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मार्च २१ मा इङ्गल्यान्ड र वले्समा हुन े जनगणनामा 
सहभागी हुन सावचजननक अनरुोध 

विगत केही िर्षदवेि बेलायतमा छुटै्ट नपेाली पवहचान (इवननक 

क्याटागोरी) लाई सरकारबाट मान्यता वदलाउन सेन्टर फर नपेाल स्टविज 

यकेु (सीएनएस-यकेु) र गरैआिासीय नपेाली संघ यकेुले वनरन्तर प्रयास 

गरररहकेो सबलैाई जानकारी छ । सबै नेपाली संघसंस्था तथा समाजका 

सविय एिम सचेत महानभुािहरूको सहयोगमा हामीले सन ्२००८ मा 

आफ्नै आन्तररक जनगणना गरेका वथय ौँ । यसैको आधारमा वनरन्तर 

रूपमा अवफस फर न्याशनल स्ट्यावटवस्टक्स ् (ओएनएस) लगायत 

विवभन्न स्तरका सरकारी वनकायहरूसौँग सप्रमाण नेपाली पवहचान 

(इवननक क्याटागोरी) का लावग माग र िकालत गद ै आइरहकेा छ ौँ । 

यसअवघ सन ्२०११ को रावरिय जनगणनामा पवन हामी नपेालीले ठूलो 

सङ्््यामा भाग वलई सकेका छौं । 
 

यसै सन्दभषमा संयकु्त अवधराज्य बेलायत सरकारले माचष २१ 

आइतबारका वदन इङ््गल्यान्ि, िेल्स ् र नदषन आयरल्यान्िमा गनष 

लागेको जनगणना हाम्रो लावग ठूलो अिसर बनेर आएको छ । माचषको 

पवहलो सातामा अवधकांश (९०%) को घरमा जनगणनाको एक्सेस ्

कोिसवहत एक पत्र प्राप्त हुनेछ (बाौँकी ठाउौँमा कागजको फाराम नै 

उपलब्ध हुनछे ।)। सोअनसुार अनलाइनमा फाराम भनष सवकने छ । यो 

जनगणनामा सबलेै फाराम भनुषपने अवनिायष काननुी व्यिस्था छ । 

जनगणना फाराम भरी/भराई पठाउन हामी सब ै बेलायतबासी 

नेपालीलाई अनरुोध गदषछ ौँ ।  
 

फाराम नकन भन े?  

जनगणनाबाट प्राप्त तनयाङ््कबाट सरकारले आउने दश िर्षका 

महत्िपणूष योजनाहरू जस्तै यातायात, आिास, स्िास्नय र स्कुल 

वनमाषणमा कवत बजेट छुट्याउने हो त्यसको िाका तयार गदषछ । आफ्नो 

क्षेत्रमा कस्ता र कवत मावनस बस्छन ् भन्ने आौँकिाका आधारमा 

काउवन्सलहरूले विकास िचषको तजुषमा गदषछन ् । हामीले पवन हाम्रो 

वििरण पेस गरेर आफ्नो माग दशाषउने र आिश्यकता परूा गने बाटो 

सवुनवित गनुषपछष । उदाहरणको लावग नेपाली पवन बेलायतमा 

उल्लेिनीय जनसङ्््या भएका विवभन्न जातीय समहूहरूमध्ये एक 

भएको कुरा सरकारलाई बझुाउन सकेको हुनाले सन ् २०११ दवेि नै 

जनगणनाको नमनूा फाराम नेपाली भार्ामा उल्था गरी उपलब्ध भएको 

छ । विवभन्न स्थानीय वनकायमा नेपाली भार्ामा सेिा प्राप्त हुन सरुु 

भएको छ । हामीले कुनै पवन नेपालीलाई नछुटाई अवन हामी नपेाली ह ौँ 

भवन प्रष्ट वचवनन े गरर लेिेर हाम्रो सङ्््यालाई पणूषरूपमा प्रस्ततु गनष 

आिश्यक छ ।  
 

जान्नपुन ेकेही व्यावहाररक कुराहरू  

 तपाईलें ओएनएसबाट (माचष 

मवहनामा) आफ्नो घरमा 

आएको पत्रमा उवल्लवित 

एक्सेस ्कोि नम्बर प्रयोग गरर 

इन्टरनेटबाट वसधै अनलाइन फाराम भरेर पठाउन सक्नहुुन्छ । 

सरकारले सकेसम्म फाराम अनलाइनमा भनष भनेको छ । जान्नेको 

लावग अनलाइन फाराम भनष वछटो र सवजलो पवन हुन्छ । हाम्रा 

जातीय पवहचान, भार्ा, नागररकता, जन्मदशेका प्रश्नमा NEP टाइप 

गदाष प्रश्नअनसुार स्ित: NEPALI िा NEPAL दिेाइ वदन्छ । 

त्यसैमा वक्लक गनष सवकन्छ । अनलाइनमा फाराम भनष वनम्न साइटमा 

जानहुोस:्  https://census.gov.uk/en/start/ 

 एक्सेस ्कोि तत्काल वलन ुपरेमा, िा कोि हराएमा फोन गरेर िा 

वनम्न साइटमा गएर अनलाइनबाट पवन माग्न सवकन ेछ: 

https://census.gov.uk/en/request/access-

code/enter-address/ 

 प्रश्नहरू बझु्न सवजलो होस ् भनेर नपेालीमा उल्था गररएको 

प्रश्नािली पवन वनशलु्क पाउन सवकन्छ । नेपाली नमनूा फाराम 

(पीिीएफ) िाउनलोि गनष वनम्न साइटमा जानहुोस:्  

https://census.gov.uk/assets/Nepali-Household-

Questionnaire-guidance-booklet.pdf 

तर फाराम भदाष भने अंगे्रजी भार्ा मै भनुषपने हुन्छ। [िेल्स्मा बस्नलेे 

िेल्स ्भार्ामा पवन भनष सक्न ेव्यिस्था छ ।] अंगे्रजी भार्ाको नमनूा 

फारामहरू  यहाौँबाट िाउनलोि गनष सवकन्छ: 

https://www.ons.gov.uk/census/censustransfor

mationprogramme/questiondevelopment/census

2021paperquestionnaires 

 कागजको फाराममा लेिेर भनष चाहमेा ०८०० १४१ २०२१ मा 

फोन गरेर, वफल्ि स्टाफसौँग सम्पकष  गरेर िा इन्टरनेटबाट वनम्न 

साइटमा गएर (थप प्रश्नािली समेत) माग गनष सक्नहुुन्छ:  

https://census.gov.uk/en/request/paper-

questionnaire/enter-address/  

 कागजको फाराममा सामान्यतया पररिारका ५ जना सदस्य र तीन 

जना पाहुनाको वििरण भने ठाउौँ हुन्छ । घरमा त्यसभन्दा बढी 

मान्छे बस्छन ्भने फाराम माग्दा आफूलाई कवत जनाको भनुषपने हो 

सोहीअनसुार माग्न सवकने छ । तर अनलाइन फाराम चावहौँ घरमा 

जवत जना मावनस भए पवन एकै चोटी भनष सवकन्छ । 

 फाराम भनष आिश्यक परे आफूलाई विश्वास लागकेो अरू कसैको 

पवन सहयोग वलन पाउन ुहुन्छ ।  

 कागजको फाराम भनेले सो फाराम हराएमा, च्यावतएमा िा धरैे 

केरमेट भएमा मावथ लेविएको साइटबाट नयाौँ फाराम माग्न 

सक्नहुुन्छ । फाराम भरी नपठाए ओएनएसका सङ््कलकहरू घरमै 

ढोका ढक्ढक्याउन आइ पगु्छन ्। जनगणना पणूष रूपमा गोप्य हुन्छ र 

१०० िर्षसम्म तपाईलें भरेको व्यवक्तगत सचूना सरकार वनकाय  िा 

अरू कसैलाई दिेाइौँदनै । त्यस कारण घरमा जवत मान्छे बस्ने भए 

पवन िा कुन ैसदस्य गैरकाननुी रूपमा बसोबास गरररहकेो भए पवन 

फाराम भरी पठाउौँदा कुनै असर पदनै । तर माचष २१ को एक रात मात्र 

बसेको वकन नहोस ्सबैको वििरण फाराममा भनष भलु्न ुहुौँदनै । 
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 फाराममा एकरुपता ल्याऔ ँ, NEPALI भर  ँ  

हामी म वलकताको आधारमा फाराममा एकरूपता ल्याउन सबैलाई 

विशेर् ध्यान वदन ुहुन आह्वान गद ैवनम्न कुराहरू भनष सझुाि वदन्छ ौँ :  

 इथिथिक ग्रुप (जातीय समूह/ पथहचाि) को (व्यथिगत प्रश्न 

िम्बर १५ मा) सी िण्िमा गई पाचौं बक्स 'एनी अदर एवसएन 

ब्याकग्राउण्ि' मा वटक लगाई तलको िाली कोठामा NEPALI 

भने; अनलाइन फाराम भदाष ‘सचष-यज-य-ुटाइप’ गदाष अथाषत् NEP 

टाइप गन ेिममा NEPALI दिेा पनछे, त्यसैमा वक्लक गरेर भनष 

पाइन ेछ ।  

 

 

 

  

 

 

 

 मुख्य भाषामा (व्यथिगत प्रश्न िम्बर १८ मा) अदरमा वटक 

लगाएर िाली कोठामा NEPALI भनष सवकन्छ । सरकार 

(ओएनएस) लाई हाम्रो मु् य नपेाली भार्ा र जातीय पवहचानलाई  

रैथाने NEPALI शब्दले जनाइने बारेमा सन ्२०११ मै जानकारी 

गराइसवकएको र सोको स्िीकार भ ैवसस्टममा चढीसकेको छ ।*  

 

 

 

 

 

 रावरियताको प्रश्न (व्यथिगत प्रश्न िम्बर १४) मा एकभन्दा बढी 

रावरियता ले्न सवकने व्यिस्था छ: जस्तै तपाई ं विवटश नागररक 

हुनहुुन्छ भन े त्यसैमा वटक लगाउन र अन्यमा पवन वटक लगाएर 
NEPALI ले्न सक्न ु हुन्छ । नपेाली नागररकले अन्यमा मात्र 

वटक लगाइ NEPALI ले्न ु पछष । अनलाईनमा NEP टाइप 

गदाष NEPAL दिेा पछष । त्यसैमा वक्लक गनष सवकन्छ ।*  

 त्यस्तै धमषको प्रश्न (व्यथिगत प्रश्न िम्बर १६) मा आफूले मान्न े

धमष वलस्टमा वदइएको भए त्यसैमा (मु् य एउटामा मात्र) वटक 

लगाउन ुर वदएको नभए अन्य िाली ठाउौँमा ले्नपुछष । स्मरण रहोस ्

धमषको प्रश्न अवनिायष होइन । भरे पवन हुन्छ, नभरे पवन हुन्छ ।  

 विवटश गोिाष सेनामा सिेा गरेका मावनसका लावग पवहचान गन ेगरर प्रश्न 

िं. ३२ वदइएको छ । त्यसैमा वटक लगाउन ुपछष । यसैबाट गोिाषहरूको 

सङ्््या थाहा हुने छ । ्याल गनुष पने कुरा के छ भने गोिाष पेसा हो, 

जात होइन । त्यसैल ेजातको प्रश्न (िं. १५) मा गोिाष ले् न ुहुौँदनै । हाम्रो 

जातीय पवहचान NEPALI  हो । त्यही लिे ेपगु्छ ।* 

[*नोट: NEPAL, NEPALI, NEPALESE ज ेलिेे पवन जनगणनामा 

NEPALI म ैजोि्ने व्यिस्था छ । हामील ेआफुलाई रैथाने भार्ामा नेपाली 

NEPALI भन्न ेहुौँदा उक्त म वलक शब्द ले् न ुबाञ्छ्नीय हुन्छ । थप कारण 

जान्न यहाौँ हनेुषहोस ्https://tinyurl.com/1a4u8dzp.]  
 

नपेाली संघ संस्थाल ेसहयोग गर  ँ 

यो जनगणनामा सबै नपेालीहरूको फाराम भराउनका लावग ठूला साना 

सबै िाले नेपाली संघ संस्था, समदुाय, र समाजसेिी, कायषकताष तथा 

सिषसाधारणहरूको काौँधमा ठूलो वजम्मेिारी आएको छ । आफ्नो 

क्षेत्रका घर घरमा आजैदवेि जनगणनाबारे प्रचारात्मक तथा चतेनामलूक 

कायषिम गनष र जनगणनाको वदन र त्यसको अवघपवछ वजम्मेिारी बाौँिी 

आफ्नो टोल, वछमेक सञ्छजालमा विशेर् सहयोग कायषिम रा्न ु हुन 

समेत हामी हावदषक अवपल गदषछ ौँ । कसैले फाराम भनष नसकेमा अरूको 

सहयोग वलन पाइन्छ । हामीले ओएनएसलाई स्ियंसेिी रूपमा विशेर् 

सहयोग गद ैआएका छ ौँ । व्यापक प्रचारप्रसार तथा चतेनामलूक काम 

पवन भरैहकेो छ । तपाई ं हामीलाई कसैले काम लगाउन आउौँदनै । 

आफ्नो वजम्मेिारी आफैौँ बझुी आफ्नो क्षेत्रमा बस्ने कुनै पवन नेपालीको 

फाराम भनष नछुटोस ्भनरे ध्यान वदन ुहामी सबकैो कतषव्य हो । हामीले 

नेपाली संघ संस्था बनाएको पवन हामै्र समाजको सहयोगको लावग हो । 

समाजको सेिा गने यो अवत उत्तम म का हो । यो म का नचकुाउन ु हुन 

हामी सम्पणूष यकेुबासी नेपालीमा हावदषक अनरुोध गदषछ ौँ ।  
 

सुझाव हाम्रो, ननणचय तपाईकंो  

तपाईकंो वनणषयले हामी आफैौँलाई र हाम्रो भािी सन्तवतलाई समेत असर 

गनेछ । हामी तपाईकंो सहयोग र समझदारीको उच्च मलू्याङ्कन गद ैयो 

अिसरलाई नेपालीको पवहचान बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गनष 

सविनय अनरुोध गदषछ ौँ । सझुाि हाम्रो, बाौँकी तपाईकैं हातमा ।  

जिगणिाबारे िप जािकारीका लाथग www.census.gov.uk मा 

गएर िा ०८०० १४१ २०२१ (भार्ा हले्प लाइन ०८०० ५८७ २०२१) मा 

फोन गरेर ओएनएसलाई सम्पकष  गनुष होला । आफ्नो क्षेत्रको सरकारी 

‘सेन्सस ्सपोटष सने्टर’को सम्पकष  नम्बर िोज्न यो साइटमा जानहुोस ्:  

https://census.gov.uk/en/find-a-support-centre/  
 

कुनै समस्या भए नवजकको नेपाली संघसंस्थाको प्रवतवनवध िा हामीसौँग 

सम्पकष  गनुष होला । हामी सकेसम्म सघाउने कोवसस गने छ ौँ ।  
 

 
 
 

 

 

लोकेन्द्र पुरुष ढकाल, काययकारी थिरे्दशक 

सेन्टर फर नेपाल स्टविज युके www.cnsuk.org 

फोन ०७४ ११५५ ८७३२ (नरेश िपाङ््गी मगर) 

इमेल cnsuk07@gmail.com 

 

 

पुिम गुरुङ, अध्यक्ष 

गैरआिासीय नेपाली संघ युके (https://nrnauk.org/), तथा 

र्दीपक शे्रष्ठ, अध्यक्ष   

इङ््गल्यान्ि राज्य समन्िय पररर्द  

फोन: ०७९ ४३८६ ६६९०  

इमेल:  nrnaescc@gmail.com  र 

कृष्ण भण्डारी, अध्यक्ष  

िेल्स राज्य समन्िय पररर्द 

  फोन: ०७८ ५०५३ ४४०४  

इमेल: kbhandari@hotmail.co.uk 

Q. 15 
Ethnic Group 

(जातीय समहु) 

अनलाईनमा NEP 

टाइप गर्ाा NEPALI  

आउँछ । त्यसैमा 

क्ललक गने । 

Q. 18 

 मखु्य भाषा  

 

अनलाईनमा भर्ाा NEP 

टाइप गर्ाा स्वत:  

NEPALI  

आउँछ । त्यसैमा क्ललक 

गने ।  


