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भाग ल िएर, तपाईंले आफू र आफ्नो
समुदायको चासोका कुराहरुबारे हुने
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फारम भर्न सहयोग चाहिएमा,
हाम ीले त्यो समावेश गरेका छौं ।
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जनगणना २०२१
तपाईंका प्रश्नहरुको
जवाफ

जनगणना यहाँ आईपु ग्य ो
यसले तपाईंको समु द ायका लाि ग चासो राख्ने कु राहरुबारे ि नणर् य गनर् सहयोग गछर् ।
यो पचार् म ा तपाईंले जनगणना २०२१ को बारे म ा सोि धने आम प्रश्नहरुको जवाफ
पाउनु हु ने छ ।
तपाईंको जनगणना प्रश्नावल ी भनुर् आवश्यक छ ि कनभने यसले हाम्रो समाजको बारे म ा
हाम ीलाई सबै भ न्दा ि वस्तृ त ि ववरणहरु प्रदान गछर् ।
तपाईंले जनगणना कानू न तः पु र ा गनैर् प छर् ।
जनगणनाको तथ्यं कले तपाईंको क्षे त्र का सावर् ज ि नक से व ाहरुका लाि ग रकम
ि वि नयोजन गनेर् ि नणर् य गनर् सहयोग गछर् । नयाँ स्कु ल, डाक्टरको सजर् र ी वा बाइक
ले नको योजना बनाउने जस्ता काम भए पि न तपाईंले ि दनु भ एको ि ववरणले इङ् ल्याण्ड
र वे ल्स मा बस्ने सबै क ो ज ीवनमा के ह ी प्रभाव पादर् छ ।

मै ले मे र ो जनगणनाको प्रश्नावल ी कि हले भनेर्?
जनगणनाको ि दन आइतबार २१ माचर् हो – तर तपाईंले पोस्टमा आफ्नो क्से स कोड
प्राप्त गनेर् ि बि त्तकै आफ्नो भनर् सक्नु हुन्छ ।
तपाईंले यो ि मि तभन्दा अि घ नै भनुर् भ ए पि न तपाईंको जवाफ त ी व्यि क्तहरुको बारे म ा
हुने छ जो यो ि मि तमा सामान्यतः तपाईंको घरमा बस्छन् ।
यि द जनगणनाको ि दनमा तपाईंको घरघरानाको पि रि स्थि त फरक हुन्छ भने तपाईंले
हाम ीलाई जानकार ी ि दन सक्नु हुन्छ ।
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जनगणना के हो?
जनगणना एक सवेर्क्ष ण हो जो हरे क १० वषर् म ा हुन्छ र यसले हाम ीलाई इङ् ल्याण्ड र
वे ल्स मा रहे क ा सबै माि नस र घरघरानाको एक तस्व ीर प्रदान गछर् । सबै प्रकारका
सं स्थाहरु, स्थान ीय ि नकायदे ि ख परोपकार ी सं स्थासम्मले हाम ीलाई आवश्यक पनेर्
यातायात, ि शक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका से व ाहरु प्रदान गनर् जनगणनाका
ि ववरणहरुको सहयोग ि लन्छन् । जनगणना नहुने भए य ी काम गनर् धे रै असहज
हुने ि थयो ।

के मै ले भाग ि लनु प छर् ?
यि द तपाईं इङ् ल्याण्ड र वे ल्स मा बस्नु हु न्छ भने तपाईंले जनगणना भनैर् पछर् ।
जनगणनाको ि ववरणले सावर् ज ि नक ि वत्तको करोडौं पाउण्ड कसर ी खचर् हुन्छ भन्ने
बताउन सहयोग गछर् । जनगणनाका प्रश्नावल ी भनर् प्रि त व्यि क्त १० ि मने ट समय
लगाउँ दा तपाईंले आफ्नो समू द ायले वतर् म ान र भि वष्यमा पाउने से व ाहरुबारे सु ि नि श्चत
गनर् सहयोग गनुर् हु ने छ ।

के सरकारले मै ले ि दएका ि ववरणहरुलाई मे र ो पि हचान
गनर् क ा लाि ग प्रयोग गछर् ?
गदैर् न । ने श नल स्टाि टि स्टक्स अि फस (ओएनएस–राि ष्ट्र य तथ्यां क कायार् ल य) ले
इङ् ल्याण्ड र वे ल्स को जनगणना सञ्चालन गछर् । हामीले जनगणनाबाट बे न ामी (अज्ञात)
ि ववरण मात्र प्रकाशन गछौर् । खासमा, व्यि क्तगत जनगणना ि ववरण ि वतरण गनुर्
अपराध हो र तपाईंले हाम ीलाई ि दनु भ एको कु नै पि न ि ववरण सु र ि क्षत हुन्छ ।

जनगणनाले मे र ोलाि ग के फरक पाछर् ?
जनगणनाले हरे क को लाि ग फरक पाछर् । यो तपाईंको आवाज सु ि ननको लाि ग र
तपाईंको स्थान ीय क्षे त्र को भि वष्यबारे बताउनका लाि ग एक दशकमा एक पटक मात्र
आउने मौका हो ।

मै ले जनगणनाका
ि वकल्पहरुमा आफ्नो पि हचान
ि दइनँ भने के हुन्छ?
जनगणनाले तपाईंको जाि तयता, ि लं ग र यौन झु क ाव, धमर् र राि ष्ट्र य पि हचानबारे
सोध्छ । हरे क प्रश्नको जवाफ कसर ी ि दने भन्ने ि नणर् य तपाईंकै हुन्छ । तपाईंले
आफू लाई सबै भ न्दा राम्रर ी प्रि ति नि धत्व गनेर् गर ी जवाफ ि दन सक्नु हुन्छ ।

के मै ले ि दएका ि ववरणहरुले मे र ा
बे ि नि फट (लाभहरु) वा इि मग्रे श न
स्ट्याटस (आप्रवासन अवस्था) लाई
प्रभाि वत पानर् सक्छ ?
सक्दै न । तपाईंले ि दनु भ एको ि ववरणलाई
बे ि नि फटका दाव ी, आवासको आवे द न, इि मग्रे श न
स्ट्याटस वा करलाई प्रभाि वत पानर् क ा लाि ग प्रयोग
गनर् सि कँ दै न ।
ओएनएस सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । यसको अथर् तपाईंले प्राप्त गनेर् भु क्त ान ी वा
से व ाहरुसम्बन्ध ी काम गनेर् अि धकार ीहरुले तपाईंको जनगणना ि ववरण हे नर् सक्दै न न् ।

मै ले मे र ो जनगणना प्रश्नावल ी अनलाइन भनर् सि कनँ
भने के हुन्छ?
हाम ी बु झ् दछौं ि क के ह ी माि नसहरुका लाि ग यो चु न ौि तपू णर् हुन्छ । त्यसै कारणले
हाम ी ि वि भन्न ि कि समका सहायता से व ाका साथ यहाँ छौं । तपाईंका आवश्यकताहरु
जे ज स्ता भए पि न, हाम ीले तपाईंको लाि ग यो सहज बनाइि दने छ ौं ।
से व ाहरु ि नम्नलगायत छन्ः
• धे रै भाषा र रुपमा मागर् द शर् न र सहायता
• फोन, वे ब च्याट वा सामाि जक सञ्जालमाफर् त सहायता
• तपाईंलाई सहज लागे म ा प्रश्नावल ीको कागज ी सं स्करण
• सहज पहुँ च हुने जनगणनाको मागर् द शर् न, उदाहरणका लाि ग ब्रे ल मा
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जनगणनाले मलाई मे र ो ि लं ग र यौन झु क ावबारे ि कन
सोि धरहे क ो छ?
यो जनगणनाले पि हलो पटक यौन झु क ाव र यौन पि हचानबारे स्वै ि च्छक प्रश्न सोध्दछ
यो हाम ीलाई ले ि स्वयन, गे, उभयि लं ग ी (बाइसे क्सुअ ल) र ट्र ा न्सजे ण्ड र जनसं ख्याबारे
अझ यथाथर् ि ववरण ि दनका लाि ग हो ।
यसले त्यस्ता समू ह हरुले सामना गनेर् कु नै
प्रकारका असमानताहरुको प्रि तरोध गनर् र
कहाँ से व ाहरु आवश्यक छ भन्ने बु झ्न
सं स्थाहरुलाई सहयोग गछर् । हाम ीले १६ वषर्
वा त्योभन्दा माि थका व्यि क्तहरुलाई मात्र यो
प्रश्न सोध्छौं ।
यि द तपाईं आफ्नो पि रवारका अन्य
सदस्यहरुकै फारममा पि हचान ि दन सहज
महसु स गनुर् हु न्न भने तपाईंले व्यि क्तगत
जनगणना प्रश्नावल ी मागे र अलग्गै जवाफ
ि दन सक्नु हुन्छ ।

के मै ले साथ ीभाई र पि रवारलाई जनगणना
भनर् मद्दत गनर् सक्छु ?
हाम ीले प्रश्नावल ीलाई सके सम्म सामान्य बनाएका छौं ।
यि द कु नै साथ ी वा पि रवारको सदस्यलाई सहयोग आवश्यक परे म ा तपाईं सक्नु हुन्छ
भने सहयोग गनुर् ह ोस् । आफ्नो जनगणना शु रु मा भनुर् ह ोस् ।
तपाईंले आफ्नो र अरु कसै क ो लाि ग पि न सहयोग माग्न सक्नु हुन्छ ।

जनगणनाको ि दन आइतबार
२१ माचर्
भाग ि लन सि जलो छ । यि द तपाईंलाई आफ्नो जनगणना फारम
भनर् सहयोग चाि हएमा, हाम ीले त्यो समावे श गरे क ा छौं ।

हाम ी तपाईंलाई एक्से स कोड भएको एक
पत्र पठाउने छ ौ ं ।

शु रु गनर् क ा लाि ग हाम्रो सु र ि क्षत वे ब साइटमा
जानु ह ोस् र आफ्नो एक्से स कोड हाल्नु ह ोस् ।

यि द तपाईं, वा तपाईंले ि चन्ने कसै ल ाई सहयोग चाि हएमा व्यापक सहायता
से व ाहरु उपलब्ध छन् ।
यि द तपाईंलाई सहयोग आवश्यक
परे म ा, यहाँ जानु ह ोस्
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जनगणना 2021 घरबार प्रश्नावली निर्देशिका
हामी तपाईँलाई 2021 को जनगणनामा सहभागी हुनका लागि सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्नेछाै ं । त्यसैले हामीले घरबार प्रश्नावलीको
तपाइं को कागज भर्न सहयोग गर्न यो निर्देशिका पुस्तिका (बुकले ट) बनाएका हैं । यो घरबार प्रश्नावलीमा रहेका निर्देशनहरू, घरबार सम्बन्धी
प्रश्नहरूमा रहेको, व्यक्ति 1 का लागि व्यक्तिगत प्रश्नहरू र आगन्तुकको लागि प्रश्नहरूको अनुवाद हो ।
यदि तपाईँलाई आवश्यक परेमा व्यक्ति 2 देखि व्यक्ति 5 सम्मका व्यक्तिगत प्रश्नहरूको जवाफ भर्न सहयोग गर्न व्यक्ति 1 अनुवाद प्रयोग गर्न
सक्नु हुन्छ किनकी ती व्यक्ति 1 कै  दोहोरिएका छन् ।
कृ पया आफ्ना जवाफ यो ै बुकले टमा नले ख्नुहोला । यदि ं तपाईँले पहिले नै पाउनु भएको छै न भने तपाईँको लागि घरबार प्रश्नावली अलग्गै पठाउन
लगाउन 0800 587 2021 को ल्याड.वेज लाइनमा फोन गर्नुहोस् ।
तपाईँले घरबार प्रश्नावलीमा आफ्ना जवाफहरू अंग्रेजीमा ले ख्नु पर्नेछ ।
यदि तपाईँलाई थप सहयोग चाहिएमा अनुवादकसँ ग कु रा गर्न भाषा लाइनमा फोन गर्न सक्नु हुनेछ ।
ल्याड.वेज लाइन टोलीले तपाईँलाई अन्य तरिकाले पनि सहयोग गर्न सक्ने छ । उदाहरणका लागि, यदि तपाईँको घरमा पाँचजना भन्दा बढी
मानिस बस्छन् भने उनीहरूले तपाईँलाई घरबार निरन्तरता (हाउसहोल्ड कन्टिनुएशन) फारम पठाइदिन सक्छन् ।

जनगणना 2021 मा सहभागी हुनु भएकोमा धन्यवाद ।
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जनगणना 2021: तपाईंले के थाहा पाउनुपर्छ
जनगणना के हो र यो कसले सं चालन गर्छ ?
जनगणना एक सर्वेक्षण हो जो हरेक 10 वर्षमा हुने गर्छ र जसले इङ्ल्याण्ड र वेल्समा रहेका सबै मानिसहरु र घरघरानाको तस्वीर प्रदान गर्छ । यसले
तपाईंको क्षेत्रका सार्वजनिक सेवाहरुको योजना बनाउन र रकम प्रदान गर्न सहयोग गर्छ ।
The Office for National Statistics (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) (ONS) ले इङ्ल्याण्ड र वेल्समा जनगणनाको योजना निर्माण र
सञ्चालन गर्ने गर्छ, जसमा युकेको स्पष्ट तस्वीर निर्माणका लागि अन्य तथ्यांक सम्बन्धी सं स्थाहरुसँ ग सहकार्य गरिन्छ । हामी सोझै युकेको प सं सदलाई रिपोर्ट
गर्छौं तर हामी कु नै राजनीतिक दलका लागि काम गर्दैनौं ।

जनगणनाले मलाई कसरी सहयोग गर्छ ?
हामीलाई आवश्यक पर्ने यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्न सहयोग पाउनका लागि स्थानिय निकायदेखि परोपकारी सं स्थासम्मका
सबै सं स्थाहरुले जनगणनाका विवरणहरुको उपयोग गर्छन् ।
सहभागी भएर तपाईंले आफू र आफ्नो समुदायले अहिले र भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने सेवाहरु लिन पाउने निश्चित गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ ।

के मैले यो गर्नेपर्छ ?
तपाईंले कानूनतः जनगणनामा सहभागी हुनै पर्छ । यदि तपाईंले त्यसो गर्नु भएन वा गलत विवरणहरु दिनुभयो भने तपाईंलाई 1000 पाउण्डसम्मको
जरिवाना हुन सक्छ । के ही प्रश्नहरुमा स्वैच्छिक भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ – त्यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ नदिदँ ा कानूनको उल्लं घन हुँदैन ।

मैले कसरी भाग लिने ?
घरबार प्रश्नावलीको कागज भर्न यो बुकले ट प्रयोग गर्नुहोस् यो जनगणना प्रश्नावली मार्गदर्शन बुकले टमै आफ्ना जवाफ नभर्नुहोस् । त्यसपछि भरिसके को
घरबार प्रश्नावली दिइएको शुल्क तिरिसके को खाममा हाले र हामीलाई फर्काइदिनुहोस् ।

यो मैले कहिले गर्नुपर्छ ?
तपाईंले दिनुभएको विवरण जनगणनाको दिनमा घरैमा रहने व्यक्तिको बारेमै हुनुपर्छ, जनगणना 21 मार्च 2021 आइतबार का दिन हुनेछ । कृ पया
आफ्नो प्रश्नावली यही दिनमा वा त्यसपछिको सम्भव भएसम्म चाँडो भर्नुहोस् ।

मैले प्रश्नावलीमा कसलाई समावेश गर्ने ?
तपाईंले घरबार प्रश्नावलीमा निम्नलिखितहरुका लागि व्यक्तिगत प्रश्नका जवाफ दिनुपर्नेछः
• तपाईंसँ ग स्थायी रुपमा बस्ने वा तपाईंको ठे गानालाई आफ्नो घरको ठे गाना बताउने जोकोही व्यक्ति
• अस्थायी रुपमा घरबाहिर रहेका व्यक्ति, उदाहरणका लागि बाहिर पढ्ने विद्यार्थी वा स्कु लका बालबालिका
• युकेमै बसेर अर्को ठे गाना नबनाइसके का अस्थायी रुपमा तपाईंसँ ग बसिरहेका व्यक्तिहरु
• तपाईंसँ ग बसिरहेका युकेभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु जो यो देशमा तीन महिना वा सोभन्दा बढी समयदेखि छन् ।
आगन्तुकहरुका लागि भर्नुपर्ने अलग्गै खण्ड पनि छ – त्यो जनगणनाको दिन आइतबार 21 मार्च 2021 का दिन तपाईंसँ गै बसेका व्यक्तिका लागि हो ।

के मेरा विवरणहरु सुरक्षित र गोप्य हुन्छन् ?
हामीले तपाईंले दिनुभएका हरेक व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नेछौं । हामीले त्यो काम कसरी गर्छौं भन्ने जान्नका लागि यो बुकले टको पछिल्तिर रहेको हाम्रो
गोप्यता सूचना हेर्नुहोस् । अंग्रेजीमा ले खिएको हाम्रो पूर्ण गोप्यता वक्तव्य हेर्न census.gov.uk मा जानुहोस् ।

ii

घरबार प्रश्नावली

इङ्ल्याण्ड

अनलाइन भर्नुहोस्
www.census.gov.uk
तपाईँको घरको एक्सेस कोडः

अथवा यो कागजको प्रश्नावलीमा भर्नुहोस् ।

FREEPOST (फ्रिपोस्ट)
Census 2021 (जनगणना 2021)

यदि तपाईँको ठे गाना गलत वा नलेखिएको छ भने कृ पया ी तपाईँको सही
ठे गानाा तल लेख्नुहोस्:

जनगणना सञ्चालन गर्न हामीलाइ तपाईँको सहयोग चाहिन्छ, जनगणनाले
यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सेवाको योजना बनाउन सहयोग गर्ने
महत्वपूर्ण जानकारीहरू सं कलन गर्दछ ।
सबै घरहरूले जनगणना 21 मार्च 2021 कै दिन वा त्यसपछि सम्भव
भएसम्म चाँडो सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ ।

पोस्टकोड

यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन प्रश्नावली भर्न सक्नु हुन्छः
1. www.census.gov.uk मा जानुहोस्
2. यो प्रश्नावलीको अगाडि घरको एक्सेस कोड राख्नुहोस् ।
3. प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र सबमिट (पेश) छान्नुहोस् ।
सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद ।

प्रोफे सर सर Ian Diamond
राष्ट्रिय तथ्यांकविद

तपाईंले कानूनतः जनगणनामा सहभागी हुनै पर्छ । यदि तपाईँले भाग
लिनुभएन वा यदि गलत विवरण दिनुभयो भने तपाईँलाई जरिवाना हुन
सक्छ । के ही प्रश्नहरुमा स्वैच्छिक भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ – त्यस्ता
प्रश्नहरुको जवाफ नदिदँ ा कानूनको उल्लं घन हुँदैन ।

तपाईँका विवरणहरू कानूनद्वारा सं रक्षित छन् ।
यो प्रश्नावलीसँ गै आउने पुस्तिकाबाट थप जानकारी पाउनुहोस् ।

घोषणा
यो प्रश्नावली मेरो सर्वोत्कृ ष्ट ज्ञान र विश्वास अनुसार भरिएको हो ।
हस्ताक्षर

मिति

यदि तपाईँले आफ्नो खाम हराउनुभयो भने कृ पया भरिएको प्रश्नावली निम्न
ठे गानामा पठाइदिनुहोस्:
FREEPOST Census 2021

तपाईँले कहाँबाट सहयोग लिन सक्नु हुन्छः
www.census.gov.uk/help
सम्पर्क के न्द्र 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
भाषा हेल्पलाइन 0800 587 2021

H1

पपृष्ठ 1

तपाईँले शुरू गर्नुअघि
यो प्रश्नावली पूर्णरूपमा भरिएको र फिर्ता गरिएको सनु िश्चित गर्नको लागि घरधनी जिम्मेवार हुन्छन् ।
घरधनी भनेको ती व्यक्ति हुन् जो यो ठे गानामा बस्छन्, वा उपस्थित छन् र जसलेः
• घरको मालिक/भाडावाल (वा सं युक्त मालिक/भाडावाल) हुन्छन्, बस्ने ठाउँ ; र/अथवा
• घरका बिल र खर्चहरू तिर्न जिम्मेवार (वा सं युक्त जिम्मेवार) हुन्छन्
घर भनेकोः
• एकजनामात्र एक्लै बस्ने, अथवा
• एउटै ठे गानामा बस्ने व्यक्तिहरूको समूह (नाता सम्बन्ध नभए पनि) जसले पकाउने सामग्रीहरू साझा प्रयोग गर्छन् र लिभिङ रूम वा सिटिङ रूम वा खाना खाने ठाउँ हरू
साझा प्रयोग गर्छन्

यो प्रश्नावलीमा मैले के भर्नुपर्ने हुन्छ ?
• यो घर र यसको आवासका बारेमा पेज 3-6 मा रहेका घरबार प्रश्नहरू
• यस घरमा प्रायःजसो बस्ने हरेक व्यक्तिका लागि पेज 7-31 सम्मका व्यक्तिगत प्रश्नहरू ।
हरेक व्यक्ति जो युकेमा 3 महिना वा बढी समयदेखि रहेको छ वा रहन चाहन्छ, तिनलाइ युकेको आफ्नै ठे गानामा राखेर यी प्रश्नहरूमा समावेश गरिनुपर्छ ।
• यस घरमा 21 मार्च 2021 मा बसेका ै अन्य सबै व्यक्तिहरूका लागि पछाडिको पृष्ठ (पेज 32) का आगन्तुक प्रश्नहरू ।
कोही पनि नछु टेको निश्चित गर्नको लागि यो घरमा राति बस्ने सबै आगन्तुकलाइ समावेश गर्नु जरूरी हुन्छ । युकेका अन्य ठाउँ हरूमा बसोबास गर्ने आगन्तुकहरू पनि
आफ्नो नियमित ठे गानाबाट जनगणनाका प्रश्नावलीमा समावेश हुनैपर्छ ।

यस प्रश्नावलीमा कसलाइ समावेश गर्ने भन्नेबारे थप जानकारी तपाईँले साथै रहेको पस्ु तिकामा पाउन सक्नु हुन्छ ।

के मलाइ थप प्रश्नावली आवश्यक पर्छ ?
• यदि घरमा 5 जनाभन्दा बढी भए वा राति 3 जनाभन्दा बढी आगन्तुक बस्ने गरेको भए, तपाईँलं े सबै प्रश्नावली अनलाइनमा भर्न वा यसै प्रश्नावलीमा भर्न सक्नु हुन्छ र
निरन्तर प्रश्नावलीका लागि आग्रह गर्न हामीलाइ सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
• यदि घरमा रहेका कु नै सदस्यले आफ्ना विवरणहरू घरका अन्य ्षा समक्ष खुलाउन चाहँ दैनन् भने
तपाईँले व्यक्तिगत प्रश्नावली माग्न सक्नु हुन्छ । प्रश्नावलीको घरबार प्रश्नहरूमा यी मानिसहरूलाइ समावेश गर्न नभुल्नुहोस्
यस प्रश्नावलीको (H1 देखि H14 सम्म), तर उनीहरूका व्यक्तिगत प्रश्नहरू (1 देखि 51 सम्म) खाली छाडिदिनुहोस् ।
• यदि यस ठे गानामा एकभन्दा बढी घरबार भए एक वा बढी थप घरबार प्रश्नावलीहरू माग्न हामीसँ ग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
तपाईँले थप प्रश्नावलीहरू अनलाइन www.census.gov.uk मा वा 0800 141 2021 मा फोन गरेर माग्न सक्नु हुन्छ ।

मैले मेरो प्रश्नावलीलाइ सही रूपमा कसरी भर्ने ?
तपाईँलेः
• जवाफका लागि कालो वा नीलो मसी प्रयोग गर्नुपर्छ
• आफ्ना जवाफहरू कोष्ठ भित्र यसरी टिक गर्नुहोस्:
• कोष्ठ भित्र अंग्रेजी ठू लो अक्षर (क्यापिटल लेटर) मा, एउटा कोष्ठमा एउटा अक्षर लेख्नुहोस्:

S MT I T H
कु नै शब्द कोष्ठ भित्र अटेन भने अर्को लाइनमा (सम्भव भएमा) लेख्नुहोस्, यसरीः P A D D I N G T O
N ST R E ET

• गल्ती भएमा कोष्ठ भित्र भरेर सच्याउनुहोस्, यसरीः
•

SMITH

वा यसरीः

• 	निर्देशनहरू  मा जानुहोस् हेर्नुहोस् र तपाइं ले जवाफ दिनु नपर्ने कु नै प्रश्न वा पेजलाइ पूर्णतः खाली छाडिदिनुहोस्, कु नै सं के त वा लाइन कोर्दा गलत जवाफ भएको
देखिन सक्छ
पेज 2

घरबार प्रश्नहरू
H1 यहाँ प्रायः को बस्छ ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस् । कसलाइ समावेश गर्ने भन्नेबारे थप जानकारीका लागि रहेको लिफलेट (पर्चा) हेर्नुहोस्
म, यो मेरो स्थायी वा पारिवारिक घर हो
परिवारका सदस्यहरू, साझेदार, बालबच्चा र 21 मार्च 2021 मा वा त्यसभन्दा अघि जन्मेका बच्चाहरू लगायत
शैक्षिक सत्रका बेलामा घरभन्दा बाहिर बस्ने विद्यार्थी र/अथवा स्कु लका बालबालिकाहरू
घरमा सँ गै बस्ने, भाडावाल वा लजको रूपमा बस्नेहरू
प्रायजसो युकेभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरू जो 3 महिना वा त्योभन्दा बढी समयदेखि युकेमा बसिरहेका छन्
युकेभित्रै घरभन्दा टाढा बसेर काम गर्ने मानिसहरू, वा सैनिक सदस्यहरू, जसको यो स्थायी वा पारिवारिक घर हो
12 महिनाभन्दा कम समयदेखि अस्थायी रूपमा युकेभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू
अस्थायी रूपमा बस्ने मानिसहरू जो प्रायः युकेमै बस्छन् तर युकेमा अर्को ठे गाना छै न, उदाहरणका लागि नातेदार, साथीहरू
प्रायजसो यहाँ बस्ने अन्य मानिसहरू, अस्थायी रूपमा घरभन्दा बाहिर बस्ने व्यक्ति समेत

वा यहाँ प्राय कोही बस्दैन, उदाहरणका लागि यो दोस्रो ठे गाना वा बिदा मनाउने घर हो  मा जानुहोस् H4

H2 प्रश्न H1 मा े तपाईँले समावेश गरेका सबैलाइ गणना ्ने गर्दा, यहाँ सामान्यतः कति जना मानिसहरू बस्छन् ?
H3 आफैं बाट शुरू गर्दै, प्रश्न H2 मा गणना गरिएका सबै व्यक्तिहरूको सूचि बनाउनुहोस्, बालबालिका, साना नानीहरू तथा लजमा बस्नेहरू लगायत ।
यदि यस घरका कु नै सदस्यले व्यक्तिगत प्रश्नावलीको माग गरेका छन् भने उनीहरूको नामको छे उमा टिक लगाउनुहोस् र ती व्यक्तिको लागि
व्यक्तिगत प्रश्नहरू 1 देखि 51 सम्म खाली छाडिदिनुहोस्

आफैं
(व्यक्ति 1)

नाम

व्यक्तिगत प्रश्नावली
माग गरेको ?

थर

व्यक्ति 2
व्यक्ति 3
व्यक्ति 4
व्यक्ति 5
यदि 5 जनाभन्दा बढी व्यक्ति भए पुरै प्रश्नावली अनलाइनमै भर्नुहोस् वा निरन्तर प्रश्नावलीका लागि हामीसँ ग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

H4 प्रश्न H2 मा गणना गरिएका सबैजना बाहेक 21 मार्च 2021 को राति यहाँ अरू को बस्छ ?

यी मानिसहरू आगन्तुकको रूपमा गणना गरिएका छन् । बालबालिका र साना नानीहरूलाइ समावेश गर्न सम्झनुहोस् ।
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्
मानिसहरू जो सामान्यतया युकेको अर्कै ठाउँ मा बस्छन्, उदाहरणका लागि के टा वा के टी साथी, साथी, नातेदारहरू
मानिसहरू यसकारण यहाँ बस्छन् कि यो उनीहरूको दोस्रो ठेगाना हो, उदाहरणका लागि, कामका लागि । स्थायी वा पारिवारिक घर चाहिं अन्तै छ
प्रायजसो युकेभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरू जो 3 महिना वा त्योभन्दा बढी समयदेखि युकेमा बसिरहेका छन्
बिदामा यहाँ रहेका मानिसहरू

अथवा ा 21 मार्च 2021 को राति यहाँ कु नै आगन्तुक छै नन्  मा जानुहोस् H6

H5 प्रश्न H4 मा समावेश भएका व्यक्तिहरूलाइ मात्र गणना ्ने गर्दा, 21 मार्च 2021 को राति यहाँ कतिजना आगन्तुकहरू बस्छन् ?
यी मानिसहरूका लागि पछाडिको पाना (पेज 32) का आगन्तुक प्रश्नहरूको जवाफ दिन सम्झनुहोस् ।
यदि सामान्यतः यहाँ कोही बस्दैन भने (यहाँ अगन्तुकहरू मात्र बस्छन्)  मा जानुहोस् H7
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H6 यो घरका सदस्यहरू एकअर्कासँ ग कसरी सम्बन्धित छन् ? यदि उनीहरू सम्बन्धित छै नन् भने "असम्बन्धित" कोष्ठमा टिक लगाउनहु ोस् ।
तपाइं ले प्रश्न H3 (पेज 3) मा प्रयोग गरेको जस्तै क्रममै यहाँ प्रायजसो बसोबास गर्ने हरेकको नाम हरेक कोलमको माथिल्लोपट्टि लेख्नुहोस् । बालबालिका, साना नानी तथा
व्यक्तिगत प्रश्नावलीको माग गरेका व्यक्तिहरूलाइ समेटन् सम्झिनुहोस्
हरेक व्यक्तिको घरमा रहेका अन्य हरेक सदस्यसँ गको नाता देखाउन कु नै कोष्ठमा टिक गर्नुहोस्
यदि यहाँ प्रायजसो कोही बस्दैनन् र 21 मार्च 2021 को राति बस्ने कु नै आगन्तुक छै नन् भने

उदाहरणः
यसमा 2 जना आमाबुवा
र 3 बालबालिका रहेको
घरमा सबैजना एकअर्कासँ ग
कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने
देखाइएको छ

 मा जानुहोस् H7

व्यक्ति 1 को नाम

व्यक्ति 2 को नाम

नाम

नाम

थर

थर

MARY

ROBERT

SMITH

SMITH

व्यक्ति 2
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

यो खण्डमा
नलेख्हनु ोस्

श्रीमान वा श्रीमती

घरका सदस्यहरूको
विवरण तलको
खण्डमा दिनुहोस्

साझेदार

कानूनी दर्तावाल
सामाजिक साझेदार (पार्टनर)
छोरा वा छोरी
साैतने ी बच्चा
दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा तै ने ी समेत)

व्यक्ति 1 को नाम

व्यक्ति 2 को नाम

व्यक्ति 3 को नाम

नाम

नाम

नाम

थर

थर

थर

व्यक्ति 2
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

व्यक्ति 3
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

यहाँ प्रश्न
H3 को ै व्यक्ति 1 जस्तै
को नाम लेख्हनु ोस्
यदि तपाईँ एक्लै बस्हुनु न्छ
भने H7 मा जानुहोस्

पेज 4

1

1

श्रीमान वा श्रीमती

श्रीमान वा श्रीमती

कानूनी दर्तावाल सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

कानूनी दर्तावाल सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

साझेदार

साझेदार

छोरा वा छोरी

छोरा वा छोरी

साैतने ी बच्चा

साैतने ी बच्चा

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा ैतने ी समेत)

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा ैतने ी समेत)

साैतने ी दाजुभाइ दिदीबहिनी

साैतने ी दाजुभाइ दिदीबहिनी

आमा वा बुवा

आमा वा बुवा

साैतने ी आमा वा बुवा

साैतने ी आमा वा बुवा

नाती नातिनी

नाती नातिनी

हजुरआमा बुवा

हजुरआमा बुवा

नाता – अन्य

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्चा समेत)

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्चा समेत)

1 2

व्यक्ति 5 (James) व्यक्ति 1 (Mary) का र व्यक्ति 2
(Robert) का छोरा हुन् र व्यक्ति 3 (Alison) र व्यक्ति 4
(Stephen) का दाजुभाइ हुन् ।

व्यक्ति 3 को नाम

व्यक्ति 4 को नाम

व्यक्ति 5 को नाम

नाम

नाम

नाम

थर

थर

थर

व्यक्ति 3
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

व्यक्ति 4
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

व्यक्ति 5
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

STEPHEN

ALISON
SMITH

JAMES

SMITH

1 2

SMITH

1 2 3

श्रीमान वा श्रीमती

श्रीमान वा श्रीमती

श्रीमान वा श्रीमती

कानूनी दर्तावाल
सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

कानूनी दर्तावाल
सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

कानूनी दर्तावाल
सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

साझेदार

साझेदार

साझेदार

छोरा वा छोरी

छोरा वा छोरी

छोरा वा छोरी

साैतने ी बच्चा

साैतने ी बच्चा

साैतने ी बच्चा

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा तै ने ी समेत)

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा तै ने ी समेत)

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा तै ने ी समेत)

व्यक्ति 4 को नाम

व्यक्ति 5 को नाम

नाम

नाम

थर

थर

व्यक्ति 4
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

व्यक्ति 5
यी व्यक्तिसँ ग कसरी सम्बन्धित छन्:

1 2 3

श्रीमान वा श्रीमती

श्रीमान वा श्रीमती

कानूनी दर्तावाल सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

कानूनी दर्तावाल सामाजिक साझेदार (पार्टनर)

साझेदार

साझेदार

छोरा वा छोरी

छोरा वा छोरी

साैतने ी बच्चा

साैतने ी बच्चा

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा ैतने ी समेत)

दाजु वा भाइ दिदी वा बहिनी
(सा ैतने ी समेत)

साैतने ी दाजुभाइ दिदीबहिनी

साैतने ी दाजुभाइ दिदीबहिनी

आमा वा बुवा

आमा वा बुवा

साैतने ी आमा वा बुवा

साैतने ी आमा वा बुवा

नाती नातिनी

नाती नातिनी

हजुरआमा बुवा

हजुरआमा बुवा

नाता – अन्य

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्चा समेत)

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्चा समेत)

1 2 3 4

य दि 5 जनाभन्दा बढी व्यक्ति भए
निरन्तर प्रश्नावलीका लागि हामीसँ ग
सम्पर्क गर्नुहोस् ।

1 2 3 4
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H7 यो आवास कस्तो खालको हो ?

H11 यदि यहाँ प्रायजसो एक वा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छ न् भने
 मा जानुहोस् H12

पुरै घर वा बं गला हो जुन:
छु ट्टै छ
आंशिक–छु ट्टै छ
बार्दली भएको (अन्तिम बार्दली (इण्ड टेरेस) भएको)
फ्ल्याट, मेसोनेट (सानो घर) वा अपार्टमेन्ट होः
उद्देश्य सहितको ब्लकका फ्ल्याटहरू वा भाडामा लगाउने खालको
परिवर्तित वा साझेदारीवाला घरको अंश (बेडसिट लगायत)
	
अर्को परिवर्तित बिल्डङको भाग
(उदाहरणका लागि पुरानो स्कुल, चर्च वा वगोदाम)
	
कमर्सियल (व्यापारिक) भवनमा
(उदाहरणका लागि अफिस, होटल वा पसलको माथि)
सार्न मिल्ने अथवा अस्थायी सं रचनाः
क्याराभान वा अन्य सार्न मिल्ने वा अस्थायी सं रचना

यदि सामान्यतः यहाँ कोही बस्दैन भने
(यहाँ अगन्तुकहरू मात्र बस्छन्)
 मा जानुहोस् पपृष्ठ 32
यदि यहाँ प्रायजसो कोही बस्दैनन् र 21 मार्च 2021 को राति बस्ने कु नै आगन्तुक
छै नन् भने

 मा जानुहोस् पहिलो पृष्ठको घोषणामा जानुहोस्

H12 यो आवास तपाईँको घरकै स्वामित्वमा हो कि भाडामा हो ?
एउटा कोष्ठमा मात्र टिक लगाउनुहोस्
किनेको सम्पूर्ण स्वामित्व

 मा जानुहोस् H14

मोर्टगेज वा ऋणसहितको स्वामित्व

H8 के यो आवासका भान्सा, बाथरूम, ट्वाइलेट लगायतका सबै कोठाहरू एउटै ढोकाभित्र
छन् जसलाइ यो घरले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ ?

 मा जानुहोस् H14

आंशिक स्वामित्व र आंशिक भाडामा (साझेदारी स्वामित्व)
भाडा (हाउजिङ बेनिफिट–आवास लाभसहितको)
यहाँ बिना भाडा बस्ने गरेको

हो
होइन, एउटा वा बढी कोठाहरू अर्कै घरसँ ग शेयर गरिएको छ

H9 प्रयोग गर्न मिल्ने मात्र कतिवटा बेडरूम छन् यो घरमा?

बेडरूमको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका र परिवर्तन गरिएका सबै
कोठाहरू समावेश गर्नुहोस्
बेडरूमहरूको सं ख्या

H13 ा तपाईँको घरधनी को हुन् ?
एउटा कोष्ठमा मात्र टिक लगाउनुहोस्
हाउजिङ एशोसिएशन, हाउजिङ कोअपरेटिभ, च्यारिटी ट्रष्ट, दर्तावाल सामाजिक
धनी
काउन्सिल वा स्थानिय निकाय
निजी धनी वा भाडा दिने सं स्था

H10 यो आवासमा कस्तो किसिमको सेन्लट्र हिटिङ प्रणाली छ ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्

घरका कु नै सदस्यको नातेदार वा साथी

सेन्ट्रल हिटिङ भनेको एक के न्द्रिय (सेन्ट्रल) प्रणाली हो जसले धेरै कोठाहरूका लागि
तापक्रम पैदा गर्छ

अन्य

सेन्ट्रल हिटिङ छै न
मेन्स ग्यास
ट्यांक वा बोटलको ग्यास
इलेक्ट्क
रि (स्टोरेज हिटर सहित
तेल
काठ (उदाहरणका लागि, दाउरा, काम नलाग्ने काठ वा पेलेट)
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H14 समग्रमा, यो घरको सदस्यहरूका कतिवटा कार वा भ्यान स्वामित्वमाछन् वा प्रयोग

गर्न उपलब्ध छन् ?
निजी प्रयोगका लागि उपलब्ध कु नै कम्पनी कार वा भ्यान भए पनि समावेश गर्नुहोस्
छै न
1

ठोस इन्धन (उदाहरणका लागि, कोइला)

2

नवीकरणीय उर्जा (उदाहरणका लागि सोलार थर्मल वा हिट पम्प)

3

डिस्ट्क्ट
रि वा सामुदायिक हिट नेटवर्क

4

अन्य

5 वा बढी, अंकमा लेख्नुहोस्

व्यक्तिगत प्रश्नहरू – व्यक्ति 1 यहाँ शुरू गर्नुहोस्
P प्रश्न H3 मा सूचिकृ त व्यक्तिहरूको बारेमा सोच्दा, के तपाईँ व्यक्ति 1 हुनुहुन्छ ?

6 के तपाइं वर्षमा 30 दिनभन्दा बढी अर्को ठेगानामा बस्नुहुन्छ ?
यी दिनहरू एउटै लहरमा वा अलगै हुन सक्छन्

हो
होइन – यो खण्डमा व्यक्ति 1 का विवरणहरू हाल्नुहोस्

होइन

 मा जानुहोस् 8

हो, तल युकेको अर्को ठे गाना लेख्नुहोस्

1 तपाइँ को नाम के हो ? (यहाँ प्रश्न H3 को जस्तै व्यक्ति 1 को नाम लेख्हनु ोस्)
नाम

को नाम(हरू)
पोस्टकोड

थर

अथवा, युके बाहिर भए, देशको नाम लेख्नुहोस्

2 तपाईंको जन्म मिति ककहिले हो ?
दिन

3

महिना

वर्ष

7 त्यो ठेगाना कु न हो ?
सैनिक सेवाको बेसको ठे गाना

तपाईँको लिगं के हो ?

घरभन्दा बाहिर काम गर्दाको अर्को ठे गाना

यदि तपाइं 16 वर्ष वा माथिको भए लैंगिक पहिचानबारेको प्रश्न हुनेछ

विद्यार्थीको घरको ठे गाना
विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रको समयको ठे गाना

महिला

अर्का आमाबुवा वा अविभावकको ठे गाना

पुरूष

साझेदारको ठे गाना
बिदा मनाउने घर

4 21 मार्च 2021 मा तपाईँको कानूनी वैवाहिक वा दर्तावाल सामाजिक साझेदारको

अन्य

स्थिति के हुन्छ ?

विवाह गरेको छै न र सामाजिक
साझेदारी पनि दर्ता गरेको छै न

 मा जानुहोस् 6

विवाहित
कानूनी दर्तावाल सामाजिक साझेदार (पार्टनर) दर्ता भएको

8 के तपाईँ स्कु लमा पढ्ने बच्चा वा पूर्णकालिन शिक्षा लिइरहेकोविद्यार्थी हो ?
छ

 मा जानुहोस् 10

छै न

9 टर्म टाइम (शैक्षिक सत्रको बेला) मा तपाईँ प्रायजसो कहाँ बस्नुहुन्छ ?

अलग्गै रहेको, तर कानुनी रूपमा विवाहित नै

यो प्रश्नावलीको अगाडि घरको एक्सेस कोड राख्नुहोस्

अलग्गै रहेको, तर अझै कानूनी रूपमा सामाजिक साझेदारीमा

प्रश्न 6 मा रहेको ठे गानामा

पहिले सामाजिक साझेदारीमा रहेको तर अहिले त्यो कानूनी रूपमै रद्द भैसके को

10

तपाईँको जन्मदेश कु न हो ?

विधुवा/विदुर

इङ्ल्याण्ड

दर्तावाल सामाजिक साझेदारीबाट बाँकी रहेका साझेदार

वेल्स

कोही विपरितलिगं ी

 मा जानुहोस् 13

 मा जानुहोस् 13

स्कटल्याण्ड

5 तपाईंको कानूनी विवाह वा दर्तावाल सामाजिक साझेदार रहेका व्यक्ति को हुन् (थिए?)?

 मा जानुहोस् 51

अन्य ठे गानामा

सम्बन्धबिच्छेद गरेको

 मा जानुहोस् 51

 मा जानुहोस् 13

उत्तरी आयरल्याण्ड

 मा जानुहोस् 13

गणतन्त्र आयरल्याण्ड
अन्यत्रै, हालको देशको नाम लेख्नुहोस्

कोही समान लिगं को
पृष्ठ 7

व्यक्तिगत प्रश्नहरू – व्यक्ति 1 यहाँ निरन्तर
11 यदि तपाईँ युकेमा जन्मिनुभएको थिएन भने तपाईँ यहाँ बस्न पछिल्लो पटक कहिले आउनु
भएको हो ?
युके बाहिरका छोटो अवधिको घुमघामलाई गणना नगर्नुहोस्

महिना

वर्ष

तपाईँको जातिय समूह वा पृष्ठभूमिलाई सबैभन्दा राम्ररी वर्णन गर्न A देखि E सम्मको
एउटा खण्ड छान्नुहोस् र एउटा बक्समा टिक लगाउनुहोस्

A गोरो

यदि तपाईँ 21 मार्च 2020 अघि आउनुभएको भए
यदि तपाईँ 21 मार्च 2020 कै
दिन वा त्यसपछि आउनु भएको भए

15 तपाईँको जातिय समूह कुन हो ?

 मा जानुहोस् 13

 मा जानुहोस् 12

12 तपाईँले यहाँ बिताइसके को समयसमेत तपाइं युकेमा कति समय बस्न चाहनुहुन्छ ?

इङ् लिश, वेल्स, स्कटिश, उत्तरी आइरिश वा ब्रिटिश
आइरिश
जिप्सी वा आइरिश ट्राभलर (यात्री)
रोमा
अन्य कु नै गोरो पृष्ठभूमि, लेख्नुहोस्

12 महिनाभन्दा कम
12 महिनाभन्दा बढी

B मिश्रित वा बहुजातिय समूहहरू

13 एक वर्षअघि तपाईँको नियमित ठेगाना के थियो ?
यदि तपाईँको एक वर्षअघि कु नै नियमित ठे गाना थिएन भने तपाईँ ं कहाँ बस्नु हुन्थ्यो
उल्लेख गर्नुहोस्

गोरो र कालो क्यारिबियन
गोरो र कालो अफ्रिकन
गोरो र एशियन
अन्य कु नै मिश्रित वा बहु पृष्ठभूमि, लेख्नुहोस्

यो प्रश्नावलीको अघिल्तिर उल्लेखित ठे गाना
विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र वा बोर्डिङ स्कु लको ठे गाना युकेको, शैक्षिक सत्र ठे गाना तल
उल्लेख गर्नुहोस्
युकेको अर्को ठे गाना, तल उल्लेख गर्नुहोस्

C एशियन वा एशियन ब्रिटिश
इन्डियन
पाकिस्तानी
बङ् लादेशी
पोस्टकोड

चाइनिज
अन्य कु नै एशियाली पृष्ठभूमि भए लेख्नुहोस्

अथवा, युके बाहिर भए, देशको नाम लेख्नुहोस्
D कालो, कालो ब्रिटिश, क्यारिबियन, अफ्रिकन

14 तपाईँले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाइ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्
ब्रिटिश

क्यारिबियन
अफ्रिकन पृष्ठभूमि, तल लेख्नुहोस्
अन्य कु नै कालो, कालो ब्रिटिश वा क्यारिबियन पृष्ठभूमि, तल लेख्नुहोस्

इङ् लिश
वेल्श
स्कटिश
उत्तरी आयरीस
अन्य, लेख्नुहोस्

पपृष्ठ 8

E अन्य जातिय समूह
अरब
अन्य कु नै जातिय समूह, लेख्नुहोस्

व्यक्तिगत प्रश्नहरू – व्यक्ति 1 यहाँ निरन्तर
16 तपाईँकं ो धर्म के हो ?

22 के तपाईँकं ो कुनै शारिरीक वा मानसिक समस्या वा रोग छ जनु 12 महिना भन्दा बढीदेखि
लागेको वा लाग्ने अवस्था छ ?

यो प्रश्न स्वैच्छिक हो
धर्म नभएको

छ

क्रिश्चियन (क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट र अन्य क्रिश्चियन सम्प्रदाय समेत)

छै न

 मा जानुहोस् 24

बुद्धिस्ट

23 के तपाईँकं ो कुनै अवस्था वा बिरामीले तपाइंको आफ्नो दैनिक गतिविधिहरू गर्ने क्षमता

हिन्दु

घटाउँ छन् ?

यहुदी
मुसलमान

हो, धेरै

सिख

हो, थोरै

अन्य कु नै धर्म, लेख्नुहोस्

पटक्कै छै न

24 तपाईँ ं शारिरीक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा रोग लागेका वा बृद्धावस्थाको कारणले
17 यो प्रश्न जानीजानी खाली छाडिएको हो

समस्या हुने कसैलाई हेरचाह, वा कुनै सहयोग गर्नुहुन्छ ?
तपाईँक
ं ो तलब पाउने जागिरको एउटा भागको रूपमा गर्ने कामलाइ यसमा नराख्नुहोस्

 मा जानुहोस् 18

छै न
हो, हप्ताको 9 घण्टा वा कम
हो, हप्ताको 10 देखि 19 घण्टा
हो, हप्ताको 20 देखि 34 घण्टा
हो, हप्ताको 35 देखि 49 घण्टा
हो, हप्ताको 50 वा बढी घण्टा

18 तपाईँको मुख्य भाषा के हो ?
अंग्रेजी

 मा जानुहोस् 20

25 यदि तपाईँ ं 16 वर्ष वा माथिको भए

 मा जानुहोस् 26
यदि तपाईँ 15 वर्ष वा मनु िको भए  मा जानुहोस् 51

अन्य, लेख्नुहोस् (सांकेतिक भाषा समेत)

26 तपाईँकं ो ययौन अभिमखु िकरणलाई निम्नमध्ये कुनले सबैभन्दा राम्रो वर्णन गर्छ ?

19 तपाईँ कति राम्रो अंग्जरे ी बोल्न सक्नु हुन्छ ?
राम्रो

धेरै राम्रो

यो प्रश्न स्वैच्छिक हो

नराम्रो

पटक्कै छै न

हेटेरोसेक्अ
सु ल वपिरित लिगं ी
समलिगं ी

20 तपाईँ ं कु न पासपोर्ट बोक्नु हुन्छ ?

द्विलिगं ी

लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्

अन्य यौनिकता, लेख्नुहोस्

युनाइटेड किङडम (सं युक्त अधिराज्य)
आयरल्याण्ड
अन्य, लेख्नुहोस्

27 तपाईँलं े उल्खले गरेको लिगं तपाईँकं ो जन्ममा दर्ता गरिएको लिगं नै हो ?
यो प्रश्न स्वैच्छिक हो

अथवा कु नै पनि छै न

हो

21 तपाईँकं ो स्वास्थ्य सामान्यतः कस्तो छ ?
धेरै राम्रो

राम्रो

होइन, लैंगिक पहिचान लेख्नुहोस्
ठीक

खराब

धेरै खराब

पृष्ठ 9

व्यक्तिगत प्रश्नहरू – व्यक्ति 1 यहाँ निरन्तर
28 आगामी प्रश्नहरूको सेट तपाईँकं ो योग्यताबारेका हुन् ।
तपाईँलं े इङ्ल्याण्ड, वेल्स वा सं सारभरी प्राप्त गरेका समकक्षी लगायतका योग्यताहरू
उल्लेख गर्नुहोस्, तपाईँलं े हाल ति योग्यताको प्रयोग गरिरहेको नभए पनि

29 के तपाईँलं े एप्रेन्टाइशिप (प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम) पूरा गर्नुभएको छ ?
उदाहरणका लागि ट्रेड, एड्भान्स्ड, मोडर्न
छ

छै न

30 के तपाईँलं े डिग्री तह वा त्योभन्दा माथिल्लो योग्यता हासिल गर्नुभएको छ ?
उदाहरणका लागि डिग्री, फाउन्डेशन डिग्री, HND वा HNC,
NVQ level 4 वा माथि, शिक्षण वा नर्सिङ
छ

छै न

31 के तपाईँलं े अरू कु नै योग्यता हासिल गर्नुभएको छ ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्
GCSEs वा समकक्ष
5 वा बढी GCSEs (A*–C, 9–4), O levels (पास) वा
CSEs (ग्रेड 1)
अन्य कु नै GCSEs, O levels वा CSEs (कु नै ग्रेड) वा
Basic Skills कोर्स
AS, A level वा समकक्ष
2 वा बढी A levels, 4 वा बढी AS levels
1 A level, 2-3 AS levels
1 AS level
NVQ वा समकक्ष
NVQ level 3, BTEC National, OND वा ONC,
City and Guilds Advanced Craft
NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft
NVQ level 1

अथवा अन्य वा योग्यता नभएको
के तपाईँलं े अरू कु नै योग्यता हासिल गर्नुभएको छ ?
योग्यता नभएको

32

33 गएका सात दिनहरूमा के तपाईँ तलका मध्ये के ही गरिरहनु भएको थियो ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्
क्याजअ
ु ल (आकस्मिक) वा अस्थायी काम पनि समावेश गर्नुहोस्, एक घण्टाको मात्र
भए पनि
कर्मचारीको रूपमा काम गरिरहेको
स्वयं –रोजगार वा फ्रिलान्स

 मा जानुहोस् 39

 मा जानुहोस् 39

अस्थायी रूपमा काममा नभएको, बिरामी,
बिदामा वा अस्थायी रूपमा निकालिएको

 मा जानुहोस् 39

 मा जानुहोस् 39
अन्य कु नै पनि तलब पाइने काम गरि रहेको  मा जानुहोस् 39
अथवा माथिका मध्ये कु नै पनि होइन
प्रसुती वा पितृत्व बिदामा

34 गएका सात दिनहरूमा के तपाईँ ं तलका मध्ये के ही गरिरहनु भएको थियो ?
लागू हुने सबैमा टिक गर्नुहोस्
अवकास प्राप्त (पेन्सन पाइरहेका भए वा नभए पनि)
पढ्दै
घर वा परिवारको हेरचाह गर्दै
लामो समयदेखि बिरामी वा अशक्त
अन्य
चार हप्ताहरूमा के तपाईँ ं सक्रिय रूपमा कुनै प्रकारको तलब पाइने कामको
35 गएका
खोजीमा हुनहुु न्थ्यो ?
हो
छै न

36 यदि अहिले कुनै काम भेटिए, के तपाईँ ं दुइ हप्ताभित्र शुरू गर्न सक्नु हुन्छ ?
सक्छु
सक्दिन
सात दिनमा के तपाईँ ं पहिले नै स्वीकार गरिसके को काम शुरू गर्न पर्खि रहनु
37 गएका
भएको थियो ?
हो
होइन

38 के तपाईँलं े कहिले कुनै तलब पाइने काम गर्नुभएको छ ?
हो, गएको 12 महिनामा

के तपाईँले पहिले यक
ु े सैनिक सेवा गर्नुभएको छ ?

हो, तर गएका 12 महिनामा हैन

हाल कार्यरत सदस्यहरूले मात्र "होइन" मा टिक गर्नुपर्छ

हैन, कहिल्यै काम गरेको छै न

हो, पहिले नियमित सशस्त्र बलमा सेवा गरेको
हो, पहिले रिजर्भ सशस्त्र बलमा सेवा गरेको

अथवा होइन
पृष्ठ 10

 मा जानुहोस् 51

ँ को मुख्य कामको बारेमा, वा काम नगरिरहेको भए पछिल्लो मुख्य कामको बारेमा
39 तपाई
बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ दिनहु ोस् ।
तपाईँको मुख्य काम भनेको त्यो हो जसमा तपाईँ ं प्रायजसो अधिकांश घण्टा काम
गर्नुहुन्छ (हुन्थ्यो)

व्यक्तिगत प्रश्नहरू – व्यक्ति 1 यहाँ निरन्तर
40 तपाईँको मुख्य जागिरमा रोजगार हैसियत के छ (थियो) ?
कर्मचारी
स्वयं –रोजगार वा फ्रिलान्स कर्मचारी बिनाको
स्वयं –रोजगार कर्मचारी सहितको

41 तपाईँले काम गर्ने (गरेको) सं स्था वा व्यवसायको नाम के हो (थियो) ?

यदि तपाईँ आफ्नै व्यवसायमा स्वयं –रोजगार हुनुहुन्छ (हुनुहुन्थ्यो) भने
आफ्नो व्यवसायको नाम लेख्नुहोस्

46 गत हप्ता तपाईँकं ो जागिर थियो भने

 मा जानुहोस् 47
ँ
यदि गएको हप्ता तपाई जागिरबाट
अस्थायी रूपमा टाढा हुनुहुन्थ्यो भने  मा जानुहोस् 47
यदि गएको हप्ता तपाईँको जागिर थिएन भने  मा जानुहोस्

51

47 तपाईँको मुख्य जागिरमा तपाईँ प्रायजसो हप्तामा कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ ?
रकम आउने र नआउने ओभरटाइमलाइ समावेश गर्नुहोस्

0 देखि 15

16 देखि 30

31 देखि 48

49 वा बढी

48 तपाईँ सामान्यतः काममा जाँदा कसरी यात्रा गर्नुहुन्छ ?

तपाईँक
ं ो काममा जानि नियमित यात्राको सबैभन्दा लामो भागका लागि एउटा बक्समा
टिक लगाउनुहोस्, दू री अनुसार

अथवा कु नै सं स्था होइन वा कु नै निजी

व्यक्तिका लागि काम गर्ने (काम गरेको)

42

तपाईँको जपदको पूरा नाम के हो (थियो) ?
उदाहरणका, लागि रिटेल सहायक (RETAIL ASSISTANT), अफिस क्लिनर
(OFFICE CLEANER), डिस्ट्क्ट
रि नर्स (DISTRICT NURSE), प्राथमिक स्कु ल
शिक्षक (PRIMARY SCHOOL TEACHER)
आफ्नो ग्रेड वा पे ब्याण्ड उल्लेख नगर्नुहोस्

मूख्यतः घरमै वा घरबाटै काम गर्ने
अन्डरग्राउण्ड, मेट्रो, लाइट रेल, ट्राम
ट्रेन
बस, मिनिबस वा कोच
ट्याक्सी
मोटरसाइकल, स्कु टर वा मोपेड
कार वा भ्यान कु दाउँ दै
कु नै कार वा भ्यानको यात्रु (प्यासेन्जर)
साइकल
पैदल

43 तपाईँले मूख्य काममा के के गर्नुहुन्छ (गर्नुहुन्थ्यो) सं क्षेपमा लेख्हनु ोस् ।

अन्य

49 तपाईँ मूख्यतः कहाँ काम गर्नुहुन्छ ?
कु नै कार्यस्थलमा वा कु नै डिपोमा जानुपर्ने

 मा जानुहोस् 51
अफशोर इन्सटलेशन  मा जानुहोस् 51
घरमा वा घरबाट

44 तपाईँको सं स्था, व्यवसाय वा फ्रिल्यान्सको कामको प्रमुख गतिविधि के हो (थियो) ?
उदाहरणका लागि, कपडाको रिटेल (CLOTHING RETAIL), जनरल अस्पताल
(GENERAL HOSPITAL), प्राथमिक शिक्षा (PRIMARY EDUCATION),
खाद्यान्नको होलसेल (FOOD WHOLESALE)
यदि तपाईँ ं सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ (हुनुहुन्थ्यो) भने, लेख्नुहोस् CIVIL SERVICE
यदि तपाईँ कु नै स्थानिय सरकारको अधिकारी हुनुहुन्छ (थियो) भने, लेख्नुहोस्
LOCAL GOVERNMENT र स्थानिय निकायभित्रको विभागको नाम लेख्नुहोस्

निश्चित स्थान छै न

 मा जानुहोस् 51

50 तपाईँको कार्यस्थल वा डिपोटको ठेगाना के हो ?

पोस्टकोड

51 व्यक्ति 1 का लागि कुनै थप प्रश्न छै नन् ।
45 के तपाईले दैनिक रूपमा अरू कर्मचारीहरूको कामको निरिक्षण गर्नुहुन्छ (गर्नुहुन्थ्यो) ?
हो

होइन

 मा जानुहोस् व्यक्ति 2 का लागि कु नै थप प्रश्न छै नन् ।
अथवा यदि यो घरमा कु नै मानिस छै नन् भने
 मा जानुहोस् खाली पो पृष्ठको आगन्तुक प्रश्नमा जानुहोस्
अथवा यहाँ राति बस्ने कु नै आगन्तुक छै नन्
 मा जानुहोस् पहिलो पृष्ठको घोषणामा जानुहोस्
पृष्ठ 11

आगन्तुक प्रश्नहरू

V तपाइंले प्रश्न H5 मा कतिजना अगन्तुक समावेश गर्नुभयो ?
एकदेखि तीनजना आगन्तुक – हरेक आगन्तुकका लागि प्रश्नहरू V1 देखि V4 सम्मका प्रश्नको जवाफ लेख्नुहोस्
चार वा त्योभन्दा बढी आगन्तुकहरू – पहिलो तीन आगन्तुकहरूका लागि V1 देखि V4 सम्मका प्रश्नका जवाफहरू दिनुहोस्, र निरन्तर प्रश्नावली प्राप्त गर्नका लागि
www.census.gov.uk मा जानुहोस् वा 0800 141 2021 मा फोन गर्नुहोस् ।

आगन्तुक A

V1 यी व्यक्तिको नाम के हो ?

V4 यी व्यक्तिको नियमित युके ठेगाना के हो ?

नाम
थर

V2 यी व्यक्तिको जन्म मिति े कहिले हो ?
दिन

महिना

पोस्टकोड

वर्ष

अथवा युके बाहिर भए, देशको नाम लेख्नुहोस्

V3 यी व्यक्तिको लिगं के हो ?
महिला

पुरूष

आगन्तुक B

V1 यी व्यक्तिको नाम के हो ?

V4 यी व्यक्तिको नियमित युके ठेगाना के हो ?

नाम

आगन्तुक A कै ठे गाना

थर

V2 यी व्यक्तिको जन्म मिति े कहिले हो ?
दिन

महिना

वर्ष

पोस्टकोड

V3 यी व्यक्तिको लिगं के हो ?
महिला

अथवा युके बाहिर भए, देशको नाम लेख्नुहोस्
पुरूष

आगन्तुक C

V1 यी व्यक्तिको नाम के हो ?

V4 यी व्यक्तिको नियमित युके ठेगाना के हो ?

नाम

आगन्तुक A कै ठे गाना

थर

V2 यी व्यक्तिको जन्म मिति े कहिले हो ?
दिन

महिना

वर्ष

पोस्टकोड

V3 यी व्यक्तिको लिगं के हो ?
महिला

अथवा युके बाहिर भए, देशको नाम लेख्नुहोस्
पुरूष

अब  पहिलो पेजको घोषणामा जानुहोस्
पेज 12 (प्रश्नावलीमा पेज 32)

जनगणना 2021: तपाईंको गोप्यताको सं रक्षण गर्दै तपाईंका विवरणहरुको प्रयोग
मी (ONS) ले हाम्रो समाजको विस्तृत चित्र निर्माण गर्नका लागि तपाईंको प्रश्नावलीबाट तथ्यांकहरु सं कलन गर्छौं । इङ्ल्याण्ड र वेल्सको जनगणनाबाट
हामीले तयार पार्ने तथ्यांकले सरकार र स्थानीय निकायलाई स्थानीय सेवाहरुको योजना बनाउन र रकम विनियोजन गर्न सहयोग गर्छ, जस्तै शिक्षा,
डाक्टरहरुको सर्जरी र सडक । कानूनले (सेन्सस एक्ट 1920) हामीलाई यो काम गर्न अनुमति दिन्छ । जनगणना अनिवार्य हो र विवरण नदिनु वा गलत
विवरण दिनु अपराध हो । यसको परिणामतः कानूनी कारवाही हुन सक्छ । हामीले अन्तर्वार्ता गरिने र गर्नेको सं रक्षण गर्नका लागि कु नै स्वामित्व वा व्यक्ति
विशेषका विवरणहरु रेकर्ड गर्न सक्छौं । हामीले मानिसहरुले आफ्ना प्रश्नावलीहरुलाई अनलाइनमा कसरी भर्छन् भन्ने बारे विवरण सं कलन गर्छौं ता कि
हामीले आफ्ना अनलाइन सेवाहरुमा सुधार ल्याउन सकौं ।

यी विवरणहरुमा कसले पहुँच पाउन सक्छन् ?
तेस्रो पक्षहरुले हामीलाई जनगणना सञ्चालन गर्न सहयो गर्न हाम्रै निर्देशनअन्तर्गत काम गर्नेछन् । कानून अनुरुप र स्पष्ट सार्वजनिक महत्वको हुने अवस्थामा
के ही तथ्यांकहरु प्राप्त हुने बित्तिकै मान्यताप्राप्त अनुसन्धानकर्ताहरुका लागि उपलब्ध हुनेछन् । हाम्रा तथ्यांक वा अन्य अनुसन्धानहरुमा व्यक्तिहरुको
पहिचान हुनेछैन । थप जानकारी ONS वेबसाइटबाट प्राप्त हुन सक्छ ।

व्यक्तिगत तथ्यांक कति समयसम्म राखिन्छ ?
हामीले व्यक्तिगत तथ्यांकहरु त्यति मात्रामा मात्र राख्नेछौं जतिले ती तथ्यांक सं कलन गर्नुको मुल उद्देश्य पूरा हुन्छन् औचित्य अनुसार हामीले व्यक्तिगत
तथ्यांक मेटाउनेछौं वा त्यसलाई अज्ञात बनाउनेछौं । हामीले जनगणनाका विवरणहरुको तथ्यांक राष्ट्रिय अभिलेखालयका लागि 100 वर्ष सम्मका लागि
राख्नेछौं ।

तपाईंका अधिकारहरु
तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांक राख्ने नियन्त्रक समक्ष तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांक बारेमा जानकारी गर्ने तपाईंको कानूनी अधिकार हुन्छ, तपाईंको बारेमा
भएका गलत विवरणलाई सुधार गर्न लगाउने, तथा तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांकको प्रोसेस (प्रक्रियामा रहेको अवस्था) गर्न बाट रोक्न । तपाईंसँ ग तपाईंको
तथ्यांक राख्ने नियन्त्रकलाई तपाईंको बारेमा राखिएको कु नै पनि व्यक्तिगत तथ्यांक मेटाइदिन आग्रह गर्ने, तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांक प्रोसेस गर्नबाट रोक्ने र
उनीसँ ग भएको तपाईंबारेको जानकारी अन्य नियन्त्रकलाई दिन लगाउने अधिकार रहन्छ । यदि उक्त विवरणहरु तथ्यांकको उद्देश्यका लागि मात्र राखिएको
भएमा हामीले पालना नगरे पनि हुन्छ । यदि तपाईं तथ्यांकको विषयमा आफ्ना कु नै पनि कानूनी अधिकारहरुको अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने कृ पया हाम्रा
तथ्यांक सुरक्षण अधिकारीसँ ग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सम्पर्क हरुः
डाटा कन्ट्रोलरः 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk
Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road,
Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR
ONS डाटा प्रोटेक्शन अफिसरः 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road,
Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR
सूचना आयुक्तको कार्यालयः 0303 123 1113 casework@ico.org.uk
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF
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