
 

 
 
 
 

सेन्सस ्१०१ अथवा जनगणनाका ववषयमा आधारभूत जानकारी  
 

हरेक १० वर्षमा, अमेररकी सरकारले जनगणनाका माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेररकामा बस्ने हरेक 
व्यक्क्तलाई गणना गर्ष । जनगणना भनेको तपाईंको घर-पररवार र त्यसमा बस्ने व्यक्क्तबारे आधारभूत 
जानकारीहरू सोध्ने सानो प्रश्नावली हो । तपाईंले जनगणनाका क्रममा भनेका व्यक्क्तगत कुराहरू गोप्य 
रहन्र्न ्। 
 

अको जनगणना मार्च २०२० मा शुरू हुनेर् । तपाईंले ननष्पक्ष रूपमा सरकारी साधन र स्रोतहरूको पहुुँच 
अनन प्रनतननधधत्व पाउनका लाधग आफू जनगणनामा गनननुभएको पर्ष भनी सुननक्श्चत गनुषहोस ्! 
 

जनगणनामा गनननु भयो भने तपाईं र तपाईंको पररवारलाई मद्दत हुन्र् । 
• सरकारले महत्वपूणष सेवाहरू जस्तै स्कुल, पुस्तकालय, न्यून आय भएकालाई 

पौक्टटक आहार ककन्नका लाधग फूड स्टाम्प, तथा स्वास्थसेवा ददनका लाधग 
$800 ववललयन डलर भन्दा ज्यादा पैसा यही जनगणनामा प्राप्त तथ्यका 
आधारमा रु्ट्याउुँर् । 

• राजनीनतक प्रनतननधधत्व गने लसट संख्या ननधाषरण गनषका लाधग पनन जनगणनाबाट प्राप्त 
तथ्यांकहरूलाई प्रयोग गररन्र् । तपाईंको क्षेत्रमा जनत धेरै माननसको गणना हुन्र् त्यनत धेरै 
तपाइका प्रनतननधधहरू  हुन्र्न ्। 

 

तपाईंले जनगणनाका क्रममा भनेका कुराहरू गोप्य रहन्र्न ्।  
जनगणना ववभागलाई तपाईंको व्यक्क्तगत जानकारी अन्य सरकारी एजेन्सी, आप्रवासन 
(इलमगे्रसन) अधधकारीहरू संग वा सावषजननक रूपमा ब्यक्त गनष अनुमनत ददइएको रै्न। कडा 
कानुनहरूले तपाइले ददएका जवाफहरूका बारेमा कसैलाई पनन जानकारी ददनबाट रोक्दर्न।् 

जनगणनामा भननएका कुराहरू तथ्याङ्कीय उद्देश्यहरूको लाधग मात्र प्रयोग गनष सककन्र् ।   
 

जनगणनामा ददइने जवाफ सक्जला र नर्टो ददनलमल्ने खालका हुन्र्न ्। 
• तपाईंले अनलाइनमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । जनगणना ववभागले मध्य-माचष २०२० मा तपाईंका 

लाधग ननदेशनहरू पठाउुँर् । जनगणनाको आधधकाररक वेबसाइट खोल्नुहोस,् तपाईंको घरको आइडी 
हाल्नुहोस ्अनन त्यसपनर् सोधधएका प्रश्नहरूको जवाफ ददनुहोस ्।  



 

• तपाईंले फोनद्वारा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । जनगणनाको जवाफ फोनद्वारा ददन नम्बरमा 
जनगणना ववभागलाई कल गनुषहोस ्र जनगणनासम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्नुहोस ्।  

• यदद तपाईंले अनलाइन वा फोनमा गणनाका लाधग उत्तर ददनुभएन भने जनसंख्या ववभागले 
तपाईंलाई कागजमा भएका प्रश्नावली पठाउनेर् ।  

 

यदद तपाईंले जनगणनामा सहभाधगता जनाउनु भएन भने व्यक्क्तगत रूपमै भेटेर जानकारी ललनका लाधग 
जनगणनाका कमषचारी सन २०२० मे मदहनादेखख तपाईंको घरमा आउन सक्र्न ्। तपाईंले सन ्२०२० जुन 
मदहनाभरर अनलाइन वा फोनद्वारा सहभाधगता जनाउन सक्नुहुन्र् । 
 

केही भार्ाहरूका लाधग भावर्क सहायता उपलब्ध र् । 
स्पेनी, लभयतनामी, कोररयाली, रलसयाली, अरबी, तागालोग, पोललस, फे्रन्च, हाइदटयन के्रओल, 
पोचुषगाली र जापानी भार्ामा अनलाइन प्रश्नावली र टेललफोन सहायता उपलब्ध र् ।  
जनगणना ववभागले अगें्रजी भार्ाबाहेकका ववलभन्न ५९ वटा भार्ाहरूका शब्दहरूको सूची, भावर्क पदहचान 
काडष, भावर्क सहायता गने सामग्रीहरूको प्रकाशन गदैर्, जुन कुराहरू यो www.2020census.gov 
वेबसाइटमा राखखनेर् ।  
 

तपाईंले जनगणनासम्बन्धी थप जानकारी यो www.countusin2020.org/resources वेबसाइटमा थाहा 
पाउन सक्नुहुन्र् । 
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