
 

 

 

 

 

जनगणना गने मान्छे कसरी चिने्न 
 

के तपाईसँंग प्रश्नहरू छन्? अंगे्रजी र अन्य भाषामा सहायताका लाचग हाम्रो जनगणना हटलाईनलाई 

८४४-२०२०-API मा सम्पकक  गननकहोस् । थप जानकारीका लाचग www.CountUsIn2020.org/hotline मा जाननहोस् । 

 

के जनगणना ब्यनरो (कायाकलय) ले  मेरो घरमा मान्छे पठाउँछ?  

अलास्काका ग्रामिण भागहरूिा जनगणना जनवरी 2020 िा शुरू भएको छ र धेरैजसो घरधुरीहरूले यसिा 

सहभागी हुनका लामग उनीहरूको मनिन्त्रणा मािक 2020 िा प्राप्त गनेछन् ।  जनगणना बु्यरो (कायाालय)ले 

तपाईंलाई अमप्रलको अन्तसम्म जनगणनाको जवाफ मिन मनिेशन र स्मरणहरू पत्राचार गनेछ । तपाईंले फोन, 

अनलाईन वा कागजी फारिबाट जवाफ मिन सकु्नहुन्छ । यचि तपाई ंमािक वा अचप्रलमा जनगणनामा सहभागी 

हुननभयो भने, जनगणनाकताकलाई छन टेको जवाफ संकलन गनक तपाईकंो घरमा पठाइनेछैन । मध्य मेिेखि 

शनरू हुने गरी, जनगणनाकताकहरू जनगणनामा जवाफ नचिएका घरधनरीमा जानेछन् ।  

 

जनगणनाको गणक (जनगणना गने मान्छे) के हो?  

जनगणनाको गणक वा जनगणना गने िान्छे भनेको जनगणनाको जवाफ नमिएका घरघरिा गएर ढोका 

ढकढक्याउन र जवाफ संकलन गना तपाईंको स्थानीय सिुिायबाट जनगणना बू्यरो (कायाालय)ले भती गरेको 

व्यक्ति हो ।  

  

जनगणनाका गणक (मान्छे)हरूले कचहले िेखि ढोका ढक्ढक्याउनेछन्?  

धेरै जसो के्षत्रहरूिा, जनगणनाका गणकहरू िे िेक्ति जुलाईको अन्तसम्म घर घर जानेछन् । धेरै संख्यािा अफ-

क्याम्पस (क्याम्पस बामहर बसे्न) कलेज मवद्याथीहरु रहेका र ठूलो सिूहिा िामनसहरू बसे्न (उिाहरणका लामग, बृद्ध 

सेवा केन्द्रहरू) के्षत्रहरूिा यो प्रमिया अमप्रलको शुरूिेक्ति नै शुरू हुनेछ ।  

 

तपाईलें जनगणनाका गणक (मान्छे)लाई यसरी चिन्न सक्ननहुन्छः  

सबभन्दा पचहला, उनीहरूको पररिय पत्र हेनक माग्ननहोस् । सबै जनगणनाका कमकिारीहरूले उनीहरूको 

नाम, फोटो, यनएस जनगणना ब्यनरोको छाप  र म्याि समाप्त हुने चमचत भएको आचधकाररक सरकारी 

पररिय पत्रहरू चलएर चहड्छन् ।  

 

 

 

 

 

 

www.census.gov बाट जनगणना बु्यरोको लोगो 
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• जनगणनाका गणकले सवेक्षण सञ्चालन गना सेन्सस बु्यरो लोगो भएको आमधकाररक झोला र आइफोन 

मलएर महड्िछन् ।  

• जनगणनाका गणकहरूले सेन्सस बु्यरोको आमधकाररक लेटरहेडिा उहााँहरू मकन तपाईंको मनवासिा 

आउनुभएको छ भनी उले्लि गरेको (अाँगे्रजीिा) पत्र तपाईंलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।  

• जनगणनाका गणकहरूले उनीहरूको काि स्थानीय सियअनुसार मवहान ९ बजेिेक्ति रामत ९ बजेको 

बीचिा सञ्चालन गनेछन् ।  

• अनुरोध गरेिा, जनगणनाका गणकले तपाईंलाई उनीहरूको सुपररवेक्षकको सम्पका  जानकारी र/वा 

तपाईंको के्षत्रीय जनगणना केन्द्र (https://2020census.gov/en/contact-us/rcc) को फोन नम्बर 

उपलब्ध गराउनेछन् जसले तपाईंको के्षत्रका सबै मफल्ड प्रमतमनधीहरूको गमतमवधीहरूको सुपररवेक्षण 

गिाछन् ।  

• यमि तपाईंले स्वतन्त्र रूपिा तपाईंको ढोकािा आएको व्यक्ति जनगणना बु्यरोको किाचारी हो की होइन 

भनी यमकन गना चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तपाईंको के्षत्रको के्षत्रीय जनगणना केन्द्रिा सम्पका  गना सकु्नहुन्छ ।   

• जनगणना गणकले कचहले पचन तपाईकंो घरचभत्र प्रवेश गनक िोजे्नछैनन् ।  

 

जनगणना गणकले मलाई के सोधे्नछन्?  

जनगणना गणकले जनगणना फारििा रहेको प्रश्नहरू िात्र सोधे्नछन् (प्रश्नहरूको जवाफ मिन तपाईं कम्तीिा १५ 

वर्ाको हुनुपनेछ): ठेगाना, फोन नम्बर, तपाईंको घरिा बमसरहेका िामनसको संख्या, तपाईं भाडािा बसु्नहुन्छ वा 

आफ्नै घरिा बसु्नहुन्छ र हरेक बामसन्दाको बारेिा सािान्य जानकारी (नाि, उिेर, जन्म मिमत, मलंग, तपाईंसाँगको 

सम्वन्ध, वणा र जामतयता) । तपाईंको ठेगानािा बसे्न हरेकलाई सिावेश गना सम्झनुहोस् – मशशु, स-साना 

बालबामलका, पररवारका अन्य सिस्यहरू र साँगै बसे्न सहकोठीहरु। कमहलेकामहाँ िामनसहरूले स-साना 

बालबामलकालाई सिावेश गराउन मबमसान्छन्, तर उनीहरूको पमन गणना हुनु मनकै िहत्वपूणा हुन्छ । तपाईंको 

पररवार र ससाना बालबामलकाको गणनाको बारेिा थप जानकारीका लामग 

www.CountUsIn2020.org/resources िा हाम्रो तथ्यपत्रिा हेनुाहोस् ।   

 

जनगणना गणकले तपाईकंो नागररकताकोिजाक; सवारीिालक अननमचतपत्र, सामाचजक सनरक्षा (सोचसयल 

सेकू्यररटी) नम्बर, के्रचडट काडक, बैंक वा अन्य चवत्तीय संस्थाको जानकारी, पैसा वा िान, वा चपन कोड वा 

पासवडकहरु मागे्न छैनन् ।  

 

यमि िैले िे सम्म जवाफ मिईन भने जनगणना बु्यरोले िलाई कसरी ताकेता गनेछ?  

• िध्य िे िा शुरू हुने गरी, जनगणनाका गणकहरू तपाईंको जवाफहरु संकलन गनाका लामग तपाईंको 

ढोका ढक्ढक्याउन आउनेछन् । उनीहरू तपाईंको ढोकािा आउाँिा तपाईंले उनीहरु साँगै तपाईंको 

जनगणना पुरा गना सकु्नहुन्छ । यमि तपाईंले त्यसो गनुाभएन भने, तपाईंले अझै पमन  जुलाई िमहना सम्म 

अनलाईन वा फोनको िाध्यिबाट आफैं  जनगणनाको जवाफ मिन सकु्नहुन्छ ।  

• यमि कसैले पमन ढोका िोलेन भने, उनीहरूले तपाईंको घरको पररचय (Household ID) समहतको 

“Notice of Visit” ("भ्रिणको सूचना") पोस्टकाडा छोड्नेछन्।  त्यो Household ID तपाईंले अनलाईन वा 

फोनको िाध्यिबाट जनगणना भना प्रयोग गना सकु्नहुनेछ ।  

• यमि तपाईंले अझै पमन जवाफ मिनुभएन भने, उनीहरू एक सातापमछ पुनः आउनेछन् र ताकेता गररएको 

पोस्टकाडा फेरर एक पटक छोड्नेछन् ।  

• जनगणना गणकहरूले छ पटकसम्म भ्रिण र कल गना जारी राखे्नछन् ।  

• तेस्रो प्रयासपमछ, जनगणना गणकहरूले नमजकको भरपिो “प्रमतमनधी” लाई (जसै्त मछिेकी, हुलाकी, 

इत्यामि)_ जानकारी सोधे्नछन् । त्यो जानकारीको आधारिा जनगणनाका गणकहरूले जवाफ भनेछन् ।  

https://2020census.gov/en/contact-us/rcc
https://2020census.gov/en/contact-us/rcc
http://www.countusin2020.org/resources


 

 

 

• भाषा सहायता: जव जनगणनाकतााले तपाईंको ढोकािा भार्ागत अवरोधको सािना गछा न्, उनीहरूले 

भार्ा पमहचान काडा िेिाउन सक्छन् जसिा 59 वटा गैरअंगे्रजी भार्ाहरूिा संमक्षप्त जानकारी मिइएको 

हुन्छ । जनगणनाकतााहरूले घरधुरीले बोल्ने भार्ाको पमहचान गना भार्ा पमहचान काडा प्रयोग गछा न् जसले 

गिाा सो भार्ा बोल्ने कसैले त्यो घरधुरीसाँग ताकेता गना सक्छन् । 

 
तपाईंले जनगणनासम्बन्धी थप जानकारी यो www.CountUsIn2020.org/resources वेबसाइटिा थाहा पाउन सकु्नहुन्छ । 

 

 
 

तपाईंल ेतपाईंको क्षेत्रीय जनगणना केन्द्रमा 
सम्पकक  गरी उनीहरू जनगणना ब्युरोको 
कमकचारी भएको यककन गनक सक्नुहुन्द्छ 

http://www.countusin2020.org/resources

