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 نسلی مساوات کی ترویج کے لیے موجودہ  

اور تجویز کردہ اقدامات 

پالننگ اینڈ لینڈز برانچ 

 ڈویلمپمنٹ بیورو 

ان پالیسیوں کے بنانے کی   ننگ اینڈ لینڈز برانچ ڈویلپمنٹ بیورو )ڈی ای وی بی )پی ایل بی(( کی پل 

ذمہ دار ہے جو کہ منصوبہ بندی، ترقی، اراضی کے استعممال اور فراہمی، اراضی کے انتظام،  

بیورو کی   اراضی کے اندراج، شہری تجدید اور بلڈنگ سیفٹی کے حوالے سے نافذ العمل ہیں۔ یہ

کے حوالے  بنانے  حکومتی معلومات اور خدمات تک رسائی کو فعال کی نسلی اقلیتوں طرف سے

خصوصی توجہ دیتی ہے۔ نسلی مساوات کی ترویج اور نسلی اقلیتوں کے لیے ہماری کمیونٹی  سے 

 سروس تک مساویانہ رسائی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔  

A.  پبلک انکوائری سروس 

متعلقہ 

خدمات 

ٹیلیفون  عامۃ الناس ڈی ای وی بی )پی ایل بی( کے متعلق معلومات  ⚫

تحت کی  ائری، ای میل اور معلومات تک رسائی کے ضابطہ کےانکو

کو یقینی بنانے   امرگئی درخواست کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس 

بہ  عوامی انکوائری سروس نسلی پس منظر سے قطع نظر ے کہ یکے ل

روس کی فراہمی کے دوران زبان کی رکاوٹ  س  آسانی عوام تک پہنچے،

ے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ یکے لپر قابو پانے 

موجودہ  

اقدامات

ترجمانی کی سروس کا انتظام کیا جائے گا جہاں ضروری اور مناسب   ⚫

 سمجھا گیا۔ 

مستقبل کے کام کا  

 جائزہ 

کے  نسلی اقلیتوں کے صارفین سے  ترجمانی کی سروس کے موثر ہونے  ⚫

حوالے سے رائے وصول کی جائے گی تاکہ اس کا جائزہ لیا جائے اور  

 اسے بہتر بنایا جائے۔ 
. 

B. یونل )بلڈنگ( رباپیل ٹ

متعلقہ خدمات  اپیل ٹربیونل )بلڈنگز( )اے ٹی بی( کو ہانگ کانگ کے قوانین بمتعلق   ⚫

کے تحت تشکیل دیا گیا ہے،  123، باب 48بلڈنگز آرڈیننس کے سیکشن 

تاکہ بلڈنگ اتھارٹی کے خلف اپیل کی سماعت کی جائے اور اس کا 

فیصلہ کیا جائے جو کہ اس فیصلے سے متاثرہ فرد کی شکایت پر دائر 

 کی جاتی ہے۔ 
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موجودہ  

اقدامات

سرکاری  اے ٹی بی سے متعلق معلومات اے ٹی بی کی ویب سائٹ پر دو  ⚫

زبانوں )جیسا کہ چینی اور انگریزی( میں دستیاب ہیں۔  اس کے ساتھ 

ساتھ، عامۃ الناس میں تقسیم کے لیے دونوں سرکاری زبانوں میں 

 معلوماتی کتابچے بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ 

اے ٹی بی ترجمانی کی سروس کا انتظام کرے گی، جہاں موزوں خیال کیا   ⚫

 گیا۔ 

کا  مستقبل کے کام 

 جائزہ 

اے ٹی بی نسلی اقلیتوں کی ضروریات کی تکمیل کے پیش نظر وقتاً فوقتاً   ⚫

 اپنی خدمات کا جائزہ لے گی۔

اضافی اقدامات 

جو لیے  

گئے/جو کہ لیے  

 جانے ہیں 

اے ٹی بی کے ارکان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ متعلقہ  ⚫

حساسیت سے متعلق اپنے تربیتی عمل میں شریک ہوں تاکہ وہ نسلی 

شعور اور نسلی مساوات کے حوالے سے اپنی آگہی میں اضافہ کر 

سکیں۔ 

اے ٹی بی نسلی اقلیتوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھے گی اور   ⚫

نسلی  ضروری اقدامات اٹھائے گی تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ 

پس منظر سے قطع نظر، عامۃ الناس کے ہر رکن کو تمام خدمات فراہم  

 کی جائیں۔ 

C. تربیت عملہ

فرنٹ الئن عملہ کی نسلی حساسیت اور نسلی امتیاز کے آرڈییننس کے   ⚫ متعلقہ خدمات 

 میں اضافہ کرنا۔شعور حوالے سے 

موجودہ  

 اقدامات 

ڈی ای وی بی )پی ایل بی( ایکوئل اوپرچیونٹی کمیشن، کنسٹیٹیوشنل اینڈ   ⚫

مین لینڈ افیئرز بیورو، سول سروس ٹریننگ اینڈ ڈویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ یا  

تاکہ  گامتعلق غیر حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے 

 فراہم کر سکے۔  الئن عملہ کو تربیت فرنٹ 

مستقبل کے کام کا  

 جائزہ 

عملہ کی آراء اس غرض سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ تشہیری موادات  ⚫

 کے مواد کو بہتر بنانے کے حوالے سے ملحظہ کیا جا سکے۔
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سے استفسارات کے   نسلی مساوات کی ترویج کے لیے موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات کے حوالے

درج ذیل چینلز کے ذریعے سینئر ایگزیکٹو آفس )ایڈمنسٹریشن( سے رابطہ قائم  لیے، براہ مہربانی

- کریں 

: 

3509 7812 : 

 ڈاک کا پته
: 

: 

س نمبر 
لیفون نمبر 
افسر Ms Mavis NGAN

2509 9988
18/F, West Wing, Central Government Offices, 
2 Tim Mei Avenue, 
Tamar, Hong Kong  




