نسلی مساوات کی ترویج کے حوالے سے
موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات
کمپنیز رجسٹری
دی کمپنیز رجسٹری ("دی رجسٹری") مقامی اور غیر-ہانگ کانگ کمپنیوں اور قانونی گوشواروں کا
اندراج کرتی ہے ،اور عامۃ الناس کو کمپنیز رجسٹر میں درج معلومات کی جانچ پرکھ اور جمع
آوری کے حوالے سے خدمات اور سہولیات فراہم کرتی ہے۔ ہم کمپنی کے سروس فراہم کنندگان کے
اعتماد کے لیے الئسنسنگ ضوابط کا انتظام بھی کرتے ہیں اور رقم ادھار لینے والوں کے الئسنسوں
اور الئسنسوں کی تجدید کروانے والے کی درخواستوں پر کاروائی کرتے ہیں۔ ہماری خدمات عامۃ
الناس کے ارکان کو ان کے نسلی پس منظر کو پیش نظر رکھے بغیرمساویانہ اور منصفانہ بنیاد پر
فراہم کی جاتی ہیں۔
⚫

کمپنیوں کے انضمام اور اندراج ،محدود شراکت داریوں ،ٹرسٹ کمپنیز
اور ٹرسٹیز کے انضمام اور اندراج کے لیے خدمات فراہم کرنا اور
کمپنیوں اور دیگر اداروں کے حوالے سے نافذ العمل مختلف آرڈیننسوں
کے لیے درکار تمام گوشواروں کا اندراج کرنا۔

⚫

عامۃ الناس کو رجسٹری کے زیر تصرف معلومات کی تالش کے حوالے
سے خدمات فراہم کرنا۔

⚫

اس امر کو یقینی بنانا کہ کمپنیاں اور دیگر ادارے اور ان کے افسران
متعلقہ آرڈیننسوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں۔

⚫

ٹرسٹ یا کمپنی کے سروس فراہم کنندگان کے الئسنس سے متعلقہ ضوابط
کا انتظام کرنا۔

⚫

قرض خواہوں کے الئسنسوں کی درخواستوں پر کاروائی کرنا اور عامۃ
الناس کے ارکان کے معائنے کے لیے قرض خواہوں کے رجسٹر کا
انتظام رکھنا۔

⚫

رجسٹری عامۃ الناس کے ارکان ،افسران  /کمپنیوں کے نمائندوں اور
دیگر اداروں سے رابطے کے لیے چینی اوار انگریزی (تحریری اور
زبانی دونوں) استعمال کرتی ہے۔

⚫

معلوماتی کتابچے ،سرکلرز ،گائیڈالئنز اور دیگر اشاعتی موادات بشمول
ویڈیوز چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع کی جاتی ہیں۔
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متعلقہ خدمات

موجودہ
اقدامات

⚫

ویب پورٹلز اور رجسٹری کے آن الئن پلیٹ فارمز پر موجود مواد اور
میٹریلز چینی (روایتی اور سادہ چینی) اور انگریزی دونوں میں پیش
کیے جاتے ہیں۔

⚫

ترجمانی اور ترجمہ کی سروس کا انتظام کیا جائے گا اگر ضروری
سمجھا گیا۔

⚫

عملے کو نامزد کیا جاتا ہے کہ وہ مساوی مواقع اور نسلی مساوات
سے متعلقہ تربیتی کورسز میں شریک ہوں تاکہ ان کی نسلی حساسیت،
نسلیت سے متعلقہ معامالت اور مختلف النوع نسلی گروہوں کے ارکان
کی خصوصی ضروریات سے متعلق آگاہی میں اضافہ ہو سکے۔

⚫

نسلی مساوات کی ترویج کے اقدامات کا وقتا ً فوقتا ً جائزہ لیا جائے گا۔
جائزہ کے دوران مختلف نسلوں (اگر ہوں) کے سروس استعمال
کنندگان سے جمع شدہ معلومات کا حساب کتاب رکھا جائے گا۔

⚫

صارفین ،بالخصوص نسلی اقلیتی گروہوں ،کی جانب سے موصولہ
تبصروں اور تجاویز کو پیش نظر رکھا جائے گا اور بہتری کے لیے
موزوں اقدامات اٹھائے جائیں گے۔

⚫

سیمینار کے انعقاد کے دوران ،اگر نسلی اقلیتوں پر مشتمل حاضرین
ہوئے تو جس حد تک ممکن ہوا ترجمانی اور ترجمہ کی سہولت کا
انتظام کیا جائے گا۔

مستقبل کے کام کا
جائزہ

اضافی اقدامات
جو لیے
گئے/جو کہ
ابھی لینے ہیں

نسلی مساوات کی ترویج کے حوالے سے موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات سے متعلق استفسارات کے
لیے ،براہ مہربانی درج ذیل چینلز کے ذریعے ،مس قطرینہ سوئن ،اسسٹنٹ رجسٹری منیجر (کسٹمر
سروسز) سے رابطہ قائم کریں -
2867 4570
2869 6817
katrinasuen@cr.gov.hk
Companies Registry
15/F, High Block, Queensway Government Offices
66 Queensway, Admiralty
Hong Kong
کمپنیز رجسٹری
مئی 2020
2

:
:
:
:

ٹیلیفون نمبر
فیکس نمبر
ای میل
ڈاک کا پتہ

