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ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ
ਪਬਲਿਕ ਗੁਡ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ
2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਯੂ.ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈੈ।
ਇਸ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ
ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ੈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਸੰਮਿਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ।ੈੋ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ:
• ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਵੇ;
• ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ;
• ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ।
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ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖ
ੱ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ
ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ
ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਤੱਤ ਹਨ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 1
ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ 		
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 2021 ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ 		
ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ
• ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ, ONS ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ
• ਯ
 ੂ.ਕੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਪਲਾਈਡ ਡੇਟਾ ਐਥਿਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ
ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 		
ਜਣਗਣਨਾ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਜਣਗਣਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
• ONS ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 2
ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ ਲਓ।
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਦਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ; ਡੇਟਾ
ਤੁਲਨਾਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਸੰਗਤਾ ਵਧਾਉਣ; ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕਵਾਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,
ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਡੀਨੇਟਿਡ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਲਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆੱਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਰ, ਚੰਗੀ ਪਦਤੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ 		
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਕਿੱਟਾਂ।
• ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਪਡੇਟ 		
ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ GSS ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸਮਾਜਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾੱਸ-		
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ।
• ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਚਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਸਮੂਹ ਬੁਢਾਪਾ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ONS ਡੇਟਾ
ਸਿਧਾਂਤ)
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 3
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹਿਯੋਗ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
• ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।
• ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ; ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੇਟਾ 		
ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕਜ
ੇ ਪ੍ਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਤਰਖੰਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 		
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦ ਆੱਫਿਸ ਫਾੱਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਦ ਕੈਬਨਿਟ
ਆੱਫਿਸ ਰੇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਡਿਸੇਬਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕਵਲਿਟੀਸ ਆੱਫਿਸ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਫਾੱਰ
ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾੱਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ; MHCLG, ONS ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ
ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਅੰਤਰਖੰਡਤਾ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾੱਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।
• ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਰਗਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈੈ।
• ਰਿਕਾਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਵੇਂ ਬੇਘਰਪੁਣੇ ‘ਤੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਪੱਧਰ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 4
ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ -ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ -ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਇੰਫਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• GSS ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪਲਾਨ ਨਾਲ, ਡੇਟਾ ਦਾ 		
ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਝੜ 2021 ਲਈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ 		
ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 		
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 		
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 		
ਆਯੋਜਿਤ ਲੰਮੀ ਡੇਟਾਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 		
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇੇ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਨ
 ਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਰੇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ
ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੇੇ।
• ਅ
 ੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੀਕੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਰਵੇਖਣ (DCMS), ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸਰਵੇਖਣ (DCMS), ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੋਤ ਸਰਵੇਖਣ (DWP) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਰੇਵਖਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਸੈਂਪਲ (DHSC) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇੇ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 5
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਿਆਤ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੁਸੰਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾੱਸ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਇ
 ੱਕ GSS ਹਾਰਮੋਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਤਝੜ
2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵ
 ਿਆਪਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਕੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਡ
 ੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਬਾਰੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮਿਆਂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਓਐਨਐਸ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸੰਖਿਅਕੀ ਸੁਸੰਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾੱਸ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ

9 | ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 6
ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਯ
 ੂ.ਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ
ਲਈਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੇ।
• ਵ
 ਰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ONS ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡੇਟਾ
ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਇਕਵੈਲਿਟੀ
ਡੇਟਾ ਅਸੈਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਯਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਡ
 ੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਸਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ
ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ONS ਵਿਖੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਨਿਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਹੋਸਟਲ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸੋਫਾ ਸਰਫ਼ਰ, ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ
ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ; ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ; ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ; ਅਤੇ
ਜਿਪਸੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮੂਹੈ।
• ਡੇਟਾ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ
ਕੰਮ ONS ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੈਪ
ਂ ਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ
ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ
ਹੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ONS ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
• ਅ
 ਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ
ਰੇਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 7
ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ
ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਅ
 ਸੀਂ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਐਸ ਇਕਸੁਰਤਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਡ
 ੇਟਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ, ONS ਨਸਲੀ ਅਤੇ
ਅਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡੇਟਾ ਸਿਧਾਂਤ: 8
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਕੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਆਰੰਭਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
• ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 		
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
• ONS ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਇਕਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਚਾਰ 		
ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈੇ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ
• ਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ
ਉਪਕਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਵੈਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ
ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
• ਸਰਲ, ਅਨੁਕੂਲ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼
ਲਈ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲਚਕਦਾਰ ਟੇਬਲ 		
ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੇਟਾਸੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ
ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਗੇਂ।
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ equalities@ons.gov.uk ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ
ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ’ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਕਾਰਡਿਫ ਰੋਡ
ਨਵਾਂ ਪੋਰਟ
ਸਾਉਥ ਵੇਲਜ਼
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