
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 101: ແມ່ນຫຍັງທີ່ ເຈົ ້ າຄວນຮູ້
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 ຍັບເຂົ ້ າມາໃກ້ກວ່າທີ່ ເຈົ ້ າຄິ ດ!

ມາທົບທວນກັນຄື ນໃໝ່ວ່າການສໍ າຫຼວດພົນລະເມືອງແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງຈໍ າເປັນທີ່ ຕ້ອງຈົດນັບທຸກຄົນ. 

ທຸກຄົນມີ ຄວາມ
ສໍ າຄັນ. 
ການສໍ າຫຼວດພົລະ
ເມື ອງຈົດນັບທຸກ 
ຄົນທີ່ ອາໄສຢູ່ສະຫະ
ລັດອາເມລິ ກາ. 
ຄ້ັງດຽວ, ເທື່ ອດຽວ
ເທົ່ ານ້ັນ, ແລະ ຢູ່
ບ່ອນທີ່ ຖື ກຕ້ອງ. 

ເພ່ືອຈັດສັນງົບປະ 

ມານ $675 ຕ້ື.

ການຈັດສັນງົ ບປະ 
ມານ, ທຶ ນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ 
ຂອງລັດ ຈໍ ານວນ $675 
ຕື ້ , ໃຫ່ແກ່ແຕ່ລະລັດ,
ເຂດ ແລະ ຊຸມຊົນ ແມ່ນ 
ອີ ງໃສ່ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດ
ພົນລະເມື ອງ. 

ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ. 
ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສະຫະລັດອາເມ
ລິ ກາ ກໍານົດວ່າຕ້ອງໄດ້ມີ ການຈັດນັບ 
ທຸກໆຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດ ໃນທຸກໆ 10 ປີ . 
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຄ້ັງທໍາອິ ດ
ແມ່ນໃນປີ  1790. 

ເພ່ືອການເປັນຕົວແທນທີ່

ຍຸດຕິທໍາ. 
ໃນທຸກໆ 10 ປີ , 
ຜົນຂອງການສໍ າ 
ຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
ຖື ກນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນ
ການຈັດສັນສະພາຜູ້
ແທນລັດສະດອນ, 
ກໍານົດຈໍ ານວນບ່ອນ
ນ່ັງສໍ າລັບແຕ່ລະລັດ.

ກ່ຽວກັບການຈັດເຂດເລື ອກ
ຕ້ັງໃໝ່.

ຫັຼງຈາກການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງໃນ 
ແຕ່ລະທົດສະຕະວັດ, ຫ້ອງການຂອງ 
ແຕ່ລະລັດ ໄດ້ແຕ້ມຄື ນຂອບເຂດສໍ າ 
ລັບຕົວແທນສະພາ ແລະ ການປົກຄອງ 
ເພື່ ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປ່ຽນແປງ
ຂອງປະຊາກອນ. 

ງົ ບປະມານ ແມ່ນຖື ກນໍ າ 
ໃຊ້ສໍ າລັບໂຮງຮຽນ,ໂຮງ
ໝໍ, ຫົນທາງ, ໂຍທາແລະ 
ແຜນງານອື່ ນທີ່ າສໍ າຄັນ. 

ຮ່ວມມື ແມ່ນໜ້າທີ່ ຂອງພົນລະເມື ອງ 
ຕື່ ມແບບຟອມສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
ແມ່ນຂໍ ້ ບັງຄັບ: ສະແດງການມຮ່ວມໃນ 
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ບອກວ່າ 

“ຂ້ອຍມີ ຄວາມສໍ າຄັນ!” 



ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດພົນລະ 

ເມື ອງແມ່ນຖື ກນໍ າໃຊ້ຢູ່ຮ່ວມ

ຕົວເຈົ ້ າ.

ຂະແໜງທຸລະກິດ ນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນການສໍ າ 
ຫຼວດພົນລະເມື ອງ ເພື່ ອກໍານົດວ່າ 
ຈະສ້າງໂຮງງານ, ຫ້ອງການ ແລະ 
ຫ້າງຮ້ານຢູ່ໃສ,ເຊິ່ ງສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາ. 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນນໍ າ 
ໃຊ້ການສໍ າຫຼວດພົນລະ 
ເມື ອງສໍ າລັບການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພສາທາລະ
ນະ ແລະການກະກຽມສໍ າ 
ລັບເຫດການສຸກເສີ ນ.

ຜູ້ຢູ່ອາໄສນໍ າໃຊ້ການສໍ າຫຼວດ 
ພົນລະເມື ອງ ເພື່ ອສະໜັບສະ 
ໜູນມາດຕະການຊຸມຊົນທີ່  
ພົວພັນກັບນິ ຕິກໍາ,ຄຸນະພາບຊີ
ວິ ດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ. 

ປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງ 
ເຈົ ້ າ.
ອີ ງຕາມກົດໝາຍສູນການສໍ າ 
ຫຼວດບໍ່ ສາມາດເຜີ ຍແຜ່ຄໍ າຕອບ 
ຂອງເຈົ ້ າໃນລັກສະນະທີ່ ຈະສາ 
ມາດບ່ົງບອກວ່າເຈົ ້ າ ຫຼື ຄົວເຮື ອນ
ຂອງເຈົ ້ າແມ່ນໃຜໄດ້.

ອີ ງຕາມກົດໝາຍ,ຄໍ າຕອບຂອງ 
ເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານ ເຈົ ້ າ
ແລະສາມາດນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບ 
ສ້າງສະຖິຕິເທ່ົານ້ັນ.

ນັກພັດທະນາອະສັງຫ
ານໍ າໃຊ້ການສໍ າ 
ຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
ເພື່ ອສ້າງອາຄານ ໃໝ່ 
ແລະຟື ້ ນຟູເຂດ
ຊຸມຊົມຄື ນໃໝ່. 

ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງປີ  
2020 ຈະງ່າຍກວ່າເກ່ົາຫຼາຍ.
ໃນປີ  2020, ເຈົ ້ າຈະສາ
ມາດຕື່ ມແບບ 
ສອບຖາມທາງ 
ອອນລາຍ(online). 

ເຈົ ້ າສາມາດຊ່ວຍໄດ້.
ເຈົ ້ າແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານພວກເຮົ າຕ້ອງ
ການແນວຄວາມຄິ ດຂອງເຈົ ້ າກ່ຽວ
ກັບວິ ທີ ການທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຖື ກຈົດນັບ. 

TM 

ຂໍ ້ ມູນເພ່ືອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການສໍ າຫຼວດ 

ພົນລະເມື ອງ . ລັດຖະ ບານ/ ຄູ່ ຮ່ວມງານ   




