहोस ् ।

माचर्दे�ख – अ�प्रल २०२०--- मा�नसहरूले जनगणनामा सहभा�गता जनाउँ छन ्
माचर् १२

यो अव�धमा जनगणना �वभागले सबै

गते, २०२०

कसर� सहभागी हुने भन्ने सामग्रीहरू,
आफ्नो भाषामा सहयोग �लने

गतेदे�ख २०

घरप�रवारलाई जनगणनामा अनलाइन

श्रोतस�हतका (साथमा हरे क घरको

छुट्टाछुट्टै आइडीस�हत) हुलाकबाट
पठाउँ छ ।

यो प�हलोपटक सामग्री पठाएप�छ

अनलाइन प्लेटफमर्मा प्रत्य� सोध्न
स�कने गर� व्यवस्था हुनेछ ।

जनगणनामा सहभा�गता जनाउन मा�नसलाई
प्रोत्सा�हत गनह
ुर् ोस ्:
•

जनगणनासम्बन्धी आफ्नो समुदायहरूसँग
कुरा गनह
ुर् ोस ् ।

•

पचार् र तथ्यहरूको �ववरणलाई बाँड्नुहोस ् ।

•

सञ्चार-माध्यमहरू र सामािजक सञ्जालमा
अ�भयानहरू चलाइरहनुहोस ् ।

इन्टरनेटमा कम मात्रामा पहुँच छ
भन्ने शंका लागेका २० प्र�तशत ज�त

•

जनगणना गनर् कठ�न �ेत्रहरूमा व्यिक्तगत
भेटघाट वा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।

घरप�रवारलाई जनगणनामा सहभागी
गराउन कागजको फाराम पठाउँ छ ।
माचर् १६ २४, २०२०

माचर् २६ अप्रील

जनगणनामा सहभा�गता नजनाएका

घरप�रवारहरूलाई जनगणना �वभागले
पन
ु :स्मरण पत्र पठाउनेछ ।

जनगणनामा सहभा�गता नजनाएका

घरप�रवारहरूलाई जनगणना �वभागले

३,२०२०

पुन:स्मरण पोष्टकाडर् पठाउनेछ ।

अ�प्रल १,

यो आ�धका�रक रूपमा २०२०

२०२०

अ�प्रल ८ १६, २०२०

अ�प्रल २० २७, २०२०

जनगणना �दवस हो !

मा�नसहरूलाई जनगणना भदार् आवश्यक पन�
कुराहरू र सहयोग �दनह
ु ोस ्:
•

समद
ु ायमा जनगणनासम्बन्धी योजना

बनाइ कायर्क्रमको आयोजना गनुह
र् ोस ् ।
•

जनगणनामा सहभा�गता जनाउनका ला�ग

मा�नसहरूलाई मद्दत �लने अवसर उपलब्ध
गराउनह
ु ोस ् ।
•

जनगणनासम्बन्धी सञ्चार-माध्यमहरू र
सामािजक सञ्जालमा अ�भयान जार�
रा�ुहोस ् ।

जनगणना �वभागले पुन: स्मरण पत्र
र कागजी फाराम पठाउनेछ ।

जनगणना �वभागले अिन्तम पटक
पुन: स्मरण पोस्टकाडर् पठाउनेछ ।

घरघरै गएर ढोका ढकढक्याउने, फोन-बैङ्�कङ र

अन्य �क्रयाकलापहरूमाफर्त जनगणना गनर् कठ�न
�ेत्रहरूमा व्यिक्तगत घेटघाट वा सम्पकर्लाई
कायम रा�ुहोस ् ।

उपाय: य�द कसैलाई अनलाइनमाफर्त जनगणनामा
सहभागी हुनका ला�ग पठाइएको आफ्नो घरको
छुट्टै आइडी थाहा छै न भने प�न उहाँहरूले आफ्नो
ठे गाना �दएर जनगणना �वभागको वेबसाइटमाफर्त
अझै प�न पेश गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

मे - जुलाई २०२० ---जनगणनामा सहभा�गता नजनाएकाहरू उपर पन
ु : सोधपुछ
(फलो-अप) को चरण

मे ४, २०२०

मे - जल
ु ाई
२०२०

जनगणना �वभागले जनगणनामा

मा�नसहरूले अझैसम्म प�न जनगणनामा भाग

गछर् ।

�लन प्रोत्साहन गनह
ुर् ोस ् ।

सहभा�ग नभएका व्यिक्तलाई प�हचान �लएका छै नन ् भने उनीहरूलाई जनगणनामा भाग

जनगणनाका ला�ग पठाइएका

फारामहरू �फतार् नगरे को र धेरै

समद
ु ायका मा�नसमा जनगणनासम्बन्धी उठे का

प�रवारहरूलाई भेट्न जनगणना

सहभागी नभएको अवस्थामा फे�र �कन जनगणना

प्रश्नहरूको जवाफ न�दएको घर-

प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस ् साथै य�द जनगणनामा

�वभागले गणकहरूलाई पठाउँ छ ।

�लने मा�नसहरू भेट्न आउँ दै छन ् भन्ने यथाथर्

मा�नसहरूलाई जनगणनामा सहभागी

कुरा बताएर उनीहरूका डर हटाइ�दनुहोस ् ।

हुनका ला�ग अनलाइन फाराम र
जनगणना प्रश्नावल� सहायता लाइन
अझैसम्म प�न उपलब्ध हुन्छ ।

जनगणना �लइसकेप�छको चरण
जन
ु -

सेप्टे म्बर
२०२०

२०२० को जनगणना गदार् समेट्न

नसकेर हुन पग
ु ेको त्र�ु ट (गणना गनर्
छुटे को मा�नस वा एकभन्दा बढ�

पटक गणना ग�रएको) लाई मापन
गनर् जनगणना �लइसकेप�छको
सव��ण ।

�डसेम्बर ३१,
२०२०

हरे क राज्यमा राष्ट्रप�तले �वतरण गन�
प्रयोजनका ला�ग राष्ट्रप�तलाई

राज्यको कुल जनसंख्या �रपोटर् गनर्

जनगणना �वभागका ला�ग अिन्तम
�म�त ।

तपा�ले समुदायका सदस्यहरू र समुदायमा आधा�रत संघ-संस्थाहरूका ला�ग तयार पा�रएको तथ्यहरूको
�ववरणलगायतका जनगणनासम्बन्धी थप सामग्रीहरू यो www.countusin2020.org/resources
वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ ।

