
जनगणना 101: तपाईंलाई के थाहा हुनु पर्छ
2020 जनगणना तपाईंले सोचेको भन्ा नजजक आइ पगु्ो!

्ो के हो र सबकैो गनतती हुन ककन आवश्क छ भनेर ्हाँ एउटा सकं्षिपत जानकारी द्इएको छ।

प्रत्ेकको  
गनतती हुनर।
जनगणनाले सं्ुकत 
राज्मा एक पटक, एक 
पटक मात्र, र सही 
स्ानमा बसेका प्रत्ेक 
व्जकतको गनतती गछ्छ।

्ो ननषपक्ष 
प्रनतननधित्वका  
बारेमा हो।
प्रत्ेक 10 वर्छमा, जनगणनाको 
पररणामहरूलाई प्रतततनधि 
सभाको पुनः आवंटन गन्छ 
प्र्ोग गररनछ, जसबाट हरेक 
राज्ले कतत ससट पाउँछ 
त्सको तनिा्छरण हुनछ।

्ो संव्विानमा र।
सं्ुकत राज्को संवविान अनुसार 
प्रत्ेक 10 वर्छमा राष्ट्रका प्रत्ेक 
व्जकतको गनतती हुनु पछ्छ। पदहलो 
जनगणना सन ्1790 मा भएको ध््ो।

्ो जजललाको पुनः 
संरचना बनाउने 
बारेमा हो।
प्रत्ेक ्सकको जनगणना पशचात, राज्का 
अधिकृतहरूले जनसङ्ख्ा पररवत्छन अनुसार उनतीहरूको 
राज्हरूका सांस्ी् त्ा राज्को वविानसभा 
जजललाहरूको सतीमाहरूको पुनः रचना गछ्छन।्

्समा भाग ललन ु
तपाईंको नागररक  
कत्छव् हो।
जनगणना पूरा गनु्छ अतनवा््छ हुनछ: ्ो 
हाम्ो प्रजातनत्रमा भाग सलने र “मेरो 
गनतती हुनछ!” भनने एउटा तररका हो।

्समा  
लगभग $675 
बबलल्न र।

सघंती् कोश, राज्, काउजनट 
त्ा सामु् ात्क अनु् ान र 
सह्ोगको $675 बबसल्न 
भन्ा बढीको आवंटन 
जनगणनाको तथ्ाङकमा 
आिाररत रहनछ।

्ो पसैा सकूल, असपताल, 
सडक, साव्छजतनक का््छ  
त्ा अन् महततवपणू्छ 
का््छक्रमहरूमा खच्छ गररनछ।

धारा 1

खण्ड 2



तपाईंको ्वररपरर सबनैतर जनगणनाको  
तथ्ाङकको प्र्ोग भइ रहेको हुनर। 

तनवासतीहरूले वविान, जतीवनसतर त्ा 
उपभोकता वकालत संलगन रहेको 
सामु्ात्क पहलहरूलाई सह्ोग 
पु्ा्छउन जनगणनाको प्र्ोग गछ्छन।् 

व्वसा्हरूले जनगणनाको तथ्ाङकको 
प्र्ोग गरेर कारखाना, का्ा्छल् र 
पसलहरूको कहाँ तनमा्छण गनु्छ भनेर तनण््छ  
गछ्छन,् जसबाट रोजगारको सजृना हुनछ।

स्ानती् सरकारहरूले जन 
सुरषिा र आपातकालीन 
ततपरताका लाधग जनगणनाको 
प्र्ोग गछ्छन।्

घर जगगा तनमा्छताहरूले न्ाँ 
घरहरूको तनमा्छण गन्छ र पुरानो 
टोलहरूको सुदृढीकरण गन्छ 
जनगणनाको प्र्ोग गछ्छन।् 

तपाईंको गोपनती्ताको  
रक्षा गररनर।

2020 सदा भनदा  
सहज हुनेर।

तपाईंले सहा्ता  
गन्छ सकनुहुनर।

जनगणना ववभागले तपाईंको जवाफहरूलाई 
तपाईं वा तपाईंको पररवारलाई धचनन सककने 
गरर कुनैपतन ढङगमा साव्छजतनक तवरमा 
जारी गनु्छ कानूनको ववपररत हो। 

सन ्2020 मा, तपाईंले जनगणनामा 
अनलाईन जवाफ द्न सकनुहुनछ।

तपाईं जानकार हुनुहुनछ—तपाईंको 
समु्ा्का सबै जनाको गनतती हुने 
सुतनजशचत गनने सववोततम उपा्बारे 
हामतीलाई तपाईंको सुझाव चादहनछ। 

कानून अनुसार, जनगणना ववभागले 
तपाईंको जवाफहरू अन् कुनैपतन सरकारी 
तनका्लाई द्न पाउँ्ैन।
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