調査票の記入のしかたの対訳（ネパール語）

२०२० सालको राष्ट्िय जनगणना
सर्वेक्षण पत्र भने तररका

आन्तररक माममला तथा
संचार मन्त्रालय
तथ्याङ्क वर्वभाग

राष्ट्िय जनगणनाको उदे श्य र सर्वेक्षण पत्र भने तररका उल्लेख गररएकोले “सर्वेक्षण पत्रको अनुर्वाद” र यस
“सर्वेक्षण पत्र भने तररका” को २ दे खी ८ पेजलाई हे दै जापानी भाषाको सर्वेक्षण पत्रमा भनह
ु ोस ्। उत्तरका

अन्तर्वुस्तुलाई तथ्याङ्क तयार पानु मात्र प्रयोग गररने छ। अध्यागमन र्वा प्रहरीले गने अनुसन्धान जस्ता
अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गररने छै न।

➢ 調査員の方は，世帯の人から 『外国語連絡票』の Ｈ で示された調査票の提出方法と回収日時
の同じ部分にチェック（）を付けてから，この『調査票の記入のしかたの対訳』を世帯の人に
渡してください。

जाँचपत्रको पेस तररका र संकलन समयको बारे मा
□ स्टाफलाई

दिने（調査員に提出）… 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で

हामी सर्वेक्षण भनुभएको पत्र तल लेखखएको दिनमा ललन आउछौं।
□अक्टोबर 1 ताररख □2 ताररख □3 ताररख □4 ताररख □5 ताररख
（बबही）
□बबहान 8～10 बजे

（शुक्र）

（शनन）

□10～12 बजे

（आइत）

□ दिउँ सो 12～2 बजे

６

を示した場合

□6 ताररख □7 ताररख

（सोम）
□ 2～4 बजे

（मंगल）

（बुध）

□ 4～6 बजे □6～8 बजे

□ हुलाक बाट（郵送で提出）… 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ７ を示した場合
जापानी भाषाको सर्वेक्षण पत्र ३ ठाउँ मा पट्याएर दटकट नटासी खाममा हालेर अक्टोबर ७ ताररख (बुधर्वार)

सम्ममा नजीकैको हुलाक बाकसमा खसाल्नुहोस ्। म्याि सककए तापनन प्राप्त नभएमा तपाईंको कोठामा सर्वेक्षण
पत्र ललन आउनेछौं।

राष्ट्िय जनगणनाको बारे मा
२०२० साल अक्टोबर १ ताररखमा जापान अधधराज्यभरी राष्ट्िय जनगणनाको सर्वेक्षण गररनेछ।
राष्ट्िय जनगणना तथयांक ऐन भन्ने कानुनको आधारमा सरकारले सञ्चालन गने रा्िकै सबैभन्िा महत्तत्तर्वपूणु
सर्वेक्षण भएको हुनाले, वर्विे शी र्वा जापानी नागररकहरू जो यस िे शमा बसेका छन ्, सबै यस सर्वेक्षणमा पिु छन ्।
यस तथयांक ऐनमा सर्वेक्षण पत्र भरे र बझ
ु ाउनु पने अननर्वायुता उल्लेख गररएको छ। यसैगरी सर्वेक्षणमा काम
गने र्वा राष्ट्िय जनगणनामा काम गने कमुचारीहरूले गोपननयताको पालना गनुपने समेत कानुनत: उल्लेख
छ। तपाईंले भनभ
ु एको सर्वेक्षण पत्रको जानकारी बादहर जान दिइने छै न र यसको वर्वर्वरणलाई गणना गरे पछी

पुरारुपमा न्ट गररनेछ। जनगणनाको ननतजा वर्विे शबाट आउनुभएका नागररकहरूलाई पनन सुहाँउिो शहरी
व्यर्वस्था गने योजना बनाउनको लाधग आधारभूत तथयको रूपमा प्रयोग गररनेछ।
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सर्वेक्षण पत्र घरधुरी अनस
ु ार भनु पनेछ।
◆ साधारण पररर्वार जस्तै एकै घरमा बसेर जीर्वन यापन गने मान्छे हरूलाई एक घरधुरी भनननेछ।
◆ एउटा घरमा एक्लै बसेको व्यक्तिको भए तापनन, एक घरधुरीको हहसाब गररनेछ।
● तल उल्लेख गररएको व्यक्तिहरूको घरधुरी लेख्िा तल दिएझै गनुहोस ्।
 आफन्तको र्वा धचनेको मान्छे कोमा बसेको

(रूम शेयर पनन समार्वेश हुने) …… एक्लो, १ जना भएपनन १ घरधुरी लेख्नुहोस ्।
िाजभ
ु ाइ दििीबदहनीको पररर्वार सँगै भए, पररर्वार अनुसार घरधुरी
लेख्नह
ु ोस ्।

 काम गने ठाँउमै बस्ने एक्लो…… साहुजीको पररर्वारसँग बसेको भए साहुजीको घरधुरीमा जोक्तिनेछ।
साहुजी बसेको घर बाहे कको घरमा बस्ने भए, एक्लै छुट्टै घरधुरी
लेख्नुहोस ्।

 कायाुलय र्वा सरकारी काम गनेले एक्लोको लाधग होस्टे ल, क्र्वाटर आदिमा बस्ने एक्लो…… एक्लै
घरधरु ी लेख्नह
ु ोस ्।

सर्वेक्षण पत्र भने तररका
● सर्वेक्षण पत्र, कालो लससाकलम र्वा सापु पेष्टन्सलले भनह
ु ोस ्।
● धचनो “

” लाई “

” हुने गरी लससाकलमले भनह
ु ोस ्।
● अंक लेख्दा कोठाबाट बाहहर नननस्कने गरी दायााँ नतरबाट लेख्िै जानह
ु ोस ्।

लामो १ धकाुबीचमा
राख्ने

िायाँबाट लेख्नुहोस ्

अक्षर

नतन्काउने

सर्वेक्षण पत्र

माधथ

तान्ने

खाली राम्ररी
गने

लामो

बन्ि

कनुर बनाउने

पदहलो पाना भने तररका

घरधरु ीको बारे मा

१ एकै घरधरु ीमा बस्नेको संख्या

घरधुरीमा बस्ने मान्छे ५ जना भन्िा बढी भएमा सर्वेक्षण पत्रको पदहलो पानामा सबैको संख्या

लेख्नह
ु ोस ्।

२ बस्ने घरको प्रकार
आफ्नै घर …………………आफ्नै घर। िताु नगरे को भएपनन, आर्वास ऋणमा ककनेर नतनु बाँकी
भएपनन
यु आर र्वा अन्य प्राधधकरणले सञ्चालन

गरे को भाडाको घर …………यु आर र्वा अन्य प्राधधकरणले सञ्चालन गरे को भािाको घर, अञ्चल,

र्वािु, नगर र्वा गाउँ ले सञ्चालन गरे को भािाको घर तर अकफसको, सरकारी
कमुचारीको क्र्वाटर बाहे क

अफिसको, सरकारी कमुचारीको क्र्वाटर …… काम गरे को कम्पनी, सरकारी कायाुलय र्वा रोजगार दिने
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साहुजीको व्यक्तिगत र्वा भािाको कोठामा बसेको
आिन्तकोमा बाहालमा…… अन्य पररर्वार बसेको घरमा केही भाग बाहालमा बसेको तर त्तयो
बाहालको कोठा तलको १ र २ िब
ु ैसँग मेल खायो भने “ननजी कम्पनीको
भािाको घर” लेख्नह
ु ोस ्।

काम गने ठाउाँ को मसंगल रुम, होस्टे ल …अकफस, सरकारी कायाुलय, संघसंस्था आदिले एक्लो कमुचारी,
स्टाफको लाधग आफ्नै र्वा भािामा ललएको भर्वन
तर त्तयो बसोबास गने भाग, तलको १ र २ िब
ु ैसँग मेल खायो भने

“अकफसको, सरकारी कमुचारीको क्र्वाटर” लेख्नुहोस ्।
(१) अको घरधुरीको व्यक्तिहरूसँग बस्ने कोठा पुरै बारे को अर्वस्था

(२) आफ्नो कोठाको अलग्गै ढोका र खाना बनाउने ठाउँ को ननकाश (ककचन), चपी भएको अर्वस्था
（अन्य व्यक्तिहरूसँग सगोलमा प्रयोग गरे पनन नतनको कोठामा नपलसकन प्रयोग गनु सक्ने अर्वस्थामा)

घरधरु ीमा बस्ने सबै पररर्वारको बारे मा
३

नाम र मलङ्ग

● २०२० साल अक्टोबर मदहना १ ताररख रानतको १२ बजे सम्ममा जष्टन्मएको नर्वजात लशशुको, नाम
नराखेको भए,

(नाम)

को लभत्र“नाम राख्न बाँकी”भनेर लेखख,ललङ्गमा धचनो लगाउनुहोस ्।

साँगै बस्ने व्यक्ति भन्नाले, वर्विे शी नागररकले गनुपने रष्टजस्िे शन िताु गरे नगरे को, जे भएपनन
अक्टोबर १ ताररखको लमनतमा, तपाईंको घरधुरीमा बस्ने सम्पूणु व्यक्तिलाई जनाइनेछ।
◆ ३ महहना भन्दा बढी साँगै बसेको मान्छे ।
◆ अझै ३ महहना नभएको तर ३ महहना भन्दा बढी बस्ने पक्का भएको मान्छे ।
● पररर्वार बाहे कको मान्छे भएपनन तपाईंको घरधुरीमा ३ मदहना भन्िा बढी बसेको र्वा बस्ने कुरा पक्का
भएको भए त्तयस व्यक्तिको बारे मा पनन भनुहोस ्।

● तल उल्लेखखत व्यक्तिले दिइएअनुसारको सर्वेक्षणको ठाउँ मा भनु पनेछ।
➢

पररर्वारमा तलका व्यक्तिहरू भए, भने बेला ध्यान दिएर भनह
ु ोस ्।

 यात्रा, काममा र्वा कमाउन बादहर गई, केही समय नफकुने व्यक्ति
……घर छािेको समय ३ मदहना भन्िा कम भए घरमा सर्वेक्षण गने
……घर छािेको समय ३ मदहना भन्िा बढी भएमा यात्रा, काम र्वा कमाउन गएको
ठाउँ मा सर्वेक्षण गने
 स्कुलको वर्वद्याथी होस्टे ल, धचनेको मान्छे कोमा भािामा बसी स्कुल जाने वर्वद्याथीले
…… उि होस्टे ल र्वा भािामा बसेको ठाउँ बाट सर्वेक्षण गने
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 अस्पताल र्वा उपचारस्थलमा भनाु भएका बबरामी भए
…… भनाु भएको ३ मदहना भन्िा कम भए घरमा सर्वेक्षण गने
…… भनाु भएको ३ मदहना भन्िा बढी भएमा अस्पताल र्वा उपचारस्थलमा सर्वेक्षण
गने
 पानीजाहाजमा चढे काहरूले

…… घरमा सर्वेक्षण गने

 कारागार・थुनामा राखखएकाहरू मध्ये सजाय तोककएका व्यक्ति
 बाल उत्तथान गह
ृ , मदहला उत्तथान गह
ृ मा राखखएका व्यक्ति
…… राखखएको भर्वनमा सर्वेक्षण गने

 ३ मदहना भन्िा बढी समय बसेको ठाँउ र्वा बस्ने ठाँउ पनन नभएको व्यक्ति
…… हाल बसेकै ठाँउमा सर्वेक्षण गने
 २ ठाँउमा बस्ने कोठा भएको व्यक्ति
…… सधैजसो सुत्तने गरे को ठाउँ मध्ये धेरै प्रयोग गने कोठामा सर्वेक्षण गने

४ घरमूलीसाँगको सम्बन्ध

घरमा बस्ने व्यक्ति मध्ये १ जनालाई “घरमल
ू ी र्वा प्रमख
ु ” बनाउनह
ु ोस ्।

अन्य घरमा बस्ने सबै “घरमूली र्वा प्रमख
ु को” के साइनो पछु त्तयसमा धचनो लगाउनुहोस ्।
अन्य नाता……… ष्टजजुबा ष्टजजुआमा, पनानत पनानतनी, काका काकी भनतजो भनतजी, काकाको
छोराछोरी र्वा नातेिारको छोराछोरी (नतनको श्रीमान र्वा श्रीमनत समेत)

त्यस बाहे क ……… साथीको बच्चा पालेको र्वा आफन्त बाहे कको मान्छे सँगै बसेको (तर काममा
साहुकोमा बसेको बाहे क）

७

राष्ट्ियता
िई
ु भन्िा बढी िे शको नागररकता भएकाले, जापानको नागररकता पनन भए “जापानी” भनेर लेख्नुहोस ्।
जापानी नागररकता नभएकाले कुनै एक िे शको नाम यो लभत्र

८

（िे श）

लेख्नुहोस ्।

अहहलेको ठे गानामा बसेको अर्वधध
अदहलेको ठाउँ मा बस्न थाले यता सरुर्वा, काज, यात्रा, कमाउन र्वा काम वर्वशेषले ३ मदहना भन्िा बढी
कोठा छािेको भए बादहरबाट फकेपनछ पन
ु : बस्न थाले यता कनत समय भयो त्तयसमा धचनो लगाउनह
ु ोस ्।

९

५ बषु अगाक्तड (२०१५ साल अक्टोबर १ ताररखमा) कहााँ बस्नभ
ु एको धथयो?)

५ बषु अगाक्ति（२०१५ साल अक्टोबर १ ताररख）मा प्राय: बस्ने गरे को ठाँउको बारे मा लेख्नुहोस ्।

➢ २०२० साल अक्टोबर १ ताररखमा अझै अस्पतालमा भएका नर्वजात लशशुको हकमा अस्पतालबाट
ननस्केपनछ बस्ने घरको ठाउँ लेख्नुहोस ्।
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➢ टोक्यो महानगरपाललकाका र्वािुहरू तल दिएका २३ र्वटा छन ्।
धचयोिा, च्युओउ, लमनातो, लसनज्युकु, बुन्क्यो, ताइतोउ, सुलमिा, कोउतोउ, लसनागार्वा, मेगुरो,

ओता, सेतागाया, लसबुया, नाकानो, सधु गनालम, तोलसमा, ककता, आराकार्वा, इताबालस, नेररमा,
आिाधच, काचलु सका, एिोगार्वा

सर्वेक्षण पत्रको िोस्रो पाना भने तररका
घरको सबै पररर्वारको बारे
११ सेप्टे म्बर २४ दे खी ३० सम्म १ हप्तामा काम गनभ
ु यो?

सेप्टे म्बर २४ िे खी ३० सम्मको १ हप्तामा पाररश्रलमक आदि ललएर थोरै भएपनन काम गरे को मान्छे ले
माथीको कोठामा धचनो लगाउनह
ु ोस ्। पाररश्रलमक ललएर थोरै पनन काम नगरे को मान्छे ले तलको कोठा
मध्ये आफूलाई लमल्ने ठाउँ मा धचनो लगाउनुहोस ्।

“प्रलशक्षाथी कामिार” को लभसा भएको मान्छे मध्ये लेक्चर र्वा अध्ययन अर्वधध हो भने, स्कुल जाने

मा धचनो लाउनुहोस ्।

घरको र्वा अन्य काम … प्राय: घरको काम धन्िा गनुका साथसाथै पाटु टाइम गने, घरमै उद्योग र्वा
पसल भएकाले त्तयसको सहयोग गने, घरमा ल्याएर गने आम्िानी हुने काम।

काममा बबदा मलएको… काम गरे को मान्छे बबरामी र्वा बबिामा बसेर काम नगरे को अर्वस्थामा पनन
तलब आउने छ भने, रोजगारी ऐन अन्तगुत बच्चा पाएर हुकाुउनको लाधग
तलबी बबिा, पररर्वारको र्वद्ध
ृ को सेर्वा गनु ललइने तलबी बबिा

काम गने पररर्वारको सदस्य बबरामी र्वा बबिा ललइ ३० दिन नपुगेको अर्वस्था

काम खोज्दै गरे को…… काम नपाएर हलोर्वकु (सार्वुजननक रोजगार प्रर्वधुन) मा नाम लेखाइ, पबत्रकामा

ननस्कने रोजगारको बबज्ञापन हे रेर िरखास्त दिने, अन्य व्यक्तिलाई काम लमलाई
दिनुहोस ् भनेर अनुरोध गने गरे र अग्रसर भई काम खोज्ने मान्छे ।

तर काम लमलेको बेलामा त्तयो काममा तरु
ु न्त नछनु सक्ने व्यक्ति हुनु पनेछ।
स्कुल जाने…………… जापानी भाषाको कक्षा, खाना बनाउन हप्तामा १ र्वा २ पटक लसक्न जानेलाई
गननने छै न

➢ ककन्िरगाटु न, नसुरी अथर्वा नसुरी सरह प्रमाणीत बाल उद्यानमा जाने गरे को
भए, “अन्य” गने।
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काम र्वा अध्ययन गने मान्छे को बारे मा
१२

काम र्वा अध्ययन गने ठाउाँ
● काम पनन गिै अध्ययन पनन गरे को व्यष्टक्त भए काम गरे को ठाँउमा धचनो लगाउनुहोस ्।
➢ टोक्यो महानगरपाललका र र्वािु का मान्छे ले ४ पेजको ९ को ५ बषु अगाक्तिको

（२०१५ साल अक्टोबर १ ताररखमा प्राय: बस्ने गरे को ठाँउको बारे मा लेख्नह
ु ोस ्।
ु ोस ्) को बणुन हे नह
● तल दिइएका व्यक्तिहरूले उल्लेखखत काम गने ठाउँ लेख्नुहोस ्।

 आफ्नो खेत जंगल र्वा जहाजबाट माछा माने काम गरे का व्यक्ति… घर
 आफ्नै व्यर्वसाय मा लसकमी व्यापारमा लागेका आदि …………… घर

 रोजगारीको लसललसलामा घर बादहर काम गरे का व्यक्ति ………… खटाइएको व्यर्वसायको
कायाुलय भएको र्वािु, नगर र्वा गाउँ （बादहर काम गने कमुचारी, ड्राइभर आदि）
 पानीजहाजमा चढे का मान्छे हरू……… त्तयो जहाज प्राय: राख्ने बन्िरगाह भएको र्वािु, नगर र्वा
गाउँ

१३

काम गने ठाउाँ र्वा स्कुल भएको ठाउाँ मा जान प्रयोग गने सर्वारी साधन

● दिन अनुसार प्रयोग गने सर्वारी साधन फरक हुने व्यक्तिले प्राय: प्रयोग गने सर्वारी साधनमा धचनो
लाउनुहोस ्।

● प्रयोग गने सर्वारी साधन “जाँिा” र “आँउिा” फरक हुने व्यष्टक्तले काममा “जाँिा” प्रयोग गने
सर्वारी साधनमा धचनो लाउनुहोस ्।

काम गने मान्छे को बारे मा
१४

नोकरी गने फक व्यर्वसाय
नोकरी गने मान्छे … कम्पनी, संघसंस्था, सरकारी र्वा स्थाननय ननकायमा, व्यक्तिगत व्यापार आदिमा
नोकरी गने मान्छे लाई जनाइन्छ।
रोजगारको लाधग अन्त पठाउने…हाक्केन (काम गनु पठाइएको) कमुचारीलाई,“पाटु टाईम”,
“आरुबाइतो”आदि जे भननए पनन, “हाकेन (काम गनु पठाइएको) कमुचारी”
गने।
कम्पनीको पदाधधकारी र्वा संचालक … कम्पनीको माललक, बोिुका सिस्य, लेखा, गैर सरकारी
प्रशासननक क्षेत्रका संस्थाका पिाधधकारीहरू, अक्तिटरहरू आदि
➢ शाखा अधधकृत, वर्वभाधगय प्रमुखहरू मेनेजर लेबल नभएका र बोिुका
सिस्य नभएकालाई “नोकरी गने मान्छे ” भनननेछ।

आिै व्यर्वसाय गने ………काम गने मान्छे लाई नोकरी दिएको भए “कमुचारी राखेको” मा धचनो
लाउनुहोस ्।

नभए “कमुचारी नराखेको” मा धचनो लाउनुहोस ्।

➢ पसलको व्यर्वसायीले त्तयो व्यर्वसाय कम्पनी र्वा संस्था (धधतोपत्र सदहतको
संयक्
ु त लगानी र्वा ननजी लगानी) सामदु हक लगानीको, संयक्
ु त नामको,
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संयुक्त कम्पनीको भए “कम्पनीको पिाधधकारी र्वा संचालक” मा धचनो
लाउनुहोस ्।

पररर्वारले साँगै काम गने ……… कृषक र्वा व्यक्तिगत व्यापार, कृषी पेशामा, पसलमा काम गनु
मद्दत गने पररर्वार आदि

साइड काम ……………… कच्चा पिाथु दिइने र ठुलो लगानी र्वा साधन नचादहने घरमै बसेर
एक्लैले पनन गनु सक्ने कामहरू यसमा पिु छन ्।

१५

काम गने ठाउाँ को नाम र कामको वर्वर्वरण
● आफूले काम गरररहे को ठाउँ (मख्
ु य कायाुलय, शाखा, व्यापार कक्ष, कारखाना, पसल) को नाम
लेख्नुहोस ्।

 शाखा र्वा व्यापार कक्षमा काम गने व्यष्टक्तले कम्पनीको नाम मात्र नभइ साच्चै काम गरे को
शाखा र्वा व्यापार कक्षको नाम समेत उल्लेख गनुहोस ्।

 २ र्वटा भन्दा बढीको कायुस्थलमा काम गने व्यष्टक्तले,काम गरे को घण्टा सबैभन्िा लामो भएको
ठाँउ चादहँ लेख्ने।
 हाक्केन (काम गनु पठाइएको) कमुचारीले,काम गनु जाने कायुस्थलको नाम लेख्ने।

१५

कम्पनीमा गने कामको वर्वर्वरण

● त्तयस कायुस्थलमा मुख्य रूपमा गने गरे को कामको वर्वर्वरण लेख्नुहोस ्।

● मुख्य उत्तपािन, सामान, सेर्वाको प्रकार, ममुत र्वा ननमाुणको लभन्न, थोक बबक्री र्वा खद्र
ु ाको लभन्नता
बझ्
ु ने गरी लेख्नह
ु ोस ्।

 त्यस कायुस्थलमा २ प्रकार भन्दा बढीको काम गररने भएमा, मूल कामको वर्वर्वरण एउटा मात्र
लेख्ने।

 उत्पादन गरे का समानहरू सर्वुसाधारणलाई बबक्री बबतरण गने गरे को छ भने “○○ उत्तपािन र
खुद्रा बबक्री” भनेर लेख्ने।

 हाक्केन (काम गनु पठाइएको) कमुचारीले,काम गनु जाने कायुस्थलको कामको वर्वर्वरण लेख्ने।

१६

कामको वर्वर्वरण
 त्तयस कायुस्थलमा,मूल व्यष्टक्तले र्वास्तवर्वक गरररहे को कामको वर्वर्वरण लेख्नुहोस ्।
 “धधतोपत्र वर्वशेषज्ञ”, “अन्तराष्ट्िय र्वककल”, “क्तिजाइनर” लगायत कामको वर्वर्वरण बुझाउन सफकने
नाम भए, उि नाम लेख्नह
ु ोस ्।

 २ भन्दा बढी प्रकारको िरक काम गरररहे का व्यष्टक्तले,काम गरे को घण्टा सबैभन्िा लामो काम
गने कायुको वर्वर्वरण एउटा मात्र लेख्नुहोस ्।

➢ प्रचार र बबक्रीको कामको साथै खाना बनाउने, उत्पादन गने, ममुत, प्रावर्वधधक काम गने
व्यष्टक्तले प्रावर्वधधक काम गने भनेर लेख्नुहोस ्।
नमुना：कानुनी अकफस सञ्चालन गने र र्वककल ……… र्वककल
रे स्टुरे ण्ट व्यर्वसाय र कुक……… कुक
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 हाक्केन (काम गनु पठाइएको) कमुचारीले,काम गनु जाने कायुस्थलमा आफूले र्वास्तवर्वक गने
गरे को कामको वर्वर्वरण लेख्ने।

१५ र १६ को नमुना

〔नमुना १〕 उत्तपािनमुलक काम

१५ कोठा

काम गने ठाउँ को नाम

आओइ सोरा मोटर कम्पनी लललमटे ि प्रथम

कामको वर्वर्वरण

गेरबक्सको उत्तपािन

१६ कोठा आफूले गने काम

गेरबक्सको एसम्बल

〔नमुना २〕 सेर्वा दिने काम

१५ कोठा
१६ कोठा

काम गने ठाउँ को नाम
कामको वर्वर्वरण
आफूले गने काम

टोटल केयर सेन्टर लललमटे ि
र्वद्ध
ृ हरूको घरमा गएर नुहाइदिने, खाना बनाउने आदि
केयर

होम हे ल्पर

〔नमुना३〕 थोक बबक्रेता

१५ कोठा
१६ कोठा

काम गने ठाउँ को नाम

ररका एक्सपोटु इम्पोटु कम्पनी

कामको वर्वर्वरण

युरोपको रक्सी बबक्री गने

आफूले गने काम

सामान ककन्ने बायर

सर्वेक्षणको बारे मा थाहा नभएको कुरा भएमा तलको ठे गानामा सम्पकु राख्नुहोस ्।

र्वािु, नगर गाउँ को खबर गने ठे गाना
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