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 نسلی مساوات کی ترویج کے لیے 

 موجودہ اور مجوزہ اقدامات

 

 کمپنیز رجسٹر ی

 

 

قانونی  گوشواروں  کا   اور  کمپنیوں  کانگ  ہانگ  غیر  اور  مقامی  )"دی رجسٹری"(  کمپنیز رجسٹری 

اندراج کرتی ہے، اور عوام  کو کمپنیز رجسٹر میں درج کمپنی کی معلومات کا جائزہ لینے  اور اس  

ل یے  کنندگان کے  فراہم  کمپنی کے  سروس  یا  ٹرسٹ  ہے۔  ہم  کرتی  فراہم  میں سہولیات  کے حصول 

کی   الئسنس  لیے  قرض  دہندگان  کے  ہیں  اور  کرتے  بھی  انتظام  و  نسق  کا  الئسنس  کے  نظم 

درخواستوں/تجدیدات پر کارروائی کرتے ہیں۔ ہماری خدمات عامۃ الناس کو ان کے نسلی پس منظر  

سے قطع نظر مساویانہ اور منصفانہ بنیاد پر فراہم کی جاتی ہی ں۔ 

 

متعلقہ خدمات   ، محدود شراکت داریوں، غیر محدود فنڈ  اندراجکمپنیوں کے انضمام اور   ⚫

ٹرسٹیز کارپوریشنوں کے لیے    مندرج شدہکمپنیوں، ٹرسٹ کمپنیوں اور  

فراہم   الگ  کرناخدمات  پر  انٹیٹیز  دیگر  اور  کمپنیوں  مختلف    واور 

 ۔ کرنااندراج  اآرڈیننسوں کے لیے درکار تمام دستاویزات ک

مندرجعوام کو رجسٹ ⚫ میں  انٹیٹیز کی معلومات    ری  دیگر  اور  کمپنیوں 

 تالش کرنے کی خدمات فراہم کرنا۔ 

متعلقہ آرڈیننسوں کے تحت کمپنیوں اور دیگر انٹیٹیز اور ان کے افسروں   ⚫

 ۔ بناناکی جانب سے اپنی ذمہ داریوں پر عملدرآمد کو یقینی 

نظم و    الئسنس کےٹرسٹ یا کمپنی کے سروس فراہم کنندگان کے لیے   ⚫

 کا انتظام کرنا۔  نسق

درخواستوں/تجدیدات پر عملدرآمد    قرض دہندگان کے لیے الئسنس کی ⚫

ہ قرض معائنبغرض  اور عامۃ الناس کے ارکان کی طرف سے   کرنا

 کے رجسٹر کا انتظام کرنا۔  دہندگان
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موجودہ اقداما ت  انٹیٹیز کے ارکان   ⚫ دیگر  افسروں / کمپنیوں اور  الناس،  رجسٹری عامۃ 

سے رابطے کے لیے چینی اور انگریزی )تحریری اور زبانی دونوں(  

 کا استعمال کرتی ہے۔ 

موادات رجسٹری   ⚫ تشہیری  دیگر  اور  ہدایات  رہنما  کتابچے،  معلوماتی 

 ۔ کرتی ہےبشمول ویڈیوز چینی اور انگریزی دونوں میں شائع 

پورٹلز   ⚫ موادات   کےویب  و  پلیٹ    مشموالت  آنالئن  کے  رجسٹری  اور 

 فارمز کو چینی اور انگریزی دونوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ 

کیا  ترجمانی ⚫ انتظام  کا  سروس  کی  ترجمہ  کی    اور  اس  اگر  گا  جائے 

مثال کے طور پر، سیمینار معنقد کرتے وقت، نسلی    ضرورت پڑے گی۔

اقلیتوں پر مشتمل حاضریں کی موجودگی کی صورت میں اگر ممکن ہو  

 پایا تو ترجمانی اور ترجمہ کی سروس کا انتظام کیا جائے گا۔ 

بالخصوص   ⚫ ارکان،  کے  کےعملہ  بھرتی    ے عمل   اگلی صف  نئے  اور 

حوالے سے  مساوات کے  نسلی  اور  مواقع  مساوی  لیے  کنندگان، کے 

نسلی مساوات کے  تربیتی کورسز میں شرکت کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ  

 وابستہان کی آگہی، اور حساسیت میں اضافہ کیا جائے، نسل سے  متعلق  

معامالت کے حوالے سے ان کا فہم بڑھے اور مختلف نسلی گروہوں  

میں ے ارکان کی خصوصی ضروریات کے حوالے سے ان کی آگہی  ک

 ۔ اضافہ ہو پائے

مستقبل کے کام کا  

 جائزہ 

نسلی مساوات کی ترویج کے لیے اقدامات کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جائے   ⚫

استعما النسل سروس  مختلف  کا گا۔  معلومات  شدہ  جمع  کنندگان سے  ل 

  کے دوران جائزہ لیا جائے گا۔مالحظہ 
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موصولہ   سے  گروہوں،  اقلیتی  ارکان،  بشمول  نسلی  کے  الناس  عامۃ  ⚫

اضافے تبصروں اور تجاویز، کو پیش نظر رکھا جائے گا اور مناسب  

 ۔ کیے جائیں گے

اضافی اقدامات جو 

لیے گئے/جو کہ لیے 

 جانے ہیں 

( طلباء کے لیے سول سروس بیورو  NECرجسٹری غیر نسلی چینی )⚫

انتظام   زیر  تحت   NECکے  کے  پروگرام  شپ  انٹرن  لیے  کے  طلباء 

NECsموزوں سمر انٹرن شپ جگہوں کا کھوج لگائے گی تاکہ نوجوان  

کام کے تجربہ حاصل کر پائیں اور مالزمت کی تالش کے لیے اپنے 

 مسابقی پن کو بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ 

اقدامات سے متعلق استفسارات کے لیے، براہ   مجوزہکی ترویج کے لیے موجودہ اور    نسلی مساوات 

 .Msمہربانی درج ذیل ذرائع کی وساطت سے اسسٹنٹ رجسٹری منیجر )کسٹمر سروس اینڈ منیجمنٹ(  

Cindy LEUNG سے رابطہ کریں - 

ٹیلیفون نمبر  : 2867 4570 

فیکس نمبر  : 2869 6817 

ای میل  : crenq@cr.gov.hk 

ڈاک کا پتہ : Companies Registry 

15/F, High Block, Queensway Government Offices

66 Queensway, Admiralty

Hong Kong
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