
نسلی مساوات کو فروغ دینےکےلئے 

موجودہ اورمجوزہ اقدامات 

 

 محکمہ وزارت امور داخلہ

 

( کی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری حکومت اورعوام کےمابین رابطہ "HADمحکمہ وزارت امورداخلہ )"

عکاسی سمجھ سکے اور پھراس کی  بہترطورسےسماج کی توقعات کو HAD تاکہہے استوارکرنا

پالیسی سازی میں معاون بنےاورضلعوں کے مختلف محکموں کےدرمیان پوری کرکےحکومت کی 

 -طرح ہم آہنگی پیدا کرسکے

HAD  اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہےکہ مختلف نسلوں سےتعلق رکھنے والےلوگوں کی اس محکمہ کی

نسلی  -رسائی بھی ہو طرف سےمہیا کی جانے والی خدمات کی پوری معلومات ہواوران تک آسان

اوات کوفروغ دینےاور مختلف النسل افراد کی ا ن سماجی خدمات تک یکساں رسائی ککے لئے یہ مس

 محکمہ مندرجہ ذیل اقدامات کررہا ہے

A. پبلک انکوائری سروس  

ضلعوں میں  18عوام حکومت کی خدمات کےبارے میں تمام معلومات   متعلقہ خدمات

سنٹرز"( موجود محکمہ داخلہ کےانکوائری سنٹرز)"انکوائری 

اس بات کویقینی بنانےکےلئےکہ پبلک  -سےحاصل کرسکتے ہیں

تک رسائی بغیرکسی نسلی تفریق کےہرشخص  انکوائری خدمات

 -کوحاصل ہےلسانی رکاوٹوں کودورکرنےکےاقدامات کئےگئے ہیں 

مختلف النسل لوگوں کی زبانوں میں معلوماتی پرچیاں اورپمفلٹس   موجودہ اقدامات

میں رکھےجائیں گےاورانہیں نمایاں طورپر پیش کیا انکوائری سنٹرز 

 -جائےگا

  اگرضروری اورمناسب سمجھا گیا توترجمانی کی خدمات کا بھی انتظام

کیاجائےگااگرخدمات سےمستفید ہونےوالےمختلف النسل لوگ ڈیوٹی 

الیرسروس کےزیرانتظام اورفری لیگل ایڈوائس کےتحت مفت قانونی 

 -مشورہ حاصل کرنا چاہتے ہیں 

مستقبل کےکاموں کا 

 جائزہ
 النےکےلئےمختلف النسل لوگوں کے مشورہ کو  خدمات میں بہتری

 -ریکارڈ کیا جائےگا اوران پرغور کیا جائےگا

  یہ ترجمانی کتنی مؤثرثابت ہوتی ہےاس کےبارے میں مختلف النسل

لوگوں کےتآثرات حاصل کئےجائیں گےان کا جائزہ لیا جائےگا اور ان 

 -پیدا کی جائےگیمیں بہتری 

 

B. پرائیویٹ سروس کے لئےاعالمیہ/ بیا ن حلفی 

پرائیویٹ سروس کے  نگ کے سروس سنٹرمیںعوامی افراد ہانگ کا  متعلقہ خدمات



دوسرکاری زبانوں )چینی یا انگریزی( میں سے کسی  مہیا کردہ لئے

بیان حلفی کی  ان میںایک میں مفت اعالمیہ/ بیان حلفی دے سکتےہیں )

 -(بھی شامل ہے جگہ تصدیق نامہ

اگران حدمات سےمستفید ہونےوالےمختلف نسل کےافراد سرکاری زبان   موجودہ اقدامات

سےواقف نہیں ہیں توان کےلئے انکوائری سنٹرکااسٹاف ترجمانی کی 

 –خدمات فراہم کرےگا 

  مختلف النسل افراد کےلئےاعالمیہ/ بیان حلفی کےبارے میں مختلف

زبانوں میں معلوماتی پرچیاں انکوائری سنٹرمیں مہیا کی جائیں گی اور 

 -اگانہیں نمایاں طورپرپیش کیا جائے

مستقبل کےکاموں کا 

 جائزہ
  انکوائری سنٹرکااسٹاف  ایک سروے کےذریعہ ان خدمات سےمستفید

ہونےوالےمختلف النسل افراد کےخیاالت کی جان کاری حاصل کرےگا 

ں کوبہترطورپر سمجھا جائےاوران میں ضروری تاکہ ان کی ضرورتو

 -اورمناسب بہتری پیدا کی جائے

 

C. جائداد سےمستفید ہونے والوں کےلئےوپورٹ سروس 

اسٹیٹ  "(EBSUکا اسٹیٹ بنی فیشیری سپورٹ یونٹ )"  HAD متعلقہ خدمات

فروری  11کےایسےبنی فیشیری کوسپورٹ کرتا ہےجن کا انتقال  

کویا اس کےبعد ہوگیاہوجیسا کہ پروبیٹ اورانتظامی آرڈیننس  2006

 60ایف،  60ای ،  60ڈی،  60سی،  60بی،  60( کی دفعہ 10کے)مادہ 

جوخاص طورپرایسی چھوٹی کے میں ذکرکیا گیا ہے 60جی اور

ایشوکرتا ہے جن کی مالیت ہانگ  نوٹسکنفرمیشن جائدادوں کےلئے

ڈپازٹ بکس کے معائنہ ڈالرسےزیادہ نہ ہویا بینک  50،000کانگ کے

اس بات کویقینی  -کرتا ہےکی ضرورت کی سرٹیفیکیٹ ایشو

بنانےکےلئےکہ پبلک انکوائری خدمات تک رسائی بغیرکسی نسلی 

تفریق کےہرشخص کوحاصل ہےلسانی رکاوٹوں کودورکرنے کے 

 -کئےگئے ہیں اقدامات 

فرادجوسرکاری زبان النسل ا مختلفان خدمات سے مستفید ہونے والے  موجودہ اقدامات

 -ہیں ان کے لئے ترجمانی کی سہولت مہیا کی جائےگی سےواقف نہیں

مستقبل کےکاموں کا 

 جائزہ
  خدمات میں بہتری النےکےلئےمختلف النسل لوگوں کے مشورہ کو

 -کیا جائےگا ریکارڈ کیا جائےگا اوران پرغور

 EBSU  اسٹاف ایک سروے کےذریعہ ان خدمات سےمستفید

ہونےوالےمختلف النسل افراد کےخیاالت کی جان کاری حاصل کرےگا 

تاکہ ان کی ضرورتوں کوبہترطورپر سمجھا جائےاوران میں ضروری 

 -اورمناسب بہتری پیدا کی جائے

کئے جانے والے 

 مزید اقدامات
  زبانوں میں معلوماتی پرچیاں اور پمفلٹس آن مختلف النسل افراد کی بڑی

کے سروس سنٹر پرنمایاں  EBSUالئن مہیا کی جائیں گی اور انہیں 

 -طور پرپیش بھی کیا جائےگا



 

D. اسٹاف کی ٹریننگ 

اسٹاف کی نسلی حساسیت  کی واقفیت کو بڑھانےاورنسلی تفریق   HAD متعلقہ خدمات

 -کو بہترطورپرسمجھنے کے لئے

 سول سروس کالجکول اپارچونیٹی کمیشن، یا  HAD اقداماتموجودہ 

اوردیگرغیرحکومتی تنظیموں کےساتھ مل کےاپنےاسٹاف کو ٹریننگ 

 -دے گا

مستقبل کےکاموں کا 

 جائزہ
  ٹریننگ مواد کےمحتویات کونفع بخش بنانےکےلئےٹریننگ اسٹاف کے

 -جائےگا  تآثرات کا جائزہ لیا

 

E. انکوائری 

بارے میں انکوائری اور کے موجودہ اورمجوزہ اقدامات کے HADنسلی مساوات کوفروغ دینےکےلئے 

 جان کاری حاصل کرنے کے لئے

  پبلک انکوائری سروس اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ڈکلیریشن/ اوتھپرائیویٹ استفادہ برائے 

 

 ) چاؤ یکج ٹرمسMr. Jack CHOW (:  نام

 ایکزیٹیوآفیسر )پبلک انکوائری سروس( : عہدہ

 2500 2835فون نمبر: ٹیلی 

 28343377فیکس نمبر:    

 hadgen@had.gov.hkای میل :               

29/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong :ڈاک کا پتہ 

Kong  

 اسٹیٹ بنی فیشیریزسپورٹ سروسز 

 

  )وان یلسیمس ا( Miss Elsie WAN:  نام

 2سینئرکیریکل آفیسر)اسٹیٹ بنی فیشیریز(  : عہدہ

  1535 2835ٹیلی فون نمبر: 

  9497  2122 فیکس نمبر:    

 ebsu@had.gov.hkای میل : 

 ,F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai/3 ڈاک کا پتہ: 

  Hong Kong 
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