ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪਾਅ
ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਜਸਟਰੀ

ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜ ਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ

ਾਲੇ ਜਲਖਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ੍. 128) (LRO) ਅਤੇ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (ਕੈਪ੍. 128A) (LRR) ਦੇ ਤਜਹਤ ਿਨਤਕ ਖੋਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ

ਸਥਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਨਤਕ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (OCs) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਕਰਨ, OCs ਦੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਲਜਡੂੰ ਗ
ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (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, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ

ਅਤੇ ਿਾਤੀਗਤ ਜਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ, ਸਿੂੰ ਧਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਿਰਾਿਰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿੂੰ ਧਤ ਸੇ ਾ ਾਂ

⚫

ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜਲਖਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਿੋ LRO ਅਤੇ
LRR ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ੇ ਜ ਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਕਸਟਮਰ
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰ ਤਾਈ ਪ੍ੋ, ਸਏਨ ਾਨ ਅਤੇ ਯਏਨ ਲੋਂ ਗ (ਸਮਜਹਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ") ਜ ਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਜਨਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼
ਸਰਚ ਆਜਫਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਿਾਂ ਇੂੰ ਟੀਗਰਟ
ੇ ੇਡ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਇੂੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਜਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
⚫

BMO ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੂੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ OCs ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ
ਲਈ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। OCs ਦੀ
ਪ੍ਰਿੂੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱ ਕਤਰ BMO ਅਧੀਨ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ
ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕੋਈ

ੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਿਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਸਿੂੰ ਧਤ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ OC
1

ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਿਦਾ ਉਪ੍ਾਅ

⚫

ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੂੰਧ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਜ ਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਨਤਾ ਲਈ ਛਾਪ੍ੀ ਗਈ ਸਾਰੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਆਜਦ ਸਮੇਤ)
ਅਤੇ ਜ ਭਾਗੀ ਅਤੇ IRIS
ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹੈ।
⚫

ੈਿਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ

ਲੋ ੜ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰਧ ਸੈੈੰਟਰ ਫਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਐੂੰਡ
ਏਨਹਾੂੰਸਮੇੈੰਟ ਆਫ ਏਥਜਨਕ ਮਾਈਨਜਰਟੀ ਰੇਜਜ਼ਡੇੈੰਟ੍ਸ (CHEER) ਦੇ

ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। CHEER ਅਿੱ ਠ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਨ: ਿਸ਼ਾਸਾ ਇੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਹੂੰ ਦੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ,
ਪ੍ੂੰ ਿਾਿੀ, ਉਰਦ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ੀਅਤਨਾਮੀਜ਼।
ਭਜ ਿੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ

⚫

ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ। ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੈਕ/ਸੁਝਾਅ, ਿੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਿ ਕੀਤੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ

ੇਖਣ ਲਈ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ

ਜਿਿੱ ਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਹੋ ੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਿਾਣ
ਾਲੇ ਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

⚫

ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਿਾਤੀਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਿਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਿ ੇਂ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ, ਸਿੂੰ ਧਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਜਿ ੇਂ ਜਕ

ਇਕੁਅਲ ਓਪ੍ਰਚੁਜਨਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨ, ਦ ਕੂੰ ਸਟੀਜਟਊਸ਼ਨਲ ਐੂੰਡ ਮੇਨਲੈ ੈੰਡ

ਅਫੇਯਰਸ ਜਿਉਰੋ, ਦ ਜਸ ਲ ਸਰਜ ਸ ਟਰੇਜਨੂੰਗ ਐੂੰਡ ਡੇ ਲਪ੍ਮੇੈੰਟ
ਇੂੰ ਸਟੀਜਟਊਟ, ਆਜਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ

ਾਲੇ ਢੁਕ ੇਂ

ਜਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਾ ੇ ਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਿਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ ਲਈ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ
ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਜ ਸ ਮੈਨੇਿਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ.
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.
ਈਮੇਲ

ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ

:

3105 0000

:

2596 0281

:

csa@landreg.gov.hk

:

ਦ ਲੈਂ ਡ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਕੁਈਨਸ ੇ ਗੌਰਜਮੂੰ ਟ ਆਜਫਸੇਜ਼
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