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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 
ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ 

 
ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਹਣੁ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ 
ਆਰਿਥਕਤਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਅਸੀ ਂਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ; ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ; ਉਿੱਚਤ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਲੂਤ; ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਿਚਤ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

 

ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂ

 ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ 
ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਖੇਤਰੀ, ਿਵਧਾਿਨਕ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਸਤਿਹ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 
 ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਯੋਜਨਾ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਾਊਟਂਰਾਂ 

(PEC) ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ 17/F ਉਤੱਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ 14/F ਸ਼ਾ ਟੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ 
15/F ਨੌਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਟਾਊਨ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (TPB’s) 
ਦੇ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਉਟਂਰ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂ3 
ਐਿਡਨਬਰਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ�ਟਰਲ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ City Gallery ਚਲਾਉਦਂੇ ਹਾਂ।

 

ਮੌਜੂਦਾ 
ਉਪਾਅ  

 ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਇੰਗਿਲਸ਼) ਿਵੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ  ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਵਧਾਿਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿਧਐਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸਾਲੇ, ਪਰਚ,ੇ ਪੁਸਿਤਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪੋਸਟਰ ਦੋਵ� ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। City Gallery ਜਨਤਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਤ�ਗੁਹਾ/ਸਰਲੀਿਕ�ਤ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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 ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਦਆੁਰਾ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਅਤੇ ਢਕੁਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CHEER ਅੱਠ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,ੂ ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ 
ਵੀਅਤਨਾਮੀ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸਾਂ ਨੰੂ PEC, TPB’s ਦ ੇ
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਟਂਰ ਅਤੇ City Gallery ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ/ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਕੁਵ� ਕੰਮ ਦੇ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਫ�ੰਟਲਾਈਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

 ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 
ਲੌਕਾਂ ਤ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈI 

 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 
ਉਪਾਅ 

 ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਸਲੀ ਚੀਨੀ (NEC) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਸਵਲ 
ਸਰਿਵਸ ਿਬਊਰੋ (CSB’s) ਦੇ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨ NEC ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, 
2021 ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਡਗਰੀ- ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਊਚੱ ਿਸਿਖਆ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ 
ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਅੰਡਰਗ�ੇਜੁਏਟ ਸਟਡੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮਾਂਿਕਤ NEC ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਕ 
ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀI NEC ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀ ਂਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ।

 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕ�ਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ Chief Town Planner/Technical Services ਉਤੇ ਸ਼�ੀਮਾਨ ਕੇਿਵਨ ਸੀ ਪੀ 
ਐਨਜੀ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - 

 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2231 4666 
ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2877 0389 
ਈ - ਮੇਲ : kcpng@pland.gov.hk 
ਡਾਕ ਪਤਾ : 17/F, North Point Government Offices, 333JavaRoad, 

North Point, Hong Kong 
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