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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧਾਵ ੇਤੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 

ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਜਸਟਰੀ 
 

 

 

ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜ ਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜਲਖਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ੍.  128) (LRO) ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ (ਕੈਪ੍. 128A) (LRR) ਦੇ ਤਜਹਤ ਿਨਤਕ ਖੋਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ  ਸਥਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਨਤਕ ਦਫਤਰ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (OCs) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 
ਕਰਨ, OCs ਦਆੁਰਾ ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾਇਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਲਜਡੂੰਗ 

ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ੍.  344) (BMO) ਦੇ ਤਜਹਤ OC ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ 
ਜ  ਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਿਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ 
ਅਤੇ ਿਾਤੀਗਤ ਜਪ੍ਛਕੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ, ਸਿੂੰਧਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਿਰਾਿਰ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ  
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਿਹਤੁ ਮਹਿੱਤ  ਜਦੂੰਦੇ ਹਾਂ। 
 

 

ਸਿੂੰਧਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ⚫  ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜਿਹ ੇ ਜਲਖਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਿੋ LRO ਅਤ ੇ

LRR ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਿਨਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ੇ ਜ ਿੱਚ ਸਜਥਤ ਕਸਟਮਰ 

ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰ ਤਾਈ ਪੋ੍, ਸ ਏਨ  ਾਨ ਅਤੇ ਯ ਏਨ ਲੋਂਗ (ਸਮ ਜਹਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ") ਜ ਿੱਚ ਸਜਥਤ ਜਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ 

ਸਰਚ ਆਜਫਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਿਾਂ ਇੂੰਟੀਗਰਟੇੇਡ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਨ ਇੂੰਫਾਰਮਸ਼ੇਨ 

ਜਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ⚫  BMO ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੂੰ ਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ OCs ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਨ 

ਲਈ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨ ੂੰ  ਦਰਖਾਸਤ ਦ ੇਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  OCs  ਦੀ 
ਪ੍ਰਿੂੰ ਧਕ ਕਮਟੇੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ BMO ਅਧੀਨ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ 

ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ  ੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।  
ਿਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਸਿੂੰਧਤ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ OC 
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ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਿ ਦਾ ਉਪ੍ਾਅ ⚫  ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰ ਧ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਜ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਿਨਤਾ ਲਈ ਛਾਪ੍ੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਪ੍ਰਚ ੇਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਆਜਦ ਸਮੇਤ) 

ਅਤੇ ਜ ਭਾਗੀ ਅਤੇ IRIS  ੈਿਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਂ ਜ ਿੱਚ ਹੈ।   

 ⚫  ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰ ਧ ਸੈੈੰਟਰ ਫਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਐੂੰਡ 

ਏਨਹਾੂੰਸਮੇੈੰਟ ਆਫ ਏਥਜਨਕ ਮਾਈਨਜਰਟੀ ਰੇਜਜ਼ਡੇੈੰਟ੍ਸ (CHEER) ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ।  CHEER ਅਿੱਠ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਨ: ਿਸ਼ਾਸਾ ਇੂੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਜਹੂੰ ਦੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, 
ਪ੍ੂੰਿਾਿੀ, ਉਰਦ , ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ  ੀਅਤਨਾਮੀਜ਼। 

ਭਜ ਿੱਖ ਦ ੇਕੂੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

⚫  ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿਕੈ/ਸੁਝਾਅ, ਿੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਿ ਕੀਤ ੇ

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ 
ਜਿਿੱ ਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਹੋ ੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਿਾਣ 

 ਾਲੇ  ਾਧ  ਉਪ੍ਾਅ 

 

 

⚫  ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਿਾਤੀਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਿਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ 
ਸਮਝ  ਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਿ ੇਂ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ, ਸਿੂੰਧਤ ਸੂੰਸਥਾ ਾਂ ਜਿ ੇਂ ਜਕ 

ਇਕੁਅਲ ਓਪ੍ਰਚੁਜਨਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨ, ਦ ਕੂੰਸਟੀਜਟਊਸ਼ਨਲ ਐੂੰਡ ਮਨੇਲੈੈੰਡ 

ਅਫੇਯਰਸ ਜਿਉਰੋ, ਦ ਜਸ ਲ ਸਰਜ ਸ ਟਰੇਜਨੂੰ ਗ ਐੂੰਡ ਡੇ ਲਪ੍ਮੇੈੰਟ 

ਇੂੰਸਟੀਜਟਊਟ, ਆਜਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਢੁਕ ੇਂ 
ਜਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  
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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ  ਧਾ ੇ ਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛਜਗਿੱਛ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤ ੇ

ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਜ ਸ ਮਨੇੈਿਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ- 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ . : 3105 0000 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ . : 2596 0281 

ਈਮੇਲ : csa@landreg.gov.hk 

ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ : ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ 
ਕੁਈਨਸ ੇ ਗੌਰਜਮੂੰਟ ਆਜਫਸੇਜ਼ 

28 ੀਂ ਮੂੰਜ਼ਲ 

66 ਕੁਈਨਸ  ੇ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ 

 

 

 

 

 

ਦ ਲੈਂਡ ਰਜਜਸਟਰੀ 
ਮਈ 2020 


