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ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿਧੱ ਲਾਭ ਲਈ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 

ਉਤੱਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਗੰ ਵਿੱਚ 

ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਝੁਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ; ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਬਦਲਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਧੀਆ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ; ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਸੇਾਿਰੀ ਦੇ ਸਵਭਆਚਾਰ 

ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ; ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ 

ਅਤੇ ਕੁਸਲਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਿੱਖ ਿਖੱ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਹਾਾਂ। 

ਸਬੰਵਧਤ 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

 ਵਿਭਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੀਆਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਅਤੇ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ; ਵਨਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਨਯਤੰਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ ਵਿਭਾਗ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤ ੇ

ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਨਕਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ 

ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੇ ਪ੍ਬਵਲਕ ਦੀ 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੋਿਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇ

ਹਨ। 

 ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਫਤਰਾਾਂ ਵਿਚੱ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਾਂਚ 

ਹੌਟਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ / ਫਕੈਸ / ਡਾਕ ਜਾਾਂ ਸੇਿਾ ਕਾਉਾਂਟਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਿਭਾਗ 

ਦੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 



   ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (CHEER) ਅਤ ੇ

/ ਜਾਾਂ ਹਰੋ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਿਆਵਖਆ ਸਿੇਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। CHEER ਅੱਠ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਭਾਿ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਵਹੰਦੀ, 

ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,ੂ ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱਚ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਆਵਖਆ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ 

ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਿਖੱ ਿਖੱ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ 

ਕਾਉਾਂਟਰਾਾਂ ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹ।ੈ 

   ਭਾਸਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ੁੱਛਵਗਛੱ/ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਅੰਕੜ ੇ ਵਨਯਵਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ 

ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਈਮੇਲਾਾਂ ਿੀ ਵਨਯਵਮਤ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਸੰਿਦੇਨਸੀਲਤਾ ਅਤ ੇ

ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਣੋ 

ਲਈ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ ੇ

ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਨਿੀਆਾਂ ਭਰਤੀਆਾਂ ਲਈ ਇੰਡਕਸਨ 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਵਕਆ ਹ।ੈ 

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ   

 ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

  ਵਿਭਾਗ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿਤਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਵਦਆਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀਤ ੇਗਏ/ ਕੀਤੇ   

ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ 

  ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲਤਾ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤ 

ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੌੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਮਾਵਧਅਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਡਪ੍ਟੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ / 

ਜਨਰਲ (ਸਰੀਮਤੀ ਸਾਾਂਗ ਸਵਿਤ-ਲੈਨ, ਵਮਸੇਲ) ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ– 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 

 

 

: 

 

 

2231 3233 
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ਡਾਕ ਲਈ ਪ੍ਤਾ : 21/F, North Point Government Offices, 

333 Java Road, North Point, Hong Kong. 
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