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जनगणना 2021 घरबार प्रश्ावली ननर्देशिका

हामी तपाईँलाई 2021 को जनगणनामा सहभागी हुनका लागग सम्भव भएसम्मको सहयोग गननेछाै ं।  त्यसैले हामीले घरबार प्रश्ावलीको 
तपाइंको कागज भन्न सहयोग गन्न यो ननर्नेशिका पुस्तिका (बकुलेट) बनाएका हैं । यो घरबार प्रश्ावलीमा रहकेा ननर्नेिनहरू, घरबार सम्बन्ी 
प्रश्हरूमा रहकेो, व्यक्ति 1 का लागग व्यक्तिगत प्रश्हरू र आगन्कुको लागग प्रश्हरूको अनुवार् हो । 

यदर् तपाईँलाई आवश्यक परेमा व्यक्ति 2 रे्खि व्यक्ति 5 सम्मका व्यक्तिगत प्रश्हरूको जवाफ भन्न सहयोग गन्न व्यक्ति 1 अनुवार् प्रयोग गन्न 
सकु् हुनछ दकनकी ती व्यक्ति 1 कै र्ोहोररएका छन ्।

कृपया आफना जवाफ यो ै बकुलेटमा नलेख्ुहोला । यदर् ं तपाईँले पदहले नै पाउनु भएको छैन भने तपाईँको लागग घरबार प्रश्ावली अलग् ैपठाउन 
लगाउन 0800 587 2021 को ल्ाड.वेज लाइनमा फोन गनु्नहोस ्। 

तपाईँले घरबार प्रश्ावलीमा आफना जवाफहरू अगें्जीमा लेख्नु पनदेछ ।

यदर् तपाईँलाई थप सहयोग चादहएमा अनुवार्कसँग कुरा गन्न भाषा लाइनमा फोन गन्न सकु्हुनेछ ।

ल्ाड.वेज लाइन टोलीले तपाईँलाई अन्य तररकाले पनन सहयोग गन्न सके्छ । उर्ाहरणका लागग, यदर् तपाईँको घरमा पाचँजना भन्ा बढी 
माननस बसछन ्भने उनीहरूले तपाईँलाई घरबार ननरन्रता (हाउसहोल्ड कन्टिनुएिन) फारम पठाइदर्न सकछन ्।

जनगणना 2021 मा सहभागी हुननु भएकोमा धन्यवार् ।
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जनगणना 2021: तपाईंले के थाहा पाउननुपछ्छ

जनगणना के हो र यो कसले संचालन गछ्छ  ? 
जनगणना एक सवनेक्षण हो जो हरेक 10 वष्नमा हुने गछ्न  र जसले इङ्ल्ाण्ड र वेल्समा रहकेा सब ैमाननसहरु र घरघरानाको तस्ीर प्रर्ान गछ्न  । यसले 
तपाईंको क्षते्रका साव्नजननक सेवाहरुको योजना बनाउन र रकम प्रर्ान गन्न सहयोग गछ्न  ।

The Office for National Statis tics (राष्ट्रिय तथाांक कायायालय) (ONS) ले इङ्ल्ाण्ड र वेल्समा जनगणनाको योजना ननमा्नण र 
सञ्ालन गनने गछ्न , जसमा यकेुको स्पष्ट तस्ीर ननमा्नणका लागग अन्य तथाकं सम्बन्ी संस्ाहरुसँग सहकाय्न गररनछ । हामी सोझ ैयकेुको प संसर्लाई ररपोट्न 
गछछौं तर हामी कुनै राजनीनतक र्लका लागग काम गर्दैनौ ं।

जनगणनाले मलाई कसरी सहयोग गछ्छ  ? 
हामीलाई आवश्यक पनने यातायात, शिक्षा तथा स्ास्थ्य लगायतका सेवाहरु प्रर्ान गन्न सहयोग पाउनका लागग स्ाननय ननकायरे्खि परोपकारी संस्ासम्मका 
सब ैसंस्ाहरुले जनगणनाका नववरणहरुको उपयोग गछ्नन ्।

सहभागी भएर तपाईंले आफू र आफनो समुर्ायले अदहले र भनवष्यमा आवश्यक पन्न सके् सेवाहरु ललन पाउने ननश्चित गन्न सहयोग गनु्नहुनेछ ।

के मैले यो गनदेपछ्छ  ? 
तपाईंले कानूनतः जनगणनामा सहभागी हुनै पछ्न  । यदर् तपाईंले त्यसो गनु्न भएन वा गलत नववरणहरु दर्नुभयो भने तपाईंलाई 1000 पाउण्डसम्मको 
जररवाना हुन सकछ । केही प्रश्हरुमा स्चै्छिक भनेर उले्ि गररएको हुनछ – त्यतिा प्रश्हरुको जवाफ नदरँ्र्ा कानूनको उलं्घन हँुरै्न ।

मैले कसरी भाग ललने ? 
घरबार प्रश्ावलीको कागज भन्न यो बकुलेट प्रयोग गनु्नहोस ्यो जनगणना प्रश्ावली माग्नर्ि्नन बुकलेटमै आफना जवाफ नभनु्नहोस ्। त्यसपलछ भररसकेको 
घरबार प्रश्ावली दर्इएको िुल्क नतररसकेको िाममा हालेर हामीलाई फका्नइदर्नुहोस ्।

यो मैले कहहले गननु्छपछ्छ  ? 
तपाईंले दर्नुभएको नववरण जनगणनाको दर्नमा घरैमा रहने व्यक्तिको बारेमै हुनुपछ्न , जनगणना 21 माच्न 2021 आइतबार का दर्न हुनेछ । कृपया 
आफनो प्रश्ावली यही दर्नमा वा त्यसपलछको सम्भव भएसम्म चाडँो भनु्नहोस ्।

मैले प्रश्ावलीमा कसलाई समावेि गनदे ? 
तपाईंले घरबार प्रश्ावलीमा ननम्नललखितहरुका लागग व्यक्तिगत प्रश्का जवाफ दर्नुपननेछः

• तपाईंसँग स्ायी रुपमा बस् ेवा तपाईंको ठेगानालाई आफनो घरको ठेगाना बताउने जोकोही व्यक्ति 

• अस्ायी रुपमा घरबादहर रहकेा व्यक्ति, उर्ाहरणका लागग बादहर पढ्ने नवद्ाथथी वा सु्लका बालबाललका

• यकेुमै बसेर अकको ठेगाना नबनाइसकेका अस्ायी रुपमा तपाईंसँग बससरहेका व्यक्तिहरु 

• तपाईंसँग बससरहेका यकेुभन्ा बादहरका व्यक्तिहरु जो यो रे्िमा तीन मदहना वा सोभन्ा बढी समयरे्खि छन ्।

आगन्कुहरुका लागग भनु्नपनने अलग् ैिण्ड पनन छ – त्यो जनगणनाको दर्न आइतबार 21 माच्न 2021 का दर्न तपाईंसँगै बसेका व्यक्तिका लागग हो ।

के मेरा नववरणहरु सनुरक्षित र गोप्य हुनछन ्? 
हामीले तपाईंले दर्नुभएका हरेक व्यक्तिगत नववरण सुरशक्षत राखे्छौ ं।  हामीले त्यो काम कसरी गछछौं भन् ेजान्का लागग यो बकुलेटको पलछल्तिर रहेको हाम्ो 
गोप्यता सूचना हेनु्नहोस ्। अंग्ेजीमा लेखिएको हाम्ो पूण्न गोप्यता वतिव्य हेन्न census.gov.uk मा जानुहोस ्।
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अनलाइन भनु्नहोस्
www.census.gov.uk
तपाईँको घरको एके्स कोडः

अथवा यो कागजको प्रश्ावलीमा भनु्नहोस ्।

घोषणा

यो प्रश्ावली मेरो सवकोतृ्ष्ट ज्ान र नवश्ास अनुसार भररएको हो ।

यदर् तपाईँको ठेगाना गलत वा नलेखिएको छ भन ेकृपया ी तपाईँको सही 
ठेगानाा तल लेख्ुहोस:्

जनगणना सञ्ालन गन्न हामीलाइ तपाईँको सहयोग चादहनछ, जनगणनाले 
यातायात, शिक्षा तथा स्ास्थ्य जतिा सेवाको योजना बनाउन सहयोग गनने 
महत्वपूण्न जानकारीहरू संकलन गर््नछ ।

सबै घरहरूले जनगणना 21 माच्छ 2021 कै दर्न वा त्यसपलछ सम्भव 
भएसम्म चाडँो सम्पन्न गररसक्नु पछ्छ । 

यदर् तपाईँ चाहनुहुनछ भन ेतपाईँले अनलाइन प्रश्ावली भन्न सकु्हुनछः

1. www.census.gov.uk मा जानुहोस्
2. यो प्रश्ावलीको अगादड घरको एके्स कोड राख्ुहोस ्।
3. प्रश्हरूको जवाफ दर्नुहोस ्र सबगमट (पेि) छान्हुोस ्। 

सहभागी हुननुभएकोमा धन्यवार् ।

प्रोफेसर सर Ian Diamond
रानष्टरिय तथाकंनवर्

तपाईँका नववरणहरू काननूद्ारा संरशक्षत छन ्।
यो प्रश्ावलीसँग ैआउन ेपुस्तिकाबाट थप जानकारी पाउनुहोस ्।

तपाईंले कानूनतः जनगणनामा सहभागी हुन ैपछ्न । यदर् तपाईँले भाग 
ललनुभएन वा यदर् गलत नववरण दर्नुभयो भन ेतपाईँलाई जररवाना हुन 
सकछ । केही प्रश्हरुमा स्चै्छिक भनेर स्पष्ट उले्ि गररएको हुनछ – त्यतिा 
प्रश्हरुको जवाफ नदरँ्र्ा कानूनको उलं्घन हँुरै्न ।

यदर् तपाईँले आफनो िाम हराउनुभयो भन ेकृपया भररएको प्रश्ावली ननम्न 
ठेगानामा पठाइदर्नुहोस:् 
FREEPOST Census 2021

तपाईँले कहाबँाट सहयोग ललन सकु्हुनछः
www.census.gov.uk/help
सम्पक्न  केन्द्र 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
भाषा हले्पलाइन 0800 587 2021

FREEPOST (नरिपोस्ट)
Census 2021 (जनगणना 2021)

H1

पोस्टकोड

हतिाक्षर गमनत

घरबार प्रश्ावली
इङ्ल्ाण्ड
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 यो प्रश्ावली पूण्छरूपमा भररएको र फफता्छ गररएको सनुननश्चित गन्छको लागग घरधनी शजमे्मवार हुनछन ्।

घरधनी भनेको ती व्यक्ति हुन ्जो यो ठेगानामा बसछन,् वा उपस्स्त छन ्र जसलेः

• घरको माललक/भाडावाल (वा संयतुि माललक/भाडावाल) हुनछन,् बस् ेठाउँ; र/अथवा

• घरका नबल र िच्नहरू नतन्न श्जम्मवेार (वा संयतुि श्जम्मवेार) हुनछन्

घर भनेकोः

• एकजनामात्र एक् ैबस्,े अथवा

• एउटै ठेगानामा बस् ेव्यक्तिहरूको समूह (नाता सम्बन् नभए पनन) जसले पकाउने सामग्ीहरू साझा प्रयोग गछ्नन ्र ललशभङ रूम वा ससदटङ रूम वा िाना िाने ठाउँहरू 
साझा प्रयोग गछ्नन्

यो प्रश्ावलीमा मैले के भननु्छपनदे हुनछ ?

•  यो घर र यसको आवासका बारेमा पेज 3-6 मा रहकेा घरबार प्रश्हरू

•  यस घरमा प्रायःजसो बसे् हरेक व्यक्तिका लागग पेज 7-31 सम्मका व्यक्तिगत प्रश्हरू ।
हरेक व्यक्ति जो यकेुमा 3 मदहना वा बढी समयरे्खि रहकेो छ वा रहन चाहनछ, नतनलाइ यकेुको आफन ैठेगानामा रािेर यी प्रश्हरूमा समावेि गररनुपछ्न ।

•  यस घरमा 21 माच्न 2021 मा बसेका ै अन्य सबै व्यक्तिहरूका लागग पछाफडको पृष्ठ (पेज 32) का आगन्कु प्रश्हरू ।
कोही पनन नछुटेको ननश्चित गन्नको लागग यो घरमा रानत बस् ेसब ैआगन्कुलाइ समावेि गनु्न जरूरी हुनछ । यकेुका अन्य ठाउँहरूमा बसोबास गनने आगन्कुहरू पनन 
आफनो ननयगमत ठेगानाबाट जनगणनाका प्रश्ावलीमा समावेि हुनैपछ्न ।

यस प्रश्ावलीमा कसलाइ समावेि गनदे भने्नबारे थप जानकारी तपाईँले साथै रहेको पनुस्तिकामा पाउन सक्नु हुनछ ।

के मलाइ थप प्रश्ावली आवश्यक पछ्छ  ?

•  यदर् घरमा 5 जनाभन्ा बढी भए वा रानत 3 जनाभन्ा बढी आगन्कु बस् ेगरेको भए, तपाईँलें सब ैप्रश्ावली अनलाइनमा भन्न वा यसै प्रश्ावलीमा भन्न सकु्हुनछ र 
ननरन्र प्रश्ावलीका लागग आग्ह गन्न हामीलाइ सम्पक्न  गन्न सकु्हुनछ ।

•  यदर् घरमा रहकेा कुनै सर्स्यले आफना नववरणहरू घरका अन्य ्षा समक्ष िुलाउन चाहँरै्नन ्भन े 
तपाईँले व्यक्तिगत प्रश्ावली माग्न सकु्हुनछ । प्रश्ावलीको घरबार प्रश्हरूमा यी माननसहरूलाइ समावेि गन्न नभुलनुहोस ् 
यस प्रश्ावलीको (H1 रे्खि H14 सम्म), तर उनीहरूका व्यक्तिगत प्रश्हरू (1 रे्खि 51 सम्म) िाली छादडदर्नुहोस ्।

•  यदर् यस ठेगानामा एकभन्ा बढी घरबार भए एक वा बढी थप घरबार प्रश्ावलीहरू माग्न हामीसँग सम्पक्न  गनु्नहोस ्।

तपाईँले थप प्रश्ावलीहरू अनलाइन www.census.gov.uk मा वा 0800 141 2021 मा फोन गरेर माग्न सकु्हुनछ ।

मैले मेरो प्रश्ावलीलाइ सही रूपमा कसरी भनदे ?

तपाईँलेः

•  जवाफका लागग कालो वा नीलो मसी प्रयोग गनु्नपछ्न 

•  आफना जवाफहरू कोष्ठ शभत्र यसरी दटक गनु्नहोस:्   

•  कोष्ठ शभत्र अगं्ेजी ठूलो अक्षर (क्ानपटल लेटर) मा, एउटा कोष्ठमा एउटा अक्षर लेख्ुहोस:्   

•  गतिी भएमा कोष्ठ शभत्र भरेर सच्ाउनहुोस,् यसरीः       वा यसरीः

•  कुनै िब्द कोष्ठ शभत्र अटेन भन ेअकको लाइनमा (सम्भव भएमा) लेख्ुहोस,् यसरीः

•   ननर्नेिनहरू  मा जाननुहोस्  हेनु्नहोस ्र तपाइंले जवाफ दर्न ुनपनने कुनै प्रश् वा पेजलाइ पूण्नतः िाली छादडदर्नुहोस,् कुनै संकेत वा लाइन कोर्ा्न गलत जवाफ भएको 
रे्खिन सकछ

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

तपाईँले िुरू गनु्नअसघ
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यहा ँप्रायः को बसछ ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस ्। कसलाइ समावेि गनने भन्बेारे थप जानकारीका लागग रहकेो ललफलेट (पचा्न) हेनु्नहोस ्

 म, यो मेरो स्ायी वा पाररवाररक घर हो

    पररवारका सर्स्यहरू, साझरे्ार, बालबच्ा र 21 माच्न 2021 मा वा त्यसभन्ा असघ जन्केा बच्ाहरू लगायत
 िैशक्षक सत्रका बलेामा घरभन्ा बादहर बस् ेनवद्ाथथी र/अथवा सु्लका बालबाललकाहरू

 घरमा सँगै बस्,े भाडावाल वा लजको रूपमा बस्हेरू

 प्रायजसो यकेुभन्ा बादहर बस् ेमाननसहरू जो 3 मदहना वा त्योभन्ा बढी समयरे्खि यकेुमा बससरहेका छन्

 यकेुशभत्र ैघरभन्ा टाढा बसेर काम गनने माननसहरू, वा सैननक सर्स्यहरू, जसको यो स्ायी वा पाररवाररक घर हो

 12 मदहनाभन्ा कम समयरे्खि अस्ायी रूपमा यकेुभन्ा बादहर रहकेा व्यक्तिहरू

 अस्ायी रूपमा बस् ेमाननसहरू जो प्रायः यकेुमै बसछन ्तर यकेुमा अकको ठेगाना छैन, उर्ाहरणका लागग नातरे्ार, साथीहरू

 प्रायजसो यहा ँबस् ेअन्य माननसहरू, अस्ायी रूपमा घरभन्ा बादहर बस् ेव्यक्ति समेत

 वा यहा ँप्राय कोही बसै्न, उर्ाहरणका लागग यो र्ोस्ो ठेगाना वा नबर्ा मनाउन ेघर हो  मा जाननुहोस् H4

प्रश् H1 मा े तपाईँले समावेि गरेका सबैलाइ गणना ्ने गर्ा्छ, यहा ँसामान्यतः कनत जना माननसहरू बसछन ्?

प्रश् H4 मा समावेि भएका व्यक्तिहरूलाइ मात्र गणना ्ने गर्ा्छ, 21 माच्छ 2021 को रानत यहा ँकनतजना आगन्नुकहरू बसछन ्?

 यी माननसहरूका लागग पछादडको पाना (पेज 32) का आगन्कु प्रश्हरूको जवाफ दर्न समझनुहोस ्।
 यदर् सामान्यतः यहा ँकोही बसै्न भन े(यहा ँअगन्कुहरू मात्र बसछन)्  मा जाननुहोस् H7

प्रश् H2 मा गणना गररएका सबैजना बाहेक 21 माच्छ 2021 को रानत यहा ँअरू को बसछ ?
यी माननसहरू आगन्नुकको रूपमा गणना गररएका छन ्। बालबाललका र साना नानीहरूलाइ समावेि गन्छ सम्झननुहोस ्।

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 माननसहरू जो सामान्यतया यकेुको अकदै  ठाउँमा बसछन,् उर्ाहरणका लागग केटा वा केटी साथी, साथी, नातरे्ारहरू

 माननसहरू यसकारण यहा ँबसछन ्दक यो उनीहरूको र्ोस्ो ठेगाना हो, उर्ाहरणका लागग, कामका लागग । स्ायी वा पाररवाररक घर चादह ंअन् ैछ

 प्रायजसो यकेुभन्ा बादहर बस् ेमाननसहरू जो 3 मदहना वा त्योभन्ा बढी समयरे्खि यकेुमा बससरहेका छन्

 नबर्ामा यहा ँरहकेा माननसहरू

 अथवा ा 21 माच्न 2021 को रानत यहा ँकुनै आगन्कु छैनन ्  मा जाननुहोस् H6

आफैं बाट िनुरू गर्दै, प्रश् H2 मा गणना गररएका सबै व्यक्तिहरूको सूलच बनाउननुहोस,् बालबाललका, साना नानीहरू तथा लजमा बसे्हरू लगायत ।
 यदर् यस घरका कुनै सर्स्यले व्यक्तिगत प्रश्ावलीको माग गरेका छन ्भन ेउनीहरूको नामको छेउमा दटक लगाउनुहोस ्र ती व्यक्तिको लागग  

व्यक्तिगत प्रश्हरू 1 रे्खि 51 सम्म िाली छादडदर्नुहोस्

यदर् 5 जनाभन्ा बढी व्यक्ति भए पनुरै प्रश्ावली अनलाइनमै भननु्छहोस ्वा ननरन्र प्रश्ावलीका लागग हामीसँग सम्पक्छ  गननु्छहोस ्।

व्यक्तिगत प्रश्ावली  
माग गरेको ?

नाम थर
आफैं   
(व्यक्ति 1)

व्यक्ति 2

व्यक्ति 3

व्यक्ति 4

व्यक्ति 5

H1

H2

H3

H4

H5

घरबार प्रश्हरू
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यो घरका सर्स्यहरू एकअका्छसँग कसरी सम्बन्धित छन ्? यदर् उनीहरू सम्बन्धित छैनन ्भने "असम्बन्धित" कोष्ठमा दटक लगाउननुहोस ्।

 तपाइंले प्रश् H3 (पेज 3) मा प्रयोग गरेको जति ैक्रममै यहा ँप्रायजसो बसोबास गनने हरेकको नाम हरेक कोलमको मासथल्ोपट्टि लेख्ुहोस ्। बालबाललका, साना नानी तथा  
व्यक्तिगत प्रश्ावलीको माग गरेका व्यक्तिहरूलाइ समेटन् सदमझनुहोस्

 हरेक व्यक्तिको घरमा रहकेा अन्य हरेक सर्स्यसँगको नाता रे्िाउन कुनै कोष्ठमा दटक गनु्नहोस्

 यदर् यहा ँप्रायजसो कोही बसै्नन ्र 21 माच्न 2021 को रानत बस् ेकुनै आगन्कु छैनन ्भन े  मा जाननुहोस् H7

व्यक्ति 2  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 3  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 2  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

यहा ँप्रश्
H3 को  ैव्यक्ति 1 जति ै 

को नाम लेखु्होस्

यदर् तपाईँ एक् ैबस्हुुनछ
भने H7 मा जानुहोस्

व्यक्ति 1 को नाम

व्यक्ति 1 को नाम

उर्ाहरणः
यसमा 2 जना आमाबवुा
र 3 बालबाललका रहकेो
घरमा सबजैना एकअका्नसँग  
कसरी सम्बन्न्त छन ्भन् े 
रे्िाइएको छ

यो खण्डमा 
नलेख्नुहोस्

घरका सर्स्यहरूको 
नववरण तलको 
खण्डमा दर्ननुहोस्

व्यक्ति 2 को नाम व्यक्ति 3 को नाम

व्यक्ति 2 को नाम

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल  
सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा तैनेी समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा ैतनेी समेत)

सातैनेी र्ाजभुाइ दर्र्ीबदहनी

आमा वा बवुा

सातैनेी आमा वा बवुा

नाती नानतनी

हजरुआमा बवुा

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्ा समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा ैतनेी समेत)

सातैनेी र्ाजभुाइ दर्र्ीबदहनी

आमा वा बवुा

सातैनेी आमा वा बवुा

नाती नानतनी

हजरुआमा बवुा

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्ा समेत)

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

MARY ROBERT

SMITH SMITH

1 1

1

2

H6
घरबार प्रश्ावली – ननरन्र
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व्यक्ति 5 (James) व्यक्ति 1 (Mary) का र व्यक्ति 2 
(Robert) का छोरा हुन ्र व्यक्ति 3 (Alison) र व्यक्ति 4 
(Stephen) का र्ाजभुाइ हुन ्।

  यदर् 5 जनाभन्ा बढी व्यक्ति भए 
ननरन्र प्रश्ावलीका लागग हामीसँग 
सम्पक्न  गनु्नहोस ्।

व्यक्ति 3  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 4  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 5  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 5  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 4  
यी व्यक्तिसँग कसरी सम्बन्धित छन:्

व्यक्ति 4 को नाम व्यक्ति 5 को नाम

व्यक्ति 3 को नाम व्यक्ति 4 को नाम व्यक्ति 5 को नाम

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा ैतनेी समेत)

सातैनेी र्ाजभुाइ दर्र्ीबदहनी

आमा वा बवुा

सातैनेी आमा वा बवुा

नाती नानतनी

हजरुआमा बवुा

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्ा समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल  
सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा तैनेी समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल  
सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा तैनेी समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल  
सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा तैनेी समेत)

श्ीमान वा श्ीमती

कानूनी र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर)

साझरे्ार

छोरा वा छोरी

सातैनेी बच्ा

र्ाज ुवा भाइ दर्र्ी वा बदहनी  
(सा ैतनेी समेत)

सातैनेी र्ाजभुाइ दर्र्ीबदहनी

आमा वा बवुा

सातैनेी आमा वा बवुा

नाती नानतनी

हजरुआमा बवुा

नाता – अन्य

नाता नभएको (पालन पोषण गरेको बच्ा समेत)

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

नाम

थर

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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यो आवास तपाईँको घरकै स्ागमत्वमा हो हक भाडामा हो ?

 एउटा कोष्ठमा मात्र दटक लगाउनुहोस्

 दकनेको समू्पण्न स्ागमत्व

 मोट्नगेज वा ऋणसदहतको स्ागमत्व

 आशंिक स्ागमत्व र आशंिक भाडामा (साझरे्ारी स्ागमत्व)

 भाडा (हाउश्जङ बनेनदफट–आवास लाभसदहतको)

 यहा ँनबना भाडा बस् ेगरेको

 मा जाननुहोस् H14
 मा जाननुहोस् H14

ा तपाईँको घरधनी को हुन ्?

 एउटा कोष्ठमा मात्र दटक लगाउनुहोस्

 हाउश्जङ एिोससएिन, हाउश्जङ कोअपरेदटभ, च्ाररटी टरिष्ट, र्ता्नवाल सामाश्जक 
धनी

 काउस्सिल वा स्ाननय ननकाय

 ननजी धनी वा भाडा दर्न ेसंस्ा

 घरका कुनै सर्स्यको रोजगारर्ाता

 घरका कुनै सर्स्यको नातरे्ार वा साथी

 अन्य

समग्मा, यो घरको सर्स्यहरूका कनतवटा कार वा भ्ान स्ागमत्वमाछन ्वा प्रयोग 
गन्छ उपलब्ध छन ्?

 ननजी प्रयोगका लागग उपलब्ध कुनै कम्पनी कार वा भ्ान भए पनन समावेि गनु्नहोस्

 छैन

 1

 2

 3

 4

 5 वा बढी, अकंमा लेख्ुहोस्

यो आवास कतिो खालको हो ?

पनुरै घर वा बंगला हो जनुन:

 छुटैि छ
 आशंिक–छुटैि छ
 बार््नली भएको (अन्न्म बार््नली (इण्ड टेरेस) भएको)

फल्ाट, मेसोनेट (सानो घर) वा अपाट्छमेन्ट होः

 उदे्श्य सदहतको ब्लकका फल्ाटहरू वा भाडामा लगाउने िालको
 पररवर्तत वा साझरे्ारीवाला घरको अिं (बडेससट लगायत)

  अकको पररवर्तत नबल्डङको भाग  
(उर्ाहरणका लागग पुरानो सु्ल, चच्न वा वगोर्ाम)

  कमर्सयल (व्यापाररक) भवनमा  
(उर्ाहरणका लागग अदफस, होटल वा पसलको मासथ)

सान्छ गमलने अथवा अस्ायी संरचनाः 

 क्ाराभान वा अन्य सान्न गमलन ेवा अस्ायी संरचना

के यो आवासका भान्ा, बाथरूम, ट्ाइलेट लगायतका सबै कोठाहरू एउटै ढोकाशभत्र 
छन ्जसलाइ यो घरले मात्र प्रयोग गन्छ सकछ ?

 हो

 होइन, एउटा वा बढी कोठाहरू अकदै  घरसँग िेयर गररएको छ

प्रयोग गन्छ गमलने मात्र कनतवटा बेडरूम छन ्यो घरमा?
 बडेरूमको रूपमा प्रयोग गन्न गमलन ेगरी बनाइएका र पररवत्नन गररएका सबै

कोठाहरू समावेि गनु्नहोस्

बडेरूमहरूको संख्ा

यो आवासमा कतिो हकससमको सेन्टट्रल हहदटङ प्रणाली छ ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 सेटिरिल दहदटङ भनेको एक केन्न्द्रय (सेटिरिल) प्रणाली हो जसले धरैे कोठाहरूका लागग 
तापक्रम पैर्ा गछ्न

 सेटिरिल दहदटङ छैन

 मेसि ग्ास

 टाकं वा बोटलको ग्ास

 इलेक्ट्रिक (स्टोरेज दहटर सदहत

 तले

 काठ (उर्ाहरणका लागग, र्ाउरा, काम नलाग्न ेकाठ वा पेलेट)

 ठोस इन्न (उर्ाहरणका लागग, कोइला)

 नवीकरणीय उजा्न (उर्ाहरणका लागग सोलार थम्नल वा दहट पम्प)

 दडस्स्टरिट् वा सामुर्ाययक दहट नेटवक्न

 अन्य

H12

H13

H14

H7

H8

H9

H10

यदर् यहा ँप्रायजसो एक वा बढी माननसहरू बसोबास गछ्छन ्भने

यदर् सामान्यतः यहा ँकोही बसै्न भने  
(यहा ँअगन्नुकहरू मात्र बसछन)्

 मा जाननुहोस्  पपृष्ठ 32

यदर् यहा ँप्रायजसो कोही बसै्नन ्र 21 माच्छ 2021 को रानत बसे् कनु नै आगन्नुक 
छैनन ्भने

 मा जाननुहोस्  पहहलो पृष्ठको घोषणामा जाननुहोस्

 मा जाननुहोस् H12
H11

घरबार प्रश्ावली – ननरन्र
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प्रश् H3 मा सूलचकृत व्यक्तिहरूको बारेमा सोचर्ा, के तपाईँ व्यक्ति 1 हुननुहुनछ ?

 हो

 होइन – यो िण्डमा व्यक्ति 1 का नववरणहरू हालनुहोस्

के तपाइं वष्छमा 30 दर्नभन्ा बढी अकको ठेगानामा बस्नुहुनछ ?

 यी दर्नहरू एउटै लहरमा वा अलगै हुन सकछन्

 होइन

 हो, तल यकेुको अकको ठेगाना लेख्ुहोस्

 अथवा, यकेु बादहर भए, रे्िको नाम लेख्ुहोस्

 मा जाननुहोस् 8

त्यो ठेगाना कनु न हो ?

 सैननक सेवाको बसेको ठेगाना

 घरभन्ा बादहर काम गर्ा्नको अकको ठेगाना

 नवद्ाथथीको घरको ठेगाना

 नवद्ाथथीको िैशक्षक सत्रको समयको ठेगाना

 अका्न आमाबवुा वा अनवभावकको ठेगाना

 साझरे्ारको ठेगाना

 नबर्ा मनाउन ेघर

 अन्य

टम्छ टाइम (िैक्षिक सत्रको बेला) मा तपाईँ प्रायजसो कहा ँबस्नुहुनछ ?

 यो प्रश्ावलीको अगादड घरको एके्स कोड राख्ुहोस ्

 प्रश् 6 मा रहकेो ठेगानामा

 अन्य ठेगानामा

 मा जाननुहोस् 51
 मा जाननुहोस् 51

तपाईँको जन्मरे्ि कनु न हो ?

 इङ्ल्ाण्ड

 वेल्स

 स्टल्ाण्ड

 उत्तरी आयरल्ाण्ड

 गणतन्त्र आयरल्ाण्ड

 अन्यत्र,ै हालको रे्िको नाम लेख्ुहोस्

 मा जाननुहोस् 13
 मा जाननुहोस् 13

 मा जाननुहोस् 13
 मा जाननुहोस् 13

के तपाईँ स्नु लमा पढ्ने बच्ा वा पूण्छकाललन शिषिा ललइरहेकोनवद्ाथथी हो ?

 छ  छैन  मा जाननुहोस् 10

तपाईंको काननूी नववाह वा र्ता्छवाल सामाशजक सा्ेझर्ार रहेका व्यक्ति को हुन ्(थथए?)?

 कोही नवपररतललगंी

 कोही समान ललगंको

21 माच्छ 2021 मा तपाईँको काननूी वैवाहहक वा र्ता्छवाल सामाशजक सा्ेझर्ारको  
स्स्नत के हुनछ ?

 नववाह गरेको छैन र सामाश्जक  
साझरे्ारी पनन र्ता्न गरेको छैन

 नववादहत

 कानूनी र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ार (पाट्ननर) र्ता्न भएको

 अलग् ैरहकेो, तर कानुनी रूपमा नववादहत नै

 अलग् ैरहकेो, तर अझ ैकानूनी रूपमा सामाश्जक साझरे्ारीमा

 सम्बन्नबछेिर् गरेको

 पदहले सामाश्जक साझरे्ारीमा रहकेो तर अदहले त्यो कानूनी रूपमै रद् भैसकेको

 नवधवुा/नवर्रु

 र्ता्नवाल सामाश्जक साझरे्ारीबाट बाकँी रहकेा साझरे्ार

 मा जाननुहोस् 6

तपाइँको नाम के हो ? (यहा ँप्रश् H3 को जतैि व्यक्ति 1 को नाम लेख्नुहोस)्

तपाईंको जन्म गमनत ककहहले हो ?

तपाईँको ललगं के हो ?

 यदर् तपाइं 16 वष्न वा मासथको भए लैंगगक पदहचानबारेको प्रश् हुनेछ

 मदहला

 पुरूष

P 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

नाम

को नाम(हरू)

थर

दर्न मदहना वष्न

पोस्टकोड

व्यक्तिगत प्रश्हरू – व्यक्ति 1 यहा ँिुरू गनु्नहोस्
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यदर् तपाईँ यनुकेमा जन्न्मननुभएको थथएन भने तपाईँ यहा ँबस् पलछल्ो पटक कहहले आउननु 
भएको हो ?
 यकेु बादहरका छोटो अवसधको घुमघामलाई गणना नगनु्नहोस्

 यदर् तपाईँ 21 माच्न 2020 असघ आउनुभएको भए

 यदर् तपाईँ 21 माच्न 2020 कै 
दर्न वा त्यसपलछ आउन ुभएको भए

 मा जाननुहोस् 13

तपाईँको जानतय समहू कनु न हो ?

 तपाईँको जानतय समूह वा पृष्ठभूगमलाई सबभैन्ा राम्री वण्नन गन्न A रे्खि E सम्मको 
एउटा खण्ड छान्ननुहोस ्र एउटा बक्मा दटक लगाउनुहोस्

A गोरो

 इङ्ललि, वेल्स, स्दटि, उत्तरी आइररि वा यरिदटि

 आइररि

 श्जप्ी वा आइररि टरिाभलर (यात्री)

 रोमा

 अन्य कुनै गोरो पृष्ठभूगम, लेख्ुहोस्

B गमक्रित वा बहुजानतय समूहहरू

 गोरो र कालो क्ाररनबयन

 गोरो र कालो अदरिकन

 गोरो र एशियन

 अन्य कुनै गमशश्त वा बहु पृष्ठभूगम, लेख्ुहोस्

C एशियन वा एशियन नरिदटि

 इन्डियन

 पादकतिानी

 बङ्लारे्िी

 चाइननज

 अन्य कुनै एशियाली पृष्ठभूगम भए लेख्ुहोस्

D कालो, कालो नरिदटि, क्ाररनबयन, अनरिकन

 क्ाररनबयन

 अदरिकन पृष्ठभूगम, तल लेख्ुहोस्

 अन्य कुनै कालो, कालो यरिदटि वा क्ाररनबयन पृष्ठभूगम, तल लेख्ुहोस्

E अन्य जानतय समूह

 अरब

 अन्य कुनै जानतय समूह, लेख्ुहोस्

तपाईँले यहा ँनबताइसकेको समयसमेत तपाइं यनुकेमा कनत समय बस् चाहननुहुनछ ?

 12 मदहनाभन्ा कम

 12 मदहनाभन्ा बढी

तपाईँले आफनो रानट्ट्रय पहहचानलाइ कसरी व्याख्ा गननु्छहुनछ ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 यरिदटि

 इङ्ललि

 वेलि

 स्दटि

 उत्तरी आयरीस

 अन्य, लेख्ुहोस्

एक वष्छअथघ तपाईँको ननयगमत ठेगाना के थथयो ?

 यदर् तपाईँको एक वष्नअसघ कुनै ननयगमत ठेगाना सथएन भन ेतपाईँ ंकहा ँबस् ुहुन्थो 
उले्ि गनु्नहोस्

 

 यो प्रश्ावलीको असघल्तिर उले्खित ठेगाना

 नवद्ाथथीको िैशक्षक सत्र वा बोर्डङ सु्लको ठेगाना यकेुको, िैशक्षक सत्र ठेगाना तल 
उले्ि गनु्नहोस्

 यकेुको अकको ठेगाना, तल उले्ि गनु्नहोस्

 अथवा, यकेु बादहर भए, रे्िको नाम लेख्ुहोस्

 मा जाननुहोस् 12

11

14

15

13

12

मदहना वष्न

पोस्टकोड

व्यक्तिगत प्रश्हरू – व्यक्ति 1 यहा ँननरन्र
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यदर् तपाईँ ं16 वष्छ वा माथथको भए

यदर् तपाईँ 15 वष्छ वा मनुननको भए

 मा जाननुहोस् 26
 मा जाननुहोस् 51

यो प्रश् जानीजानी खाली छाफडएको हो  मा जाननुहोस् 18

तपाईँको मनुख् भाषा के हो ?

 अगं्ेजी

 अन्य, लेख्ुहोस ्(साकेंनतक भाषा समेत)

 मा जाननुहोस् 20

तपाईँँ कनत राम्ो अगें्जी बोलन सक्नु हुनछ ?

धरैे राम्ो राम्ो नराम्ो पटकै् छैन

तपाईँकंो धम्छ के हो ?

 यो प्रश् सै्च्छिक हो

 धम्न नभएको

 दक्रश्चियन (क्ाथोललक, प्रोटेसे्टटि र अन्य दक्रश्चियन सम्प्रर्ाय समेत) 

 बगुधिस्ट

 दहन्ु

 यहुर्ी

 मुसलमान

 ससि

 अन्य कुनै धम्न, लेख्ुहोस्

के तपाईँकंो कनु नै िारररीक वा मानससक समस्या वा रोग छ जनुन 12 महहना भन्ा बढीरे्खख 
लागेको वा लागे् अवस्ा छ ?

 छ

 छैन  मा जाननुहोस् 24

के तपाईँकंो कनु नै अवस्ा वा नबरामीले तपाइंको आफनो रै्ननक गनतनवसधहरू गनदे षिमता 
घटाउँछन ्?

 हो, धरैे

 हो, थोरै

 पटकै् छैन

तपाईँलें उले्ख गरेको ललगं तपाईँकंो जन्ममा र्ता्छ गररएको ललगं नै हो ?

 यो प्रश् सै्च्छिक हो

 हो

 होइन, लैंगगक पदहचान लेख्ुहोस्

तपाईँकंो ययौन अशभमनुखखकरणलाई ननम्नमधे् कनु नले सबैभन्ा राम्ो वण्छन गछ्छ  ?
 यो प्रश् सै्च्छिक हो

 हटेेरोसेक्अुल वनपररत ललगंी

 समललगंी

 दविललगंी

 अन्य यौननकता, लेख्ुहोस्

तपाईँ ंिारररीक वा मानससक स्ास्थ्य समस्या वा रोग लागेका वा बदृ्ावस्ाको कारणले 
समस्या हुने कसैलाई हेरचाह, वा कनु नै सहयोग गननु्छहुनछ ?
 तपाईँकंो तलब पाउने जागगरको एउटा भागको रूपमा गनने कामलाइ यसमा नराख्ुहोस्

 छैन

 हो, हप्ाको 9 घण्ा वा कम

 हो, हप्ाको 10 रे्खि 19 घण्ा

 हो, हप्ाको 20 रे्खि 34 घण्ा

 हो, हप्ाको 35 रे्खि 49 घण्ा

 हो, हप्ाको 50 वा बढी घण्ा

तपाईँ ंकनु न पासपोट्छ बोक्नु हुनछ ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 यनुाइटेड दकङडम (संयतुि असधराज्य)

 आयरल्ाण्ड

 अन्य, लेख्ुहोस्

 अथवा कुनै पनन छैन

तपाईँकंो स्ास्थ्य सामान्यतः कतिो छ ?

धरैे राम्ो राम्ो ठीक िराब धरैे िराब

16

20

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

व्यक्तिगत प्रश्हरू – व्यक्ति 1 यहा ँननरन्र
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के तपाईँलें एपे्रन्टाइशिप (प्रशिषिाथथीको रूपमा काम) पूरा गननु्छभएको छ ?

 उर्ाहरणका लागग टरिेड, एड्भान्ड, मोडन्न

 छ  छैन

गएका सात दर्नहरूमा के तपाईँ तलका मधे् केही गरररहननु भएको थथयो ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 क्ाजअुल (आकस्मिक) वा अस्ायी काम पनन समावेि गनु्नहोस,् एक घण्ाको मात्र 
भए पनन

 कम्नचारीको रूपमा काम गरररहकेो

 स्यं–रोजगार वा दरिलासि

 अस्ायी रूपमा काममा नभएको, नबरामी,  
नबर्ामा वा अस्ायी रूपमा ननकाललएको

 प्रसुती वा नपततृ्व नबर्ामा

 अन्य कुनै पनन तलब पाइन ेकाम गरर रहकेो

 अथवा मासथका मध् ेकुनै पनन होइन

 मा जाननुहोस् 39
 मा जाननुहोस् 39

 मा जाननुहोस् 39
 मा जाननुहोस् 39

 मा जाननुहोस् 39

गएका सात दर्नहरूमा के तपाईँ ंतलका मधे् केही गरररहननु भएको थथयो ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

 अवकास प्राप् (पेसिन पाइरहेका भए वा नभए पनन)

 पढ्रै्

 घर वा पररवारको हरेचाह गर्दै

 लामो समयरे्खि नबरामी वा अिति

 अन्य

गएका चार हप्ाहरूमा के तपाईँ ंसहरिय रूपमा कनु नै प्रकारको तलब पाइने कामको 
खोजीमा हुननुहुन्थो ?

 हो

 छैन

यदर् अहहले कनु नै काम भेदटए, के तपाईँ ंर्इु हप्ाशभत्र िनुरू गन्छ सक्नु हुनछ ?

 सकछु

 सक्दिन

गएका सात दर्नमा के तपाईँ ंपहहले नै स्ीकार गररसकेको काम िनुरू गन्छ पर्ख रहननु  
भएको थथयो ?

 हो

 होइन

के तपाईँलें कहहले कनु नै तलब पाइने काम गननु्छभएको छ ?

 हो, गएको 12 मदहनामा

 हो, तर गएका 12 मदहनामा हनै

 हनै, कदहल् ैकाम गरेको छैन  मा जाननुहोस् 51

के तपाईँलें फडग्ी तह वा त्योभन्ा माथथल्ो योग्यता हाससल गननु्छभएको छ ?

 उर्ाहरणका लागग दडग्ी, फाउडेििन दडग्ी, HND वा HNC,  
NVQ level 4 वा मासथ, शिक्षण वा नर्सङ

 छ  छैन

के तपाईँले पहहलेपहहले यनुके सैननक सेवा गननु्छभएको छ ?

 हाल काय्छरत सर्स्यहरूले मात्र "होइन" मा दटक गनु्नपछ्न

 हो, पदहले ननयगमत सिस्त्र बलमा सेवा गरेको

 हो, पदहले ररजभ्छ सिस्त्र बलमा सेवा गरेको

 अथवा होइन

के तपाईँलें अरू कनु नै योग्यता हाससल गननु्छभएको छ ?

 लागू हुन ेसबमैा दटक गनु्नहोस्

GCSEs वा समकषि

 5 वा बढी GCSEs (A*–C, 9–4), O levels (पास) वा  
CSEs (ग्ेड 1)

 अन्य कुनै GCSEs, O levels वा CSEs (कुनै ग्ेड) वा  
Basic Skills कोस्न

AS, A level वा समकषि

 2 वा बढी A levels, 4 वा बढी AS levels

 1 A level, 2-3 AS levels

 1 AS level

NVQ वा समकषि

 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 तपाईँलें अरू कुनै योग्ता हाससल गनु्नभएको छ ?

 योग्ता नभएको

आगामी प्रश्हरूको सेट तपाईँकंो योग्यताबारेका हुन ्।

 तपाईँलें इङ्ल्ाण्ड, वेल्स वा संसारभरी प्राप् गरेका समकक्षी लगायतका योग्ताहरू 
उले्ि गनु्नहोस,् तपाईँलें हाल नत योग्ताको प्रयोग गरररहकेो नभए पनन

तपाईँको मनुख् कामको बारेमा, वा काम नगरररहेको भए पलछल्ो मनुख् कामको बारेमा 
बाकँी प्रश्हरूको जवाफ दर्ननुहोस ्।
 तपाईँको मुख् काम भनेको त्यो हो जसमा तपाईँ ंप्रायजसो असधकािं घण्ा काम 

गनु्नहुनछ (हुन्थो)
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पृष्ठ 11

तपाईँको मनुख् जागगरमा रोजगार हैससयत के छ (थथयो) ?

 कम्नचारी

 स्यं–रोजगार वा दरिलासि कम्नचारी नबनाको

 स्यं–रोजगार कम्नचारी सदहतको तपाईँको मनुख् जागगरमा तपाईँ प्रायजसो हप्ामा कनत घण्ा काम गननु्छहुनछ ?
 रकम आउन ेर नआउन ेओभरटाइमलाइ समावेि गनु्नहोस्

0 रे्खि 15 16 रे्खि 30 31 रे्खि 48 49 वा बढी

तपाईँ मखू्तः कहा ँकाम गननु्छहुनछ ?

 कुनै काय्नस्लमा वा कुनै दडपोमा जानुपनने

 घरमा वा घरबाट

 अफिोर इसिटलेिन

 ननश्चित स्ान छैन

 मा जाननुहोस् 51
 मा जाननुहोस् 51
 मा जाननुहोस् 51

तपाईँको काय्छस्ल वा फडपोटको ठेगाना के हो ?

 तपाईँ सामान्यतः काममा जारँ्ा कसरी यात्रा गननु्छहुनछ ?

 तपाईँकंो काममा जानन ननयगमत यात्राको सबभैन्ा लामो भागका लागग एउटा बक्मा 
दटक लगाउनुहोस,् रू्री अननुसार 

 मूख्तः घरमै वा घरबाटै काम गनने

 अडिरग्ाउण्ड, मेटरिो, लाइट रेल, टरिाम

 टरिेन

 बस, गमननबस वा कोच

 टाक्ी

 मोटरसाइकल, सु्टर वा मोपेड

 कार वा भ्ान कुर्ाउँरै्

 कुनै कार वा भ्ानको यात्र ु(प्यासेनजर)

 साइकल

 पैर्ल

 अन्य

तपाईँले काम गनदे (गरेको) संस्ा वा व्यवसायको नाम के हो (थथयो) ?
 यदर् तपाईँ आफन ैव्यवसायमा स्यं–रोजगार हुनुहुनछ (हुनुहुन्थो) भन े 

आफनो व्यवसायको नाम लेख्ुहोस्

 अथवा कुनै संस्ा होइन वा कुनै ननजी
व्यक्तिका लागग काम गनने (काम गरेको)

तपाईँको जपर्को पूरा नाम के हो (थथयो) ?

 उर्ाहरणका, लागग ररटेल सहायक (RETAIL ASSISTANT), अदफस क्क्नर 
(OFFICE CLEANER), दडस्स्टरिट् नस्न (DISTRICT NURSE), प्राथगमक सु्ल 
शिक्षक (PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 आफनो ग्ेड वा पे ब्ाण्ड उले्ि नगनु्नहोस्

तपाईँले मखू् काममा के के गननु्छहुनछ (गननु्छहुन्थो) संषेिपमा लेख्नुहोस ्।

के तपाईले रै्ननक रूपमा अरू कम्छचारीहरूको कामको ननररषिण गननु्छहुनछ (गननु्छहुन्थो) ?

 हो  होइन

तपाईँको संस्ा, व्यवसाय वा नरिल्ान्को कामको प्रमनुख गनतनवसध के हो (थथयो) ?

 उर्ाहरणका लागग, कपडाको ररटेल (CLOTHING RETAIL), जनरल अस्पताल 
(GENERAL HOSPITAL), प्राथगमक शिक्षा (PRIMARY EDUCATION), 
िाद्ान्को होलसेल (FOOD WHOLESALE)

 यदर् तपाईँ ंसरकारी जागगरे हुनुहुनछ (हुनुहुन्थो) भन,े लेख्ुहोस ्CIVIL SERVICE

 यदर् तपाईँ कुनै स्ाननय सरकारको असधकारी हुनुहुनछ (सथयो) भन,े लेख्ुहोस ्
LOCAL GOVERNMENT र स्ाननय ननकायशभत्रको नवभागको नाम लेख्ुहोस्

गत हप्ा तपाईँकंो जागगर थथयो भने
यदर् गएको हप्ा तपाईँ जागगरबाट  
अस्ायी रूपमा टाढा हुननुहुन्थो भने
यदर् गएको हप्ा तपाईँको जागगर थथएन भने

 मा जाननुहोस् 47

 मा जाननुहोस् 47
 मा जाननुहोस् 51

व्यक्ति 1 का लागग कनु नै थप प्रश् छैनन ्।

 मा जाननुहोस्  व्यक्ति 2 का लागग कुनै थप प्रश् छैनन ्।
अथवा यदर् यो घरमा कुनै माननस छैनन ्भने

 मा जाननुहोस्  िाली पो पृष्ठको आगन्नुक प्रश्मा जानुहोस्
अथवा यहा ँरानत बस् ेकुनै आगन्कु छैनन्

 मा जाननुहोस्  पदहलो पृष्ठको घोषणामा जानुहोस्
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पेज 12 (प्रश्ावलीमा पेज 32)

तपाइंले प्रश् H5 मा कनतजना अगन्नुक समावेि गननु्छभयो ?

 एकरे्खि तीनजना आगन्कु – हरेक आगन्कुका लागग प्रश्हरू V1 रे्खि V4 सम्मका प्रश्को जवाफ लेख्ुहोस्
 चार वा त्योभन्ा बढी आगन्कुहरू – पदहलो तीन आगन्कुहरूका लागग V1 रे्खि V4 सम्मका प्रश्का जवाफहरू दर्नुहोस,् र ननरन्र प्रश्ावली प्राप् गन्नका लागग  

www.census.gov.uk मा जानुहोस ्वा 0800 141 2021 मा फोन गनु्नहोस ्।

 यी व्यक्तिको नाम के हो ?V1

 यी व्यक्तिको नाम के हो ?V1

 यी व्यक्तिको नाम के हो ?V1

यी व्यक्तिको ननयगमत यनुके ठेगाना के हो ?

 अथवा यकेु बादहर भए, रे्िको नाम लेख्ुहोस्

V4

यी व्यक्तिको ननयगमत यनुके ठेगाना के हो ?

 आगन्कु A कै ठेगाना

 अथवा यकेु बादहर भए, रे्िको नाम लेख्ुहोस्

V4

यी व्यक्तिको ननयगमत यनुके ठेगाना के हो ?

 आगन्कु A कै ठेगाना

 अथवा यकेु बादहर भए, रे्िको नाम लेख्ुहोस्

V4

यी व्यक्तिको जन्म गमनत े कहहले हो ?V2

यी व्यक्तिको जन्म गमनत े कहहले हो ?V2

यी व्यक्तिको जन्म गमनत े कहहले हो ?V2

यी व्यक्तिको ललगं के हो ?

 मदहला  पुरूष

V3

 यी व्यक्तिको ललगं के हो ?

 मदहला  पुरूष

V3

 यी व्यक्तिको ललगं के हो ?

 मदहला  पुरूष

V3

आगन्नुक A

आगन्नुक B

आगन्नुक C

अब  पहहलो पेजको घोषणामा जाननुहोस्

नाम

नाम

नाम

थर

थर

थर

दर्न मदहना वष्न

दर्न मदहना वष्न

दर्न मदहना वष्न

पोस्टकोड

पोस्टकोड

पोस्टकोड

V
आगन्कु प्रश्हरू
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जनगणना 2021: तपाईंको गोप्यताको संरषिण गर्दै तपाईंका नववरणहरुको प्रयोग

मी (ONS) ले हाम्ो समाजको नवतितृ चचत्र ननमा्नण गन्नका लागग तपाईंको प्रश्ावलीबाट तथाकंहरु संकलन गछछौं । इङ्ल्ाण्ड र वेल्सको जनगणनाबाट 
हामीले तयार पानने तथाकंले सरकार र स्ानीय ननकायलाई स्ानीय सेवाहरुको योजना बनाउन र रकम नवननयोजन गन्न सहयोग गछ्न , जति ैशिक्षा, 
डाट्रहरुको सज्नरी र सडक । कानूनले (सेसिस एट् 1920) हामीलाई यो काम गन्न अनुमनत दर्नछ । जनगणना अननवाय्न हो र नववरण नदर्नु वा गलत 
नववरण दर्नु अपराध हो । यसको पररणामतः कानूनी कारवाही हुन सकछ । हामीले अन्वा्नता्न गररने र गननेको संरक्षण गन्नका लागग कुनै स्ागमत्व वा व्यक्ति 
नविेषका नववरणहरु रेकड्न गन्न सकछौ ं। हामीले माननसहरुले आफना प्रश्ावलीहरुलाई अनलाइनमा कसरी भछ्नन ्भन् ेबारे नववरण संकलन गछछौं ता दक 
हामीले आफना अनलाइन सेवाहरुमा सुधार ल्ाउन सकौ ं।

यी नववरणहरुमा कसले पहँुच पाउन सकछन ्?

तसे्ो पक्षहरुले हामीलाई जनगणना सञ्ालन गन्न सहयो गन्न हामै् ननर्नेिनअन्ग्नत काम गननेछन ्। कानून अनुरुप र स्पष्ट साव्नजननक महत्वको हुने अवस्ामा 
केही तथाकंहरु प्राप् हुने नबचत्तकै मान्यताप्राप् अनुसन्ानकता्नहरुका लागग उपलब्ध हुनेछन ्। हाम्ा तथाकं वा अन्य अनुसन्ानहरुमा व्यक्तिहरुको 
पदहचान हुनेछैन । थप जानकारी ONS वेबसाइटबाट प्राप् हुन सकछ । 

व्यक्तिगत तथाकं कनत समयसम्म राखखनछ ?

हामीले व्यक्तिगत तथाकंहरु त्यनत मात्रामा मात्र राख्ेछौ ंजनतले ती तथाकं संकलन गनु्नको मुल उदे्श्य पूरा हुनछन ्औचचत्य अनुसार हामीले व्यक्तिगत 
तथाकं मेटाउनेछौ ंवा त्यसलाई अज्ात बनाउनेछौ ं। हामीले जनगणनाका नववरणहरुको तथाकं रानष्टरिय अशभलेिालयका लागग 100 वष्न सम्मका लागग 
राख्ेछौ ं। 

तपाईंका असधकारहरु

तपाईंको व्यक्तिगत तथाकं राख्े ननयन्त्रक समक्ष तपाईंको व्यक्तिगत तथाकं बारेमा जानकारी गनने तपाईंको कानूनी असधकार हुनछ, तपाईंको बारेमा 
भएका गलत नववरणलाई सुधार गन्न लगाउने, तथा तपाईंको व्यक्तिगत तथाकंको प्रोसेस (प्रदक्रयामा रहकेो अवस्ा) गन्न बाट रोक् । तपाईंसँग तपाईंको 
तथाकं राख्े ननयन्त्रकलाई तपाईंको बारेमा राखिएको कुनै पनन व्यक्तिगत तथाकं मेटाइदर्न आग्ह गनने, तपाईंको व्यक्तिगत तथाकं प्रोसेस गन्नबाट रोके् र 
उनीसँग भएको तपाईंबारेको जानकारी अन्य ननयन्त्रकलाई दर्न लगाउने असधकार रहनछ । यदर् उति नववरणहरु तथाकंको उदे्श्यका लागग मात्र राखिएको 
भएमा हामीले पालना नगरे पनन हुनछ । यदर् तपाईं तथाकंको नवषयमा आफना कुनै पनन कानूनी असधकारहरुको अभ्ास गन्न चाहनुहुनछ भने कृपया हाम्ा 
तथाकं सुरक्षण असधकारीसँग सम्पक्न  गनु्नहोस ्। 

सम्पक्छ हरुः

डाटा कन्टट्रोलरः 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk  
Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road,  
Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR

ONS डाटा प्रोटेक्शन अफफसरः 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk  
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road,  
Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR 

सूचना आयनुतिको काया्छलयः 0303 123 1113 casework@ico.org.uk  
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,  
Cheshire, SK9 5AF 
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