
 

)                ےیلکےدفامدہیازسےدہزیاکےٹینویکمکہہےکوششکیٹنٹمارپیڈڈزنیلاراضیہکممح    )  

                ںیمناظرتئیالقاعوراقامیمہکممح۔ کرےصلاحتیقوفںیمماتظناكےاراضیمیںانگکانگہ

                ؛  ںویپالیسےہاتکردہوجدجیےلکےنےہرنگہآہمتھساکےتنارجحاکےٹیمارکاوریدتصاقا

                 پرںوقیطرنیبہتریےلکےنےکرراوپکوتایضرورتیدلبکیونٹییکماورنےیلائزہجتقلمسکا

؛                دیدجاوررکھنا؛ارقربراورنایدغوفرکولچرککےتہارمہنراوہپیشاورتیففاشدرآمدعمل  

                 کوائلسوانسانییےلکےنےابڑھکوکاردداتعاساوریرداوایپاورناکرمالتعاسکاجیونالکٹنیتر

                 ےیلکےنےنابیقینیکوئیارسیومساکیتادمخنیپاتکںووگلکےنسللفتخمہم۔ نابنابہتر

  ۔ہیںمزعپر

 

 

                 ںیمتخدماان. ہےدارہذمکاماتظناكےیراضاںیمخطےہکممحتخدماہتعلقم

           یرسرکایےلکےےنرکراوپکوتریاوضرتیایقترکینگکاگنہا

            یلواتیلکمنجیہے؛شاملناکرتوخفراوررناکصتمخكواراضی

            ےیلکےذفانکےںوبونصماورںوکاموامیعاورحصولکااراضی

            کےاراضیاورلیزیسرکاراورکرنا؛صافکواراضیدرکار

.          ہراوروےسرکےنیزمںیمانگکانگہہکمحمنارکمتظاناکارولٹنک    

              اتکرماکبھیپرطورکےرٹیتھاایرکزمیےلکےیسازہنقشکیمقس

  .ہے

 

         گناہپرٹئسابیوکیہکممحتومامعلںی مبارےکے     تخدمایہمارتداماقادہووجم

(   بیاتدسںیمیگریزنااورنیزیئاچنیعیںونابزیرسرکادوکیانگک      (     

        ہارتشاتیدساوربچےاتکماتیومعلماتمیےلکےتومالمع  کی معوا. ںیہ

.  ںیہتےجایےکشائعںیمںونابزیرسرکاںونود        

  ٹپوسفیکس/ یلمایالئنزٹہایوائرنکاعلقتمسےہکممحماوع  ،  /     ،       

             میںبارےكےہکمحمپرنٹرؤکاوسرسمیںرتدفالفتمخکےہکممحیا

       .ہیںتےسککرحاصلتادمخاورتومامعللفتمخ

CHEER       ںوالونےکرمہرافتخدماگریدیا/ اور( رکزمقلیتیانسلی  (      

                ےئاجیاکمتماہاکاتدمخکیرجمانیتتوہوایضرورںجہاہیعذرکے

CHEER           تاکرمہرافتخدماکیرجمانیتپرنولیفیٹمیںںونبازٹھآ۔ گا  

،  وگتگالوداربیانجپپالیینیدنہایشینوڈنابھاسانییعہے   ،   ،   ،   ،   ،     ،  

.    میناتیواورتھائی    ںی مبارےکےتمدخ  کینیترجماکیطرحاس   
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                      نسلی مساوات کو فروغ دینے کے ليے  

                        موجودہ اور مجوزہ  اقدامات 
 

 محکمہ اراضی ( لينڈز ڈیپارٹمنٹ)  
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معلومات محکمہ کے مختلف دفاتر کے سروس کاؤنٹرز پر دستیاب  ہے.      

زبان کی خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں پوچھ گچھ / شکایات سے    

متعلق اعدادوشمار مستقل بنیادوں پر جمع کیے جاتے ہیں اور محکمہ کی 

ویب سائٹ پر شائع کیے جاتے ہیں۔  نسلی مساوات کے بارے میں ان 

کے شعور کو بڑھانے کے لیے عملے کو باقاعدگی سے ای میل بھی 

بھیجی جاتی ہیں۔ فرنٹ الئن افسران کو نسلی حساسیت اور مختلف 

ثقافتوں سے متعلق تربیتی کورسز میں شرکت کرنے کا انتظام کیا گیا 

ہے۔ اس موضوع کو پہلے ہی محکمہ کی نئی بھرتیوں کےلیے ابتدائی 

کورس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ 

محکمہ وقتا فوقتا اپنی خدمات کا جائزہ لے گا ، جس میں عوام کی آراء    مستقبل کے کام کا

اور تجاویز کو ہماری خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے  جائزہ 

غور كیا جائے گا. 

 

نسلی مساوات کے بارے میں ان کے شعور اور حساسیت کو بڑھانے    اضافی اقدامات لیے

کے لیے عملے کو تربیت لینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کی  گئے/ لیے جائیں گے 

سہولت فراہم کی جاتی ہے.  

 

 

 

نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لیے موجودہ اور مجوزہ  اقدامات کے بارے میں پوچھ گچھ کے 

لیے ، براہ کرم ڈپٹی ڈیپارٹمنٹل  سيکرٹری / جنرل  )محترمہ چنگ سوئت الن ، مشیل( سے مندرجہ 

ذیل طریقوں کے ذریعے رابطہ کریں - 

 

 2231 3233 ٹیلیفون نمبر.  :

 2536 0827 فیکس نمبر.  :

 ddsg@landsd.gov.hk ای میل  :

 21/F, North Point Government Offices, ڈاک کا پتہ  :

 333 Java Road, North Point, Hong Kong.

 

  

 

محکمہ اراضی ( لينڈز ڈیپارٹمنٹ ) 

 

 ًً

 

ُ

 




