
1 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ
'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ

ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਭ ਮੀ ਸਾਖਾ
ਹਿਕਾਸ ਹਬਊਰੋ

ਵਿਕਾਸ ਵਿਊਰੋ (DEVB(PLB)) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਖਾ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ, ਭਮੂੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਭੂਮੀ ਪਰਸਾਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਜਸਟਰੀਕਰਣ, ਸਵਿਰੀ ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਨੀਤੀਆ ਂ ਲਈ ਵਜ਼਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਿੈ। ਇਿ ਵਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁ਼ਿੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਿਾਵਲਆਂ
ਨੂ਼ਿੰ  ਸਮਰੱਥ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਿੁੱ ਤ ਮਿੱਤਿ ਵਦ਼ਿੰਦੀ ਿੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀਆਂ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ
ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਰਾਿਰ ਪਿੁ਼ਿੰਚ ਨੂ਼ਿੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ।

A. ਜਨਤਕ ਪ ੱ ਛਹ ੱਛ ਸੇਿਾ

ਸ਼ਿੰਿ਼ਿੰ ਵਿਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ

⚫ ਲੋਕ DEVB(PLB) ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੱੁਛਵਗੱਛ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਿੁ਼ਿੰਚ ਦੇ ਤਵਿਤ ਕੋਡ ਦੀ ਿਨੇਤੀ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਸੇਿਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਿੁ਼ਿੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿੇਾ ਦੇ ਪਰਿ਼ਿੰ ਿ ਵਿੱਚ ਭਾਸਾ ਦੀ ਰੁਕਾਿਟ ਨੂ਼ਿੰ  ਦੂਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

⚫
ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਿਾਂ ਿੋਿੇ ਵਿਆਵਖਆ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿ਼ਿੰ ਿ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

⚫

ਵਿਆਵਖਆ ਸਿੇਾ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ ਿਾਰੇ ਫੀਡਿੈਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ
ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।
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B. ਅਪੀਲ ਹਰਿਹਬਊਨਲ (ਭਿਨ)

ਸ਼ਿੰਿ਼ਿੰ ਵਿਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ

⚫ ਅਪੀਲ ਵਟਰਵਿਊਨਲ (ਭਿਨ) (ATB) ਭਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਿਾਰਾ 48 ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਗਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਆਇ 123 
ਦੇ ਉਦਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਭਿਨ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਵਿਰੱੁਿ ਅਪੀਲ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ।

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

⚫ ATB ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ATB ਦੀ ਿੈਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦ ੋਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਂ
(ਭਾਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅ਼ਿੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਿਿ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਿ਼ਿੰਡਣ ਲਈ ਦੋਿੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ
ਿੀ ਪਰਕਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

⚫
ਵਜੱਥੇ ਢੁਕਿਾਂ ਿੋਿੇ, ATB ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਿ਼ਿੰ ਿ
ਕਰੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

⚫
ATB ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ
ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਿੂ
ਉਪਾਅ

⚫ ATB ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿੰਿਦੇਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ
ਿਰਾਿਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪਰਤੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਿਾਉਣ ਲਈ
ਢੁਕਿੀਂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

⚫ ATB ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਿਆਨ
ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਿਾਿ
ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਿਰਾਿਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣ।

C. ਸਰਾਫ ਲਈ ਰਿੇਹਨੂੰ

ਸ਼ਿੰਿ਼ਿੰ ਵਿਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ

⚫ ਨਸਲੀ ਸ਼ਿੰਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਸ਼ਿੰਿ਼ਿੰਿੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ
ਸਮਝ ਪਰਤੀ  ਫਰ਼ਿੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂ਼ਿੰ  ਿਿਾਉਣਾ।
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ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

⚫
DEVB(PLB) ਫਰ਼ਿੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਮੁਿੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਕੌੇ ਦੀ ਕਵਮਸਨ, ਸ਼ਿੰ ਵਿਿਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੇਲੈਂਡ
ਮਾਮਲਾ ਵਿਊਰੋ, ਵਸਿਲ ਸਿੇਾ ਟਰੇਵਨ਼ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਿੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਿ਼ਿੰ ਵਿਤ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੰਗਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ⚫

ਸਰਕੂਲੇਸਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਪੂਰ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ
ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਫੀਡਿੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੱਿ ਉਪਾਆਂ ਿਾਰੇ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਲਈ,

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਿ ਵਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ (ਪਰਸਾਸਨ) ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਪਰਕ
ਕਰ ੋ-

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨ਼ਿੰ .

ਫੈਕਸ ਨ਼ਿੰ .

: 3509 7812 

: 2509 9988 

ਡਾਕ ਪਤਾ : 18/F, West Wing, Central Government Offices, 

      2 Tim Mei Avenue, 
      Tamar, Hong Kong

: Ms Mavis NGAN




