
महत्वपूर्ण ममतिहरु
जनगणनाका महत्वपूण्ण ममतिहरु:

•	 अगष्ट १, २०१६
 तनर्देशन पत्र र फारम बििरणको शुरु्वाि 
•	 अगष्ट ९, २०१६
 जनगणना रात्ररी 
•	 अगष्ट २६, २०१६
 जनगणना फफल्ड अफफसरहरुको भ्रमण शुरु
•	 २०१७ को मध्य
	 २०१६ को जनगणनाको पहहलो पररणाम सा्व्णजतनक 

थप जान्न चाह्नुहुन्छ?
थप जानकारीका लागग census.abs.gov.au मा जानुहोस ्

के मेरा ब्यततिगि सुच्नाहरु अन्य सरकारी 
त्नका्यहरुलाई पत्न दिइन्छ?
हर्इनन । िपाईले जनगणनाको िेला हर्एका कुन ैपतन 
ब्यक्िगि सुचना अन्य सरकारी तनका्य ्वा एजेनसरीहरु, 
प्रहरी, अष्टे्मल्यन कर का्या्णल्य ्वा सेन्टरमलकं कसलैाई  
पतन उपलब्ध गराइरै्न । 

कुन ैपतन ब्यक्ि ्वा घर्ुधरीको पररच्य खुलने खालका  
सि ैअष्टे्मल्यनहरुको सुचनाको गोपतन्यिा रक्ा गन्ण  
ABS कानुनरी रुपमा िाध्य छ ।

ज्नगर्ना सककएपत्छ मेरा ब्यत्िगि सुच्नालाई  
के गररन्छ?
िथ्यांक संकलनपतछ घर्धुरी सुचनाहरुिा्ट सिै नाम  
र ठेगानाहरु ह्टाईनछ । जनगणनाका अन्य िथ्यांकिा्ट 
ह्टाएर नाम र ठेगानाहरुलाई छुटै् सरुक्क्ि रुपमा राखखनछ । 
सामरु्ात्यक हहिका लागग तिनलाई राखनका लागग आ्वश्यक 
नरहेको खण्डमा नाम र ठेगानाहरु सकंलनको ४ िर्ण ्वा त्यो 
भनर्ा अगाड्ड न ैनष््ट गररनछ । 

के ज्नगर्ना अत्न्वा्य्ण हो?
हो । उतनहरु जहाँ भएपतन बिरे्शरी कु्टतनतिज्ञ र तिनका 
परर्वार िाहेकका सिलेै जनगणना रािमा जनगणना 
परुा गननैपछ्ण । ्यसमा ४५७ मभरा भएका र अनिराकष्ट््य 
आगनिुकसमेि पर््णछन ्।  

त्य सुचनाहरु जनगणना िथा िथ्यांक ऐन १९०५ को 
प्राग्धकारको अनिरगि संकलन गररनछन ्। तनर्देशन  
हर्एको िेला जनगणना पुरा नगर्ा्ण िपाईलाई जरर्वाना  
समेि लागनस्छ । #MyCensus
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हाम्ो लागग केही सम्य 
रोककएर केही फरक 
ग्नने सम्य |

आफनो #MyCensus क्ण साझरे्ारी गनु्णहोस । ह्ट र मसएस mycensus.abs.gov.au/terms हेनु्णहोस ्

अगष््ट ९ CENSUS (जनगणना) 
को राि हो |



अगष््ट ९ जनगणनाको राि हो ।

सबकैा लागग एकत्छ्न     
सब ैकाम ्छोडरे अषटे्मल्याको 
भव्वश्य ब्नाउ्नका लागग 
भमुमका खेल्ेन क्षर पत्न हो ।

िपाईको ज्नगर्ना अ्नलाइ्न बा्ट पुरा ग्न्ण
२०१६ मा १ करो्ड ५० लाख भनर्ा िहि मातनसले अनलाइन 
माफ्ण ि जनगणना पुरा गनदे अनुमान गररएको छ । 

म के अपेक्षा गरौं?
अगष््ट १ रे्खख प्रा्य घर्ुधरीले ABS माफ्ण ि ‘घर्धुरीका लागग’ 
भनेर समिो्धन गररएको पत्र प्रापि गनदेछन ्। 

पत्रमा िपाईको घर्ुधरीको अहर्कति्य जनगणना लगइन र 
अनलाइन माफ्ण ि कसरी जनगणना पुरा गनदे जानकारीका साथ ै
कसरी कागजरी फारम अ्ड्णर गनदे भनने तनर्देशनहरु संलगन 
हुनछन ्।

के म हािमा बो््ेन डडभाइसहरुबा्ट पत्न अ्नलाई्न 
ज्नगर्ना पुरा ग्न्ण स््ुछ?
स्नुहुनछ । िपाई ट्यािले्ट, ्डसेक्टप ल्याप्टप ्वा मोिाइल 
प्र्योग गरी इन्टरने्ट उपलब्ध हुने कुनपैतन ठाँउिा्ट जनगणना 
पुरा गन्ण स्नुहुनछ । 

कक्न बबधुति्य (डडतज्टल)?
अनलाईन माफ्ण ि जनगणना गर्ा्ण तछ्टो, सरल, सुरक्क्ि, 
्वािा्वरण मैबत्र हुनुका साथ ैसमुर्ा्यका लागग जनगणनाको 
खच्ण घ्टाउन मद्दि गर््णछ । 

िपैत्न के म कागजी फारम पत्न भ्न्ण स््ुछ?
स्नुहुनछ । ्यहर् िपाई ईन्टरने्टको पहँुचमा पुगन असमथ्ण 
हुनुभ्यो ्वा कागजरी फारम न ैभन्ण मन पराउनुहुनछ भने हाम्ो 
स्वचामलि कागजरी फारम आग्रह से्वामा फोन गन्ण स्नहुुनछ ।  
्यसका लागग िपाइले प्रापि गरेको पत्रको १२ अकं्वाला 
जनगणना लगइनको आ्वस्यकिा पर््णछ ।

कागजरी फारम भरेर ररपले पे्ड खाममा अबिलमि फफिा्ण 
गनु्णपर््णछ । जनगणना फफल्ड अग्धकृि आएर सकंलन गला्ण 
भनरी पखदेर निसनुहोस ।

 

मलाई िोभाषकेो सह्योग  
चादहन्छ, त्यसको लागग  
मलेै कहाँ फो्न ग्नु्ण प्छ्ण? 
्यर्ी िपाईंलाई र्ोभारकेो 
सह्योग चाहहएमा 
Translating and 
Interpreting Service –    
TIS National लाई १३१४५० 
मा संपक्ण  गनु्णहोला । 

ABS मेरो गोपत्न्यिा कसरी सुत्नतशचि ग्छ्ण?
ABS ले गोपतन्यिालाई गकमभरिापू्व्णक मलनछ । उतनहरुले 
हर्एको सुचना सुरक्क्ि हुनछ भनने जनिाको पूण्ण रुपमा 
तन्ध््ण क नभए जनगणनाले काम गन्ण स्रै्न ।

ABS ले जनगणनाको प्रगोगकिा्णलाई तनकशचि ब्यक्ि ्वा 
घर्धुरीको पहहचान खुलने गरी कुन ैपतन सुचना प्रकामशि 
नहुने कुराको सुतनकशचि गर््णछ ।

ज्नगर्ना के हो?
जनसंख्या र घरको जनगणना अष्टे्मल्याको सिभैनर्ा ठुलो 
िथ्यांक संकलन हो जुन अष्टे्मल्याली िथ्यांक बिभाग  
ABS ले समपनन गर््णछ । बिगि १०० िर्ण भनर्ा अगाड्डरे्खख 
जनगणनाले अष्टे्मल्याको भबिष््यका लागग मशक्ा, स्वासथ्य, 
्यािा्याि र भौतिक पू्वा्ण्धारको ्योजना िजु्णमा गन्णका लागग 
गचत्र प्रर्ान गरेको छ ।  

ज्नगर्ना कदहले हुिै ्छ?
अष्टे्मल्याको आगामरी जनगणना अगष््ट ९ मा हुरै्छ । 

अषटे्मल्याका लागग ज्नगर्नाले के अथ्ण राख्छ?
जनगणनाले अष्टे्मल्याको जनिा र तिनको घरका बिर्यमा 
महत्वपूण्ण सुचना प्रर्ान गर््णछ । ्यसले अष्टे्मल्याको 
जनसंख्या अनुमान गन्ण सह्योग गर््णछ जसलाई सरकारका 
श्ोि र िजु्णमा गररएका से्वाहरु सि ैसमुर्ा्यसमम बििरण 
गन्णका लागग प्र्योग गररनछ ।

२०१६ को जनगणनामा कररि १ करो्ड िाससथान र लगभग 
२ करो्ड ४० लाख जनिाको गणना गनदे अनुमान गररएको छ 
जुन अहहलेसममकै ठुलो गणना हो ।


