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अमे�रक� जनसं�याको आ�धका�रक गणना अमे�रक� सं�वधानले ��येक 10 वष�मा एक
पटक जनगणना गन� आदेश �द�छ
 
ल�य भनेको संयु� रा�य अमे�रकामा ब�ने र �तनीह� जहाँ ब�दछ ��येक ���लाई
गणना गनु� हो

गणना �नुहोस् 

जनगणना �कन मह�वपूण� छ ?
समुदायह�ले �ा�त गन� संघीय कोषको मा�ामा असर गद�छ (उदाहरणका ला�ग
�व�ालयह�, �वा�य सेवा, सडकह�, आवास, आ�द  को लागी कोष)।
 
सरकारको ��त�न�ध�व �नधा�रण गद�छ (अथा�त् कां�ेसमा सीटह�को बाँडफाँट)
 
यो तपाइ�को नाग�रक कत��को एक मह�वपूण� प� हो

यसले कसरी काम गछ�  ?
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��त��या �दने समय आएप�छ �ायः
प�रवारह�ले �लाकबाट �नम��णा �ा�त
गन�छन् ।

गणक वा जनगणना �लनेह� अ�घ
���गत �पमा अनुगमन गनु� भ�दा
प�हला एउटा अ��तम स�झना  �दलाउने
पो�टकाड� ।

��येक प�रवारले प�हले नै ��त��या
जनाएनन् भने स�झना �दलाउने ह� �ा�त
�नेछन् र अ�ततः कागजमा भएको
��ावली �ा�त गन�छन् ।
 
तपाइ�ले कुन �ार��क �न�तो पाउनु��छ
वा कसरी �ा�त गनु���छ भ�े कुराले फरक
पाद�न - ��त��या न �दनेह�लाई
जनगणना �लनेह�ले सबै घर प�रवारको
साथ ���गत �पमै अनुगमन गन�छन् ।

अ��ल 1, 2020 स�ममा तपाइ�को 2020
जनगणना ��ावली पूरा गनु�होस् ।
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के मेरो ���गत जानकारीह�
सुर��त छन् ?
हो! तपाइकँो जानकारी अ�लाई �ाना�तरण गन� अमे�रक� जनगणना �यूरो कानुन�ारा
�नषेध ग�रएको छ
 
कुनै प�न साव�ज�नक वा �नजी सं�ा (अ�य संघीय एजे�सीह� र कानुन �वत�न स�हत)
का ला�ग जनगणना माफ� त संकलन ग�रएको ���गत जानकारीमा प�ँच पाउन  अवैध
छ ।

2020 जनगणनामा के फरक छ ?
जनगणना अनलाइन, फोन माफ� त र कागजमा उपल� �नेछ

contact@becounted2020.org  मा स�क�
गनु�होस् वा ब�भाषी / अनुवादक सेवाह�को ला�ग 311

मा कल गनु�होस् ।

के तपाइलँाई जनगणना
��ावली पूरा गन� म�त

चा�ह�छ ?
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त�य र आंकडाह� 

जनगणना त�यांकले राजनी�तक �ज�लाह� प�रभा�षत गद�छ, इ�न अनुस�ान, सू�चत जानकारी र देशभ�र
कसरी संघीय कोष बाँडफाँट ग�रएको छ �यो �नधा�रण गछ�  ।

 
जनगणना त�याङ्कको आधारमा संघीय सरकारले ��येक वष� $675 �ब�लयन डलर �वतरण गद�छ । �यस म�ये

$26 अरब डलर पे�स�भे�नयामा आए । ती �ोतह� कसरी ए�ले�नी काउ�ट�मा आयात गन� स�क�छ भ�ेबारे हामी
अ�वेषण गन� चाह��य�  ।

यातायात र पूवा�धार
2018 मा, एले�ने काउ�ट�को ब�दरगाह �ा�धकरणलाई संघीय
काय��मह�बाट $28,019,359 छु�ाइएको �थयो जुन रकम जनगणनाको
त�याङ्कबाट �ा�त भएको �थयो ।

��येक ह�ताको �दन, पोट�
�ा�धकरणले औसत 220,000

सवारी र ACCESSमा अ�  5,000 
 राईड उपल� गराउँछ ।

हेड �टाट� काय��मह�ले 1,953
ब�ाह� सेवा पुर्याए र एलेगेनी
काउ�ट�मा 79% समुदायमा पुगे
जहाँ ब�ाह� ब�सरहेका �थए ।

�व�ालयह� 
मानव सेवा �वभागको एले�नी काउ�ट� �वभाग हेड �टाट� काय��म

को लागी कोष 10 लाख भ�दा बढ� �ा�त भयो ।

सामुदा�यक �वकास
एले�नी काउ�ट�मा लगभग 7 जनामा   1 जना (~ 170,000 ���) खाना
असुर�ाको सामना ग�ररहेका छन् । आव�यक सेवाह� �दान गन�का
ला�ग SNAP, WIC र �कूल भोजन काय��म सबै जनगणना त�याङ्कमा
भर पछ�न् ।

2017/2018 �कूल वष�को अव�धमा
एलेगेनी काउ�ट�भर 800 भ�दा बढ�
साइटह�मा 7.5 लाख भ�दा बढ�

भोजनह� �दइ��यो ।



जनगणना जनसं�याको आ�धका�रक जनगणना वा सव��ण हो ।
अमे�रक� सं�वधानले ��येक दशक, वा ��येक 10 वष�मा जनसं�या गणनाको जनादेश गद�छ । यसको ल�य सबैलाई र सही ठाउँमा एक
पटक - एक पटक मा� गणना गनु� हो ।
जनगणनाको समयमा संयु� रा�य अमे�रकामा बसोबास गन� गैर-नाग�रकह�स�हत सबैजना सहभागी �नुपछ�

जनगणनाको त�याङ्कले राजनी�तक �ज�लाह�लाई प�रभा�षत गद�छ, इ�न अनुस�ान, सू�चत योजना र �नण�य �लने र कसरी संघीय
कोष देश भरमा �व�नयो�जत गन� भनेर �नधा�रण ग�र�छ
संघीय कोषको $675 �ब�लयन डलर जनगणनाको त�याङ्कलाई म�यनजर गद� कोष �वत�रत ग�र�छ जसले हा�ो �कूलह�को धेरै
काय��मह�लाई म�त पुर्

धेरै ठेगानाह�मा अनलाइनबाट भाग �लन भनेर �नद�शन स�हत एक प� �ा�त �नेछ  
तपाइ�ले �लाक वा फोनमाफ� त प�न ��त��या �दन स�नु��छ
जनगणना �यूरोका कम�चारीह�ले ग�ती नग�रएको ठेगानाह�मा ���गत गणना गन� वस�त / समर 2020 मा,पुन: कुराकानी अगा�ड
बढाउछन ्

��त��यालाई केवल त�य  जानकारी उ�पादन गन�को लागी मा� �योग गन� स�क�छ
तपाइ�को ���गत जानकारी अ� सरकारी एजे�सी वा अदालतले हेन� वा �योग गन� स�दैन
���गत प�हचान यो�य जानकारीह� ��पयोग गन� जो कोहीलाई कानून�ारा ठाडो द�डह� �दनेछ 

अनलाइन ��त��याह�लाई ब� तहह�को इ����सन �ारा सुर��त ग�रएको छ र तपाइ�ले बुझाउने �ब��कै �यसलाई अनलाईन
प�ँचबाट टाढा रा�खने छ 
जनगणना �यूरो संघीय खु�फया समुदाय र �नजी उ�ोगसँग �मलेर यसको डाटाबेसमा कुनै बा� खतराको प�हचान गन� र ��त��या �दने
काय�मा ला�ग प�ररहेको छ

अनलाइन ��ावली �माट�फोनमा प�न पूरा गन� स�क�छ 
सी�मत इ�टरनेट प�ँच भएका घरह�लाई कागज वा टे�लफोन माफ� त प�न ��त��या �दने अवसर �दइनेछ

अक� दशक�य जनगणना अ��ल 1, 2020 मा �नेछ 

 
2020 जनगणनामा भाग �लनु भनेको नाग�रक कत�� हो र तपाइ�को समुदायको ला�ग रा�ो हो

 
2020 जनगणनामा गणनामा धेरै त�रकाह�बाट भाग �लन स�क�छ 

 
तपाइ�को ���गत प�हचान यो�य जानकारीह� कानून�ारा सुर��त ग�रएको छ र जनगणना �यूरोभ�दा बा�हर साझेदारी गन�
गन� �नषे�धत ग�रएको छ

 
जनगणना �यूरोको ला�ग त�याङ्क सुर�ा सव�� �ाथ�मकतामा रहेको छ र 2020 जनगणनाको अख�डतालाई जोगाउन
�ापक सुर�ा �दएको छ ।

 
य�द तपाइ�को घरमा इ�टरनेटको प�ँच छैन भने प�न तपाइ�को गणना �नेछ 

कुरा गन� सामा�य �वषयह�
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अनलाइन जनगणना ��ावली अं�ेजी बाहेक 12 भाषाह�मा उपल� छ
टे�लफोन ��त��याह� उही अ�त�र� 12 भाषाह�मा प�न �वीकार ग�रनेछ 
कागज फारामह� अं�ेजी र �े�नशमा �का�शत �नेछन्
भाषा गाइड र श�दावलीह� �ेल स�हत 59 अ� गैर-अं�ेजी भाषाह�मा उपल� �नेछन्

जनगणनाको ��ावलीले सामा�यतया घर वा समूहमा ब�ने ���ह�लाई ��येक प�रवारमा क�त जना ब�दछन् वा ब�छन्, र ��येक
���को �ल�, उमेर र जा�तको बारेमा प�न �� सो�छ ।

2 अ�टुबर, 2018 मा काउ�ट�का काय�कारी �रच �फट्जगरा� र �पट्सबग�का मेयर �व�लयम पे�टोले 2020 जनगणना भ�दा अगा�ड
संयु� काउ�ट�-�सट� पूण� गणना कमेट� (सीसीसी) गठन गन� घोषणा गरे ।
यो समूहलाई जनगणनामा हा�ो काउ�ट�को सहभा�गताको ला�ग �नरी�ण �दान गन�, �व�सनीय जनगणना राज�तको �पमा काम
गन�, स�म�तको ल�यह� पूरा गन�का ला�ग प�हचान र सुर��त रकम सहयोग गन�, र काउ�ट�को �व�श� �वशेषताह�लाई ल��त गन�
योजना �वकास गन� र काया��वयन गन� काम �दइएको छ । 
�पट्सबग� सीसीसीको - एलेगेनी काउ�ट�-�सट� 2020 को जनगणनाको ला�ग पे�स�भे�नयाको रा� मंडलमा प�हलो ग�ठत गठब�न
�थयो ।
सीसीसी 26 सरोकारवाला संगठनह� र �व�भ� �े� र उ�ोगह� (शहर, काउ�ट�, परोपकार, �श�ा, �वसाय, �वा�य सेवा,
सामुदा�यक संगठनह� आ�द स�हत) का �व��त नेताह� समावेश छन् ।

2020 जनगणनामा भाग �लन अं�ेजी भाषा �वीणताको आव�यक छैन

 
जनगणना ��ावलीमा 10 वटा ��ह� छन् र 10 �मनेट स�म समय �लन स�छन ्

 
एलेगेनी काउ�ट� र �पट्सबग� शहरले पूण� गणना स�म�त गठन गर्

CONNECT WITH US
#BeCountedSWPA

#BeCountedAllegheny
#BeCountedPGH

कुरा गन� सामा�य �वषयह�



तपाइ�को प�रवारमा क�त ��� ब�छन्
तपाइ�को आ�नै घर हो �क
तपाइ�को फोन न�बर
तपाइ�को प�रवारमा रहेको सबैको नाम, उमेर, जा�त, र �ल�

सामा�जक सुर�ा न�बरह�
ब�क वा �े�डट काड� खाता न�बरह� ।
पैसा वा दान ।
राजनै�तक पाट�को तफ� बाट केही प�न 
 नाग�रकताको अव�ा

दश वष�को जनगणना भनेको के हो ?
दश वष�य जनगणना अमे�रक� जनसं�याको आ�धका�रक गणना हो ।  दश वष�य जनगणना अमे�रक� जनसं�याको आ�धका�रक गणना
हो ।  जनगणना पूरा गदा�, तपाइ�ले अ��ल 1, 2020 मा तपाइ�को प�रवारमा ब�ने सबैलाई गणना गनु� पछ�  ।
 
दश वष� जनगणना �कन मह�वपूण� छ ?
जनगणना त�याङ्क, ��येक 10  वष�मा संकलन ग�र�छ, कां�ेसमा तपाइ�को ��त�न�ध�व �नधा�रण गद�छ र सडक, �व�ालय, र अ�तालह�
ज�ता चीजह�मा तपाइ�को समुदायलाई कसरी पैसा खच� ��छ भनेर �नधा�रण गछ�  ।
 
��: 2020 को जनगणनामा क�ता �कारका ��ह� आउनँेछन् ?
जनगणनाको ��ावलीले सामा�यतया घर वा समूहमा ब�ने ���ह�लाई ��येक प�रवारमा क�त जना ब�दछन् वा ब�छन्, र ��येक
���को �ल�, उमेर र जा�तको बारेमा प�न �� सो�छ ।
 
कुन जानकारीलाई अनुरोध गन� स�क�छ ? 

 
कुन जानकारी अनुरोध ग�रने छैन ?

 
गणकह� के �न् ?
गणक ��� �न् जसले घर-घरमा गएर अनलाइन फारम, फोन वा �लाक माफ� त जनगणनाको ��त��या न�दएका प�रवारह�लाई
अनुगमन गन� छन् । गणकह� घर-घरमा भेट्न आउनेछन् ।
 
��: छा�ावास, न�स�ङ होम, शे�टर वा अ�य फ�स�लट�ह�मा ब�ने ���ह�को गणना कसरी ग�रनेछ ?
जवाफ: जनगणना �युरोले समूह �वाट�रह�मा बसोबास गन� ���ह�का ला�ग अल�गै गणना गन�छ । कलेजका �व�ाथ�ह�का
ला�ग माच� 2020 मा गणना सु� �नेछ ।
 
��:  �या�स �भ� तथा �या�स बा�हर ब�ने कलेजका �व�ाथ�ह�को गणना कसरी ग�रनुपछ�  ?
जवाफ: कलेजका �व�ाथ�ह�लाई उनीह� धेरै समय जहाँ ब�छन् तथा सु�ने गछ�न् �यहाँबाट गणना ग�रनुपछ�  । कलेज तथा
�व��व�ालयका
�शासकह�ले �न�द�� गणना अव�धमा �या�स �भ� ब�ने �व�ाथ�ह�को गणना गनु��नेछ । य��प,
�या�स बा�हर ब�ने �व�ाथ�ह�ले भने आफ� ले जनगणना ��ावलीको जवाफ �दनुपन�छ ।
 
��: गभ�वती ���ह�ले जनगणनाको �ममा आ�नो घरप�रवारमा ब�ाह�को सङ्�यालाई कसरी गणना गछ�न् ?
जवाफ: जनगणना �युरो अनुसार तपाईले अ��ल 1, 2020 मा घरप�रवारमा रहेका ब�ाह�को सङ्�यालाई गणना गनु�पछ� । य�द
ब�ाको ज�म अ��ल 1 स�ममा भएको छैन भने सो �शशुलाई अक� दशवा�ष�क जनगणनास�म गणना ग�रनेछैन ।

बार�बार सो�धने ��ह�
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के �यहाँ मा�नसह�का ला�ग �ोत छ जो अं�ेजी बो�दैन ?
हो, जनगणना अं�ेजी बाहेक अ�य 12 भाषाह�मा उपल� �नेछ । टे�लफोन ��त��याह�लाई प�न उही अ�त�र� 12 भाषाह�मा �वीकार
ग�रनेछ । कागज फारामह� अं�ेजी र �े�नशमा �का�शत �नेछन् । भाषा माग�दश�क र श�दावलीह� 59  गैर-अं�ेजी भाषाह�, साथै
�ेलमा उपल� �नेछ ।
 
2020 जनगणना स�� गन�को ला�ग प�रवारह�ले प�ाचार ग�रएका सूचनाह� क�हले �ा�त गन�छन् ?
घरधनीह�ले �लाकमा पो�काड� �ा�त गन�छन्, उनीह�लाई जनगणना ��ावली अनलाइन, फोनबाट, वा कागजको ��त�ल�पमा भन�
�वक�प �दनेछ । जनगणना �यूरो वेबसाइटमा सामा�य टाइमलाईन यहाँ फेला पानु�होस्: 
 
के गैर-जनगणना कामदारह�ले ���लाई 2020 जनगणना ��ावली पूण� गन� म�त गन� स�छन ?
हो, हामीलाई हा�ो जनगणना �यूरो �वशेष�ले हा�ो �छमेक�, �म� र ��यजनलाई जनगणना भन� सहयोग गन� काय� �वीकाय� छ  भनेर सू�चत
गनु� भएको छ । तपाइ�को न�जकको जनगणना के��को ला�ग कृपया यो �ल�क हेनु�होस् ।
 
के मेरो ���गत जानकारीह� सुर��त छन् ?
जनगणना �यूरोले आ�वासन �वत�न एजे�सीह�, कानुन �वत�न एजे�सीह�सँग तपाइ�को ��त��या साझेदारी गद�न, वा �यो जानकारीलाई
सरकारी सु�वधाह�को ला�ग यो�यता �नधा��रत गन� �योग गन� अनुम�त �द�दैन ।
 

BeCounted2020.org · @BeCountedSWPA · #BeCountedSWPA #BeCountedAllegheny #BeCountedPGH

हा�ो ई-मेल �यूजलेटरको ला�ग साइन-अप गनु�होस् BeCounted2020.org

बार�बार सो�धने ��ह�


