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Daonáireamh 2021 
An t-eolas atá de 
dhíth ort



Tá daonáireamh 2021 ag teacht
Seo treoir faoin daonáireamh agus an fáth a bhfuil sé 
tábhachtach.

Cad é an rud é an daonáireamh?

Is áireamh gach duine agus gach teaghlaigh i dTuaisceart 
Éireann é an daonáireamh. The Northern Ireland Statistics 
and Research Agency (Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann 
um Staitisticí agus Taighde) (NISRA) a bhíonn i mbun an 
daonáirimh agus ní tharlaíonn sé ach uair amháin gach 
deich mbliana. 

Is é an daonáireamh an fhoinse is iomláine d’fhaisnéis faoin 
daonra dá bhfuil againn.

Is tasc ollmhór é an daonáireamh. Déantar gach iarracht 
gach duine a chuimsiú.

Cad chuige a bhfuil an 
daonáireamh tábhachtach?
Úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear sa daonáireamh le cuidiú 
linn cinntí a dhéanamh faoin dóigh a bpleanáiltear agus a 
maoinítear seirbhísí poiblí tábhachtacha ar nós oideachais, 
iompair agus sláinte.  
Is cuidiú iad sonraí Dhaonáireamh 2021 le gnéithe éagsúla 
de shaol Thuaisceart Éireann a mhúnlú sna 10 mbliana atá 
romhainn, lena n-áirítear: 
• leapacha ospidéil
• seirbhísí éigeandála
• tacaíocht do sheandaoine
• scoileanna áitiúla
• bealaí bus agus bóithre nua
• tithíocht
• cláir thacaíochta thuaithe



Sin an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach cuntas iomlán 
daonáirimh a fháil agus a bhfuil do fhreagairt de dhíth de réir 
an dlí.

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?
Is é an Domhnach 21 Márta 2021 Lá an Daonáirimh. Is 
féidir, áfach, do dhaonáireamh a chomhlánú a luaithe 
a fhaigheann tú do phaca cuiridh sa phost. Ba chóir go 
mbeadh do phaca agat thart faoin 1 Márta 2021.

Tá an paca seo ríthábhachtach óir míneofar ann an dóigh le do 
dhaonáireamh a chomhlánú ar líne ag www.census.gov.uk/ni 
nó ar páipéar más fearr leat.

Beidh líne chabhrach thiomnaithe theanga ar fáil agus 
tacaíocht i suas go dtí 50 teanga.

Beidh tacaíocht Braille, Teanga Éasca, Mórchló agus Teanga 
Chomharthaíochta ar fáil fosta.



Cé na ceisteanna a chuirtear?
Cuirtear ceisteanna sa daonáireamh faoi cé a chónaíonn 
i do theaghlach de ghnáth agus faoin chóiríocht, le 
cois ceisteanna do dhaoine aonair faoi riochtaí sláinte, 
fostaíocht agus cáilíochtaí, agus nithe eile.

An bhfuil mo chuid eolais 
sábháilte?
Tá iallach dleathach orainn do fhreagraí a chosaint. Is 
ar chúiseanna táirgthe staitisticí amháin a úsáidtear 
do fhreagairtí. Tá do phríobháideacht cosanta agus ní 
nochtfaimid eolas pearsanta ar bith.

Cad é mar a thig liom cuidiú?
Inis do gach duine. Inis do do chairde, do mhuintir, do 
chomharsana agus do chomhghleacaithe go gcomhlánóidh 
tú an daonáireamh agus gur chóir dóibhsean fosta.

Tuilleadh eolais
Léigh tuilleadh faoin daonáireamh ag www.census.gov.uk/ni
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