सन २०२० मा हुन गइरहे को जनगणनाले मलाई के के कुरा
सोध्छ ?
www.ncaatogether.org/census

जनगणना माचर् २०२० मा शुरू हुन्छ ! जनगणनामा सहभागी हुनाले तपा�को प�रवार, तपा�को समुदायले
सरकार� साधन र श्रोत, सरकार� सेवा, तथा सरकारमा प्र�त�न�धत्व जस्ता कुरामा �नष्प� �हसाबले भाग

पाउने कुराको सु�निश्चतता गछर् । सन २०२० माचर् म�हनाको अन्त्य�तरबाट शुरू हुन लागेको जनगणनामा
तपा�ले अनलाइन अथवा फोन बाटै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । प्रत्येक घर-प�रवार (एकै ठे गानामा बस्ने

सबैजना समावेश हुने घर-प�रवार) ले एउटै मात्र फाराम पेश गनप
ुर् छर् र त्यस ठे गानामा बस्ने हरे क
व्यिक्तको नामावल� उक्त फाराममा उल्लेख गनप
ुर् छर् ।

सन २०२० मा हुन गइरहे को जनगणनाले तपा�को घर-प�रवारबारे तलका कुराहरू
सोध्नेछ:
अ�प्रल १ मा घर-

तपाई◌ंसम्बन्धी नभए ताप�न, तपा�को घरमा बस्ने सबै जनालाई समावेश

संख्या सोध्नेछ ।

सबैजनास�हत संयक्
ु त राज्य अमे�रकामा बस्ने सबै मा�नसको गणना गछर् ।

प�रवारमा मा�नसको

गनह
ुर् ोस ् । जनगणनाले साना बालबा�लका, गैर-नाग�रक, भाडावालाहरू -

तपा�को घर आफ्नै हो वा भाडामा �लनभ
ु एको हो?
टे �लफोन नम्बर

आ�धका�रक जनगणना �वभागको प्रयोजनका ला�ग आवश्यक भयो भने मात्र
यो प्रयोग ग�रनेछ ।

सन २०२० मा हुन गइरहे को जनगणनाले तपा�को घर-प�रवारमा बस्ने मा�नसका
बारे मा सोध्नेछ:
घर-प�रवारमा रहने प्रत्येक व्यिक्तको नाम, �लङ्ग, उमेर र जन्म-�म�त
फाराम भन� मा�नससँगको सम्बन्ध

जा�त

तपा�ले एक वा सोभन्दा बढ� जा�तहरू छनोट गनर् सक्नह
ु ु न्छ । तपा�
बहुजा�तका रूपमा प�हचान हुनभ
ु यो भने तपा�ले आफ्नो जातीय समह
ू हरूको

ठाउँ मा रा�खएको कोष्ठमा �चह्न लगाउन सक्नह
ु ु न्छ अ�न आफ्नो जातीय
पष्ृ ठभ�ू मबारे थप �ववरण ले� सक्नह
ु ु न्छ ।

�चह्न लगाउने भनेर सबै जातीय समह
ू हरूलाई पग्ु ने गर� कोष्ठहरू उपलब्ध

छै नन ् । तपा�को जातीय समह
ू को नाम उल्लेख ग�रएको छै न भने प�न

तपा�ले आफ्नो जातीय पष्ृ ठभ�ू मसम्बन्धी �ववरणहरू थपेर ले� सक्नह
ु ु न्छ ।
�हस्प्या�नक मूल

�हस्प्या�नक मल
ू लाई जा�त (�निश्चत शार��रक बनोट भएको) नभई जातीयता
मा�नन्छ ।

तपा� �हस्प्या�नक मल
ू को होइन भनी �चह्न लगाउन सक्नह
ु ु न्छ वा तपा�
�हस्प्या�नक हो भनी �चह्न लगाउन प�न सक्नह
ु ु न्छ अ�न आफ्नो जातीय
मल
ू के हो भनेर उल्लेख गनर् सक्नह
ु ु न्छ ।

फारमले तपा�लाई तपा�को आप्रवासन वा नाग�रकता अवस्थाको बारे मा सोध्नेछैन।
फाराममा तपा�को सामािजक सुर�ा नम्बर (सोसल सेक्यु�रट� नम्बर) सो�धने छै न।

के जनगणनामा सहभागी हुन सुर��त छ ?

तपा�को जनगणनाका जवाफहरू गोप्य रहन्छन ् । तपा�को व्यिक्तगत जानकार� अन्य सरकार� एजेन्सी,
आप्रवासन अ�धकार� वा जनसाधारणलाई �दने अनुम�त जनगणना �वभागलाई �दइएको छै न ।

जनगणनामा सबैजना सहभागी हुन र सबै प्रश्नहरूको सत्यपूवक
र् जवाफ �दनुपन� कुरा संघीय कानुनमा
व्यवस्था ग�रएको छ । जनगणनामा सहभा�ग भएर प्रश्नहरूको जवाफ �दँ दै गदार् नढाट्नुहोस ् । तपा�ले

प्रश्न छोड्नुभयो भने प�न तपा�को फाराम ग�ननेछ । सम्भव भएसम्म जनगणनामा सो�धएका प्रश्नहरूको
पूरा उ�र �दएका खण्डमा छुटे का प्रश्नहरूको जानकार� �लन जनगणनाको गणक तपा�को घरमा आउन
नपन� कुराका ला�ग सहयोग पुग्नेछ ।

तपा�ले जनगणनासम्बन्धी थप जानकार� यो www.countusin2020.org/resources वेबसाइटमा गएर
थाहा पाउन सक्नह
ु ु न्छ ।

