موجودہ اور منصوبہ بند اقدامات
نسلی مساوات کے فروغ پر
دی لینڈ رجسٹری

لینڈ رجسٹری ہانگ کانگ میں زمین کو متاثر کرنے والے آالت کے رجسٹریشن اور لینڈ رجسٹریشن
آرڈیننس کے تحت عوامی تالش کے لئے اراضی کے ریکارڈ کی فراہمی کے لئے ایک عوامی دفتر
ہ (کیپ۔ ( )128ایل آر او) اور زمین کے اندراج کے ضوابط (کیپ 128اے) (ایل آر آر)۔ م مالکان
کی کارپوریشنز ( )OCsکے اندراج OCs ،کی طرفے جمع کرائے گئے ضروری دستاویزات کی
فائلنگ اورلڈنگ مینجمنٹ آرڈیننس کے تحت او سی ریکارڈوں کی تالشی خدمات کی فراہمی کے
بھی ذمہ دار ہیں ( )344بی ایم او)۔ ہم ان کے نسلی اور گروہی پس منظر سے قطع نظر ،عوام کے
سبھی اراکین کی متعلقہ خدمات تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔
متعلقہ خدمات

موجودہ اقدامات

⚫

لینڈ رجسٹری ایسے آالت کو رجسٹر کرے گی جو ایل آر او اور ایل آر آر
کی تعمیل کرتے ہیں۔ عوام کوئینس وے میں واقع کسٹمر سنٹر سے اور
نیو ٹریٹریریز سرچ آفس جو بالترتیب تائی پو ،سوئن وان اور یوئن النگ
میں واقع ہے سے (اجتماعی طور پر "لینڈ رجسٹری دفاتر") یا انٹیگریٹڈ
رجسٹریشن انفارمیشن سسٹم کی آن الئن خدمات کے ذریعے اراضی کے
اندراجات اور اراضی کے ریکارڈ کی کاپیاں حاصل کرسکتی ہے

⚫

بی ایم او کے تحت مقررہ مینجمنٹ کمیٹیاں  OCsکے رجسٹریشن کے
لئے لینڈ رجسٹرار کو درخواست دے سکتی ہیں۔  OCsکی انتظامیہ
کمیٹیوں کے سیکرٹریز بی ایم او کے تحت جس کسی بھی دستاویز کو
لینڈ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ضروری ہوگا کو فائل کرینگے
عوامی ارکان متعلقہ لینڈ رجسٹری کے دفاتر سے OCاو ایس ریکارڈز
تالش کرسکتے ہیں۔

⚫

لینڈ رجسٹری خدمات کی فراہمی میں چینی اور  /یا انگریزی میں عوام
کے ساتھ بات چیت کرتی ہے۔ عوام کے لئے تمام طباعت شدہ معلومات
(بشمول معلوماتی کتابچے اور درخواست فارم وغیرہ) اور محکمانہ اور
آئی آر آئی آیس کی ویب سائٹوں پر معلومات چینی اور انگریزی دونوں
۔میں موجود ہیں۔.

⚫

ضرورت پڑنے پرنسلی اقلیتی باشندوں کی ہم آہنگی اور فروغ کے مرکز
کے ذریعہ ترجمان کی خدمت کا اہتمام کیا جائے گا (سی ایچ ای ای آر)۔
سی ایچ ای ای آر آٹھ زبانوں میں ترجمانی کی خدمات فراہم کرتا ہے،
یعنی بشاشا انڈونیشیا ،ہندی ،نیپالی ،پنجابی ،اردو ،تگالگ ،تھائی اور
ویتنامی۔
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مستقبل کے کام کا
اندازہ

⚫

مسلسل بہتری کے لئے وقتا فوقتا اقدامات پر نظرثانی کی جاتی ہے۔
صارفین کے تاثرات/تجاویز ،اگر کوئی ہوتے ہیں تو ،ریکارڈ کیا جاتا ہے
اور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ جہاں ضروری
اور مناسب ہو وہاں مزید بہتری الئی جاسکے۔

اضافی اقدامات کئے
گئے /کئے جانے ہیں

⚫

ہم متعلقہ تنظیموں جیسے مساوی مواقع کمیشن ،کانسٹی چیوشنل اینڈ مین
لینڈ افیئر بیورو ،سول سروس ٹریننگ اینڈ ڈویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ وغیرہ
کے ذریعہ فراہم کردہ مناسب تربیتی کورسز میں شرکت کے لئے اپنے
عملے کو نامزد کرتے رہیں گے تاکہ ان کی نسلی اور گروہی مساوات
کی سے آگ اور سمجھ کو بڑھایا جاسکے۔

نسلی مساوات کے فروغ سے متعلق مندرجہ باال اقدامات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لئے
براہ کرم درج ذیل چینلز کے ذریعے ہمارے کسٹمر سروس مینیجر سے رابطہ کریں۔
ٹیلیفون نمبر
فیکس نمبر
ای میل
ڈاک کا پتا
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