
 

 
 

 
सन ्२०२० जनगणना : समय-तालिका  
                               
 

जनगणना विभागका चरणहरू जनगणनामा गनननका लागग (गेट आउट द काउन्ट 
(GOTC) मद्दत गनन तपाइले के गनन सक्नुहुन्छ? 

ग्रीष्मकाल २०१९ देखि माचन २०२० सम्म - जनचेतना र शिक्षा 

जनिरीदेखि 

सेप्टेम्बर 

२०१९ सम्म 

यो समय अिगिमा जनगणना 
विभागले २०० िटाभन्दा बढी क्षेत्रीय 
जनगणना कायानलयहरू िोल्छ । 

सचतेना र शिक्षा अशभयान िुरू गनुनहोस:् आफ्नो 
समुदायलाई जनगणना के हो र यसमा सहभागी 
हुनु ककन महत्त्िपूणन छ भन्ने कुरा बुझाउनुहोस ्। 
२०२० को जनगणनामा जागगर िाने अिसरबारे 
आफ्नो समुदायका माननसहरूलाई बताउनुहोस ्र 
उनीहरूलाई जागगरको ननिेदन ददन सहयोग 
गनुनहोस ्।  

सेप्टेम्बर 

२०१९ पनछ 

जनगणना विभागले क्षेत्रीय 
कायानलयका लागग अस्थायी रूपमा 
गणक कमनचारीहरू भनान गछन र 
ज्यालादारीका लागग छान्छ । 

सचतेना र शिक्षा अशभयानलाई ननरन्तरता ददइ न ै
रहनुहोस ्।  
गणनाका लागग िलेुका जागगरहरूका अिसरहरूको 
जानकारी समुदायलाई ददइरहनुहोस ्र कामकाा 
लागग ननिेदन ददन सहयोग गनुनहोस ्। 

जनिरी २०२० जनगणनामा सोगिने प्रश्नािली 
बुझाउनका लागग सहायता गनन टोल-
कि (पैसा नलाग्ने) फोन लाईन िलुा 
हुन्छन ्। 
यस्तो फोन सहायता अगें्रजी भाषाका 
साथ ैगचननयााँ (म्यान्डररन र 
क्यान्टननज), जापानी, कोररयाली, 
तागालोग र शभयतनामीसदहतका १२ 

सचतेना र शिक्षा अशभयानलाई ननरन्तरता ददइ न ै
रहनुहोस:् 

• जनगणनामा गननने (GOTC) सम्बन्िी 
जानकारी र तथ्यहरूको वििरणबारे 
जानकारी गराउनुहोस ्। 

• सञ्चार-माध्यमहरूलाई सम्पकन  गनुनहोस ्र 
जनगणनासम्बन्िी सामाजजक सञ्जालमा 
पनन राख्नहुोस ्। 



 

िटा गैर-अङ्ग्गे्रजी भाषाहरूमा उपलब्ि 
गराइएको छ ।  

• समुदायमा जनगणनासम्बन्िी योजना 
बनाइ कायनक्रमको आयोजना गनुनहोस ्। 
जनगणनासम्बन्िी जानकारी ददन 
व्यजक्तगत भेटघाटका योजनाहरू 
बनाउनुहोस ्। 

• जनगणना कसरी शलइन्छ र त्यसमा 
माननसहरूले कसरी सहभागगता जनाउन 
सक्छन ्भन्ने कुरालाई बुझाउनुहोस ्। 

 
माननसहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुने 
बनाउनका लागग सम्बजन्ित व्यजक्तहरूलाई गएर 
भेट्ने (अन-द-ग्राउण्ड आउटररच) र आगामी माचन 
मदहनादेखि िुरू हुने जनगणनामा गननन (GOTC) 
का लागग अको चरणको सम्पकन  कायनक्रमको 
योजना बनाउनुहोस ्।  

माचनदेखि – अवप्रल २०२०--- माननसहरूले जनगणनामा सहभागगता जनाउाँछन ्

माचन १२ 

गतेदेखि २० 

गते, २०२० 

यो अिगिमा जनगणना विभागले सबै 
घरपररिारलाई जनगणनामा अनलाइन 
कसरी सहभागी हुने भन्ने सामग्रीहरू, 
आफ्नो भाषामा सहयोग शलने 
श्रोतसदहतका (साथमा हरेक घरको 
छुट्टाछुट्टै आइडीसदहत) हुलाकबाट 
पठाउाँछ ।  
यो पदहलोपटक सामग्री पठाएपनछ 
अनलाइन प्लेटफमनमा प्रत्यक्ष सोध्न 
सककने गरी व्यिस्था हुनेछ । 
इन्टरनेटमा कम मात्रामा पहुाँच छ 
भन्ने िंका लागेका २० प्रनतित जनत 
घरपररिारलाई जनगणनामा सहभागी 
गराउन कागजको फाराम पठाउाँछ । 

जनगणनामा सहभागगता जनाउन माननसलाई 
प्रोत्सादहत गनुनहोस:् 

• जनगणनासम्बन्िी आफ्नो समुदायहरूसाँग 
कुरा गनुनहोस ्। 

• पचान र तथ्यहरूको वििरणलाई बााँड्नुहोस ्। 
• सञ्चार-माध्यमहरू र सामाजजक सञ्जालमा 

अशभयानहरू चलाइरहनुहोस ्। 
• जनगणना गनन कठीन क्षते्रहरूमा व्यजक्तगत 

भेटघाट िा सम्पकन  गनुनहोस ्। 



 

माचन १६ -२४, 

२०२० 

जनगणनामा सहभागगता नजनाएका 
घरपररिारहरूलाई जनगणना विभागले 
पुन:स्मरण पत्र पठाउनेछ । 

माननसहरूलाई जनगणना भदान आिश्यक पने 
कुराहरू र सहयोग ददनुहोस:् 

• समुदायमा जनगणनासम्बन्िी योजना 
बनाइ कायनक्रमको आयोजना गनुनहोस ्।  

• जनगणनामा सहभागगता जनाउनका लागग 
माननसहरूलाई मद्दत शलने अिसर उपलब्ि 
गराउनुहोस ्। 

• जनगणनासम्बन्िी सञ्चार-माध्यमहरू र 
सामाजजक सञ्जालमा अशभयान जारी 
राख्नहुोस ्।  

 
घरघरै गएर ढोका ढकढक्याउने, फोन-बैङ्ग्ककङ र 
अन्य कक्रयाकलापहरूमाफन त जनगणना गनन कठीन 
क्षेत्रहरूमा व्यजक्तगत घेटघाट िा सम्पकन लाई 
कायम राख्नहुोस ्।  
 
उपाय: यदद कसलैाई अनलाइनमाफन त जनगणनामा 
सहभागी हुनका लागग पठाइएको आफ्नो घरको 
छुट्टै आइडी थाहा छैन भने पनन उहााँहरूले आफ्नो 
ठेगाना ददएर जनगणना विभागको िेबसाइटमाफन त 
अझै पनन पेि गनन सक्नहुुन्छ। 

माचन २६ - 

अप्रील 

३,२०२० 

जनगणनामा सहभागगता नजनाएका 
घरपररिारहरूलाई जनगणना विभागले 
पुन:स्मरण पोष्टकाडन पठाउनेछ ।  

अवप्रल १, 

२०२० 

यो आगिकाररक रूपमा २०२० 
जनगणना ददिस हो ! 

अवप्रल ८ - 

१६, २०२० 

जनगणना विभागले पुन: स्मरण पत्र 
र कागजी फाराम पठाउनेछ ।  

अवप्रल २० - 

२७, २०२० 

जनगणना विभागले अजन्तम पटक 
पुन: स्मरण पोस्टकाडन पठाउनेछ । 

मे - जुलाई २०२० ---जनगणनामा सहभागगता नजनाएकाहरू उपर पुन: सोिपुछ (फलो-अप) 

को चरण 

मे ४, २०२० जनगणना विभागले जनगणनामा 
सहभागग नभएका व्यजक्तलाई पदहचान 
गछन ।  

माननसहरूले अझैसम्म पनन जनगणनामा भाग 
शलएका छैनन ्भने उनीहरूलाई जनगणनामा भाग 
शलन प्रोत्साहन गनुनहोस ्। 
 
समुदायका माननसमा जनगणनासम्बन्िी उठेका 
प्रश्नहरूको जिाफ ददनुहोस ्साथ ैयदद जनगणनामा 
सहभागी नभएको अिस्थामा फेरर ककन जनगणना 

मे - जुलाई 

२०२० 
 

जनगणनाका लागग पठाइएका 
फारामहरू कफतान नगरेको र िेरै 
प्रश्नहरूको जिाफ नददएको घर-
पररिारहरूलाई भेट्न जनगणना 
विभागले गणकहरूलाई पठाउाँछ ।  



 

माननसहरूलाई जनगणनामा सहभागी 
हुनका लागग अनलाइन फाराम र 
जनगणना प्रश्नािली सहायता लाइन 
अझैसम्म पनन उपलब्ि हुन्छ । 

शलने माननसहरू भेट्न आउाँ दै छन ्भन्ने यथाथन 
कुरा बताएर उनीहरूका डर हटाइददनुहोस ्।   

जनगणना शलइसकेपनछको चरण 

जुन - 

सेप्टेम्बर 

२०२० 

२०२० को जनगणना गदान समेट्न 
नसकेर हुन पुगेको त्रदुट (गणना गनन 
छुटेको माननस िा एकभन्दा बढी 
पटक गणना गररएको) लाई मापन 
गनन जनगणना शलइसकेपनछको 
सिेक्षण । 

 

डडसेम्बर ३१, 

२०२०  

हरेक राज्यमा राष्रपनतले वितरण गने 
प्रयोजनका लागग राष्रपनतलाई 
राज्यको कुल जनसंख्या ररपोटन गनन 
जनगणना विभागका लागग अजन्तम 
शमनत ।  

 

 
तपाईंले समुदायका सदस्यहरू र समुदायमा आिाररत संघ-संस्थाहरूका लागग तयार पाररएको तथ्यहरूको 

वििरणलगायतका जनगणनासम्बन्िी थप सामग्रीहरू यो  www.countusin2020.org/resources 
िेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ । 
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