ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਰਹਜਸਟਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (“ਰਜਿਸਟਰੀ”) ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਗ
ਂ ਕਾਗ
ਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਨੀ
ੰ
ਜਰਟਰਨ ਨੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਨੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜ ਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ
ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਾਚ
ਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ ਸਥਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਾਜਲਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨ ੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ
ਪਰਜਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੀ ਸੇ ਾ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਪਛਕੜ
ੋ
ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਬਰਾਬਰ
ਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਨਰਪਿੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ
ਸੰਬੰਜਧਤ
ਸੇ ਾ ਾਂ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ, ਸੀਜਿਤ ਸਾਝੇ
ਂ ਦਾਰੀ,
ਟਰਿੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਿੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ
ਿੱ
ਿੱਖ ਆਰਡੀਨਸਾ
ੈਂ ਂ
ਦਆਰਾ
ੁ
ਸੰਚਾਜਲਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਲੜੀਦੀਆ
ੋ ਂ
ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਟਰਨਾਂ ਨੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਆਰਾ
ੁ
ਰਖੀ
ਿੱ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਕਾ
ੋ ਂ ਨੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ੈਂ ਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਜੰਿੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸੰਬੰਜਧਤ ਆਰਡੀਨਸਾ
ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਟਰਿੱਸਟ ਿਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ
ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।
ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਾਜਲਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਿਾਚ
ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਾਜਲਆਂ ਦੇ
ਰਜਿਸਟਰ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ।
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ਿੌਿਦਾ ਉਪਾਅ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

ਭਜ ਿੱਖ ਦੇ ਕੰਿ
ਂ
ਦਾ ਿੁਲਾਕਣ

⚫

⚫

ਕੀਤੇ
ਗਏ।ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਾਲੇ
ਾਧ ਉਪਾਅ

⚫

ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ (ਦੋ ੇਂ ਜਲਖਤੀ ਅਤੇ ਿੌਜਖਕ) ਦੀ
ੋ ਂ ਅਜਧਕਾਰੀਆ/ਕੰ
ਂ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਾਇੰ
ੁ
ਰਤੋਂ ਲਕਾ,
ਜਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਾਣਕਾਰੀ ਾਲੇ ਪਰਚੇ, ਸਰਕਲਰ, ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ੀਡੀਓ
ਸਿੇਤ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਸਿਿੱਗਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋ ਾਂ ਜ ਿੱਚ
ਪਰਕਾਜਸਤ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ
ਂ ਹੈ।
ੈ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲਟਫਾਰਿਾ
ਬ
ੇ
ਂ 'ਤੇ
ਰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਿੱਗਰੀ ਚੀਨੀ (ਰ ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਜਕਤ
ਚੀਨੀ) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋ ਾਂ ਜ ਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿੇ ਜਰਰੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਜ ਆਜਖਆ ਿਾਂ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਿਾ ੇਗਾ।
ਸਟਾਫ ਨੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸੰ ੇਦਨਸੀਲਤਾ, ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ
ਿੁਿੱਜਦਆਂ ਦੀ ਸਿਝ ਅਤੇ ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਨਸਲੀ ਸਿਹਾਂ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ ਸੇਸ ਜਰਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਿਾਗਰਕਤਾ ਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ
ਅ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ
ਜ ਿੱਚ ਸਾਜਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਿਜਦ ਕੀਤਾ ਿਾਦਾ
ਂ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ
'ਤੇ ਸਿੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ (ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ)
ਦੇ ਸੇ ਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸਿੀਜਖਆ
ਜ ਿੱਚ ਜਧਆਨ ਜ ਿੱਚ ਰਿੱਜਖਆ ਿਾ ੇਗਾ।
ਗਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਝਾ
ੁ
ਾ,ਂ ਖਾਸਕਰ ਨਸਲੀ ਘਿੱਟ
ਜਗਣਤੀ ਸਿਹਾ,ਂ ਨੰ ਜ ਚਾਜਰਆ ਿਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਢਕ
ੁ ੇਂ ਸਧਾਰ
ੁ
ਕੀਤੇ
ਿਾਣਗ।ੇ
ਸੈਿੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਿਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਿੱਥੇ ਿਾਤੀ ਦੇ ਘਿੱਟ
ਜਗਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ ਆਜਖਆ ਿਾਂ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।
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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੌਿਦਾ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਜਗਿੱਛ ਲਈ,
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ms Katrina SUEN, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਿੈਨੇਿਰ (ਗਰਾਹਕ ਸੇ ਾ ਾਂ) ਨੰ ਹੇਠ ਜਦਿੱਤੇ
ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.
ਫੈਕਸ ਨੰ.
ਈ – ਿੇਲ
ਡਾਕ ਪਤਾ

:
:
:
:

2867 4570
2869 6817
katrinasuen@cr.gov.hk
Companies Registry
15/F, High Block, Queensway Government Offices
66 Queensway, Admiralty
Hong Kong

ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਰਹਜਸਟਰੀ
ਮਈ 2020
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