जनगणना 101: तपाईंलाई के थाहा हुनु पर्छ
2020 जनगणना तपाईंले सोचेको भन्दा नजिक आइ पगु ्यो!
यो के हो र सबैको गन्ती हुन किन आवश्यक छ भनेर यहाँ एउटा संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ।

प्रत्येकको
गन्ती हुन्छ।

यो निष्पक्ष
प्रतिनिधित्वका
बारे मा हो।

जनगणनाले संयुक्त
राज्यमा एक पटक, एक
पटक मात्र, र सही
स्थानमा बसेका प्रत्येक
व्यक्तिको गन्ती गर्छ ।

धारा

प्रत्येक 10 वरम
्ष ा, जनगणनाको
परिणामहरूलाई प्रतिनिधि
सभाको पुनः आवंटन गर्न
प्रयोग गरिन्छ, जसबाट हरे क
राज्यले कति सिट पाउँ छ
त्यसको निर्धारण हुन्छ।
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यो संविधानमा छ।
यसमा
लगभग $675
बिलियन छ।

संयुक्त राज्यको संविधान अनुसार
प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रका प्रत्येक
व्यक्तिको गन्ती हुनु पर्छ । पहिलो
जनगणना सन ् 1790 मा भएको थियो।

यो जिल्लाको पुनः
संरचना बनाउने
बारे मा हो।
प्रत्येक दसकको जनगणना पश्चात, राज्यका
अधिकृतहरूले जनसङ्ख्या परिवर्तन अनुसार उनीहरूको
राज्यहरूका सांसदीय तथा राज्यको विधानसभा
जिल्लाहरूको सीमाहरूको पुनः रचना गर्छ न ्।

संघीय कोश, राज्य, काउन्टि
तथा सामद
ु ायिक अनद
ु ान र
सहयोगको $675 बिलियन
भन्दा बढीको आवंटन
जनगणनाको तथ्याङ्कमा
आधारित रहन्छ।
यो पैसा स्कू ल, अस्पताल,
सडक, सार्वजनिक कार्य
तथा अन्य महत्त्वपर्ण
ू
कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिन्छ।

यसमा भाग लिनु
तपाईंको नागरिक
कर्तव्य हो।
जनगणना पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ: यो
हाम्रो प्रजातन्त्रमा भाग लिने र “मेरो
गन्ती हुन्छ!” भन्ने एउटा तरिका हो।

तपाईंको वरिपरि सबैतिर जनगणनाको
तथ्याङ्कको प्रयोग भइ रहे को हुन्छ।
सहायता
चा�हयो

व्यवसायहरूले जनगणनाको तथ्याङ्कको
प्रयोग गरे र कारखाना, कार्यालय र
पसलहरूको कहाँ निर्माण गर्नु भनेर निर्णय
गर्छ न ्, जसबाट रोजगारको सज
ृ ना हुन्छ।

स्थानीय सरकारहरूले जन
सुरक्षा र आपातकालीन
तत्परताका लागि जनगणनाको
प्रयोग गर्छ न ्।
निवासीहरूले विधान, जीवनस्तर तथा
उपभोक्ता वकालत संलग्न रहे को
सामुदायिक पहलहरूलाई सहयोग
पुर्याउन जनगणनाको प्रयोग गर्छ न ्।

घर जग्गा निर्माताहरूले नयाँ
घरहरूको निर्माण गर्न र पुरानो
टोलहरूको सुदृढीकरण गर्न
जनगणनाको प्रयोग गर्छ न ्।

तपाईंको गोपनीयताको
रक्षा गरिन्छ।

�बक्र�मा

जनगणना विभागले तपाईंको जवाफहरूलाई
तपाईं वा तपाईंको परिवारलाई चिन्न सकिने
गरि कुनैपनि ढङ्गमा सार्वजनिक तवरमा
जारी गर्नु कानूनको विपरित हो।

2020 सदा भन्दा
सहज हुनेछ।

कानून अनुसार, जनगणना विभागले
तपाईंको जवाफहरू अन्य कुनैपनि सरकारी
निकायलाई दिन पाउँ दै न।

सन ् 2020 मा, तपाईंले जनगणनामा
अनलाईन जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।
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तपाईंले सहायता
गर्न सक्नुहुन्छ।
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जनगणना

2020

तपाईं जानकार हुनुहुन्छ—तपाईंको
समुदायका सबै जनाको गन्ती हुने
सुनिश्चित गर्ने सर्वोत्तम उपायबारे
हामीलाई तपाईंको सुझाव चाहिन्छ।

तपा�को

भ�वष्य बनाउनह
ु ोस ्
यहाँ शरु
ु गनह
ुर् ोस ्

जनगणना

2020

जनगणना

राम्रो न्यू यकर्का ला�ग

