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نسلی مساوات کی ترویج کے لیے موجوده  
 اور تجویز کرده اقدامات 

 
 پالننگ ڈیپارڻمنٹ 

 
پالننگ ڈیپارڻمنٹ، اپنی کمیونڻی کی شراکت داری کے ساتھ، پائیدار ترقی کے فروغ کا خواہاں ہے  

کے حصول کو  ری ماحول اور سماجی ترقی  معیشت، معیا  فعالدونوں میں    ،اور مستقبلفی الوقت  تاکہ  
کے    اراضی وضع کرنے؛    وں کے اور منصوب  م پائیدار ترقی کی حکمت عملیوںہسکے۔    جاممکن بنایا  

؛ پائیدار ترقی اور از سر نو ترقی میں سہولت دینے؛ کرنے  رہنمائی  حوالے سےترقی کے    اور  استعمال
الناس کو معیاری  وام  ہیں۔ ع   ان کو اعانت فراہم کرنے کے لیے پُرعزماور کمیونڻی کی دلچسپی اور  

ویج پر  تک مساوی رسائی کی تر خدمات    سروس فراہم کرنے کے لیے، مختلف نسلوں کے افراد کی
 ضروری توجہ َصرف کی جاتی ہے۔ 

 

متعلقہ 
 خدمات 

 

 

 

 

 

 
 

 موجوده 

اقدامات   

 

  گ ڈیپارڻمنٹ مختلف النوع ڻاؤن پالنز کی تیاری کا ذمہ دار ہے تاکہ پالنن
کے مناسب استعمال اور ترقی کے حوالے سے رہنمائی کر سکے۔   اراضی

حکمت عملیاں، قانونی ڻاؤن پالنز اور   ترقیاتیر زمین پ ان منصوبوں میں
  عالقائی /مقامی   ہممقامی ضلع سطح پر تفصیلی لے آؤٹ پالنز شامل ہیں۔  

کے   ت استعماال  ناجائزکے    اراضیاور    ے ہیںمطالعات کا انعقاد بھی کرت
 ۔ انجام دیتے ہیںخالف کاروائیاں 

 
   الناس منصوبہ بندی کی معلومات پالننگ ڈیپارڻمنٹ کے دو پالننگ  عوام

واقع   ڈیپارڻمنٹ  پالننگ  سی)  ای  (پی  کاؤنڻرز  نارتھ  17انکوائری  /ایف 
/ایف شا ڻن گورنمنٹ آفسز سے لے سکتے 14پوائنٹ گورنمنٹ آفسز اور  

ہیں۔ پالننگ ڈیپارڻمنٹ ڻاؤن پالننگ بورڈ (ڻی پی بی) کے ریسپشن کاؤنڻر  
/ایف نارتھ پوائنٹ گورنمنٹ آفسز پر بھی خدمات فراہم کرتا ہے۔ 15واقع  

چالتے  ایڈنبرگ پلیس    3اس کے ساتھ ساتھ، ہم سنڻرل میں سڻی گیلری واقع  
 ہیں۔ 

 
پالننگ ڈیپارڻمنٹ ہانگ کانگ کی سرکاری زبانوں (جیسا کہ چینی اور   •

یزات انگریزی) میں پبلک سروسز، بشمول قانونی منصوبہ بندی کی دستاو 
ہے۔  اس کے ساتھ ساتھ، منصوبہ بندی    کی فراہمی جاری رکھے ہوئے

کے مطالعات میں عوامی شمولیت کی کاوشوں کے لیے مستعمل مشاورتی  
اشتہارات، کتابچے اور پوسڻرز  ڈائجسڻس، دستی  دستاویزات، معلوماتی 
بھی عامۃ الناس میں تقسیم کے لیے دونوں سرکاری زبانوں میں شائع کیے  

ہیں۔ سڻی گیلری عوامی نمائش کا مقام مع نمائشی اشیاء اور عجائب جاتے  
ساتھ   ساتھ  کے  زبانوں  سرکاری  دونوں  خدمات  کی  رہنما  کے  گھر 

 پوڻنگوا/ساده چینی زبان میں بھی فراہم کرتی ہے۔ 
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 کا انتظام سنڻر فار ہارمونی اینڈ اینہانسمنٹ آف ایتھنک   ترجمانی سروس
مائنرڻی ریزیڈنس (سی ایچ ای ای آر) کے ذریعے کیا جائے گا جہاں  

ای آر آڻھ زبانوں میں ڻیلیفون ترجمانی    ایضروری سمجھا گیا۔ سی ایچ  
سروس فراہم کرتی ہیں جن میں بھاشا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی،  

، تھائی اور ویت نامی شامل ہیں۔ ایسی سروسز کی فراہم  اردو، تگالوگ
کے لیے نوڻسز پی ای سی، ڻی پی بی کے ریسشن کاؤنڻر اور سڻی گیلری  

 کیے جاتے ہیں۔  میں شائع
 
 ل کے  کی    مالزمت /یت یترب   ےیعملہ  معلومات  باقاعدگ کی  کا    ی نشستوں 

  ی آگہ  یمساوات کے حوالے سے ان ک  یجائے گا تاکہ نسل ایسے اہتمام ک 
سطح پر متعلقہ ورک    یجا سکے۔ فرنٹ الئن ک  ایکو بہتر بنا   ت یاور حساس 

 ۔ ںیہ  یگئ ی مناسب سے فراہم کر د  یاس ات یاور رہنما ہدا نوئلیم
 

مستقبل کے کام کا  
 جائزه 

  ۃ عام  ںیجس م  ،یخدمات کا جائزه لے گ  یوقتاً فوقتاً اپن  پارڻمنٹ یپالننگ ڈ 
طور  ینظر ضرور شیکو اس امر کے پ زیالناس کے تبصروں اور تجاو

گ رکھے  نظر  مد  ک  ۃتاکہعام  یپر  کر   لیتکم  یک  ات ی ضرور  یالناس 
مختلف   ے،یکے ل  یبہتر   ںیم  یفراہم  یمسلسل جائزے اور سروس ک۔سکے

اور معلومات   ڻایسروسز کے استعمال کا ڈ   عےینسلوں کے افراد کے ذر
 ہے۔ یجات یک یجمع آور  یک

 

اضافی جو لیے 
گئے اقدامات/جو  

کہ لیے جانے  
 ہیں 

  سول    ےی) طلبہ کے ل یس   یا  ن ی(ا   نان ایتھنک چائنیزنے    پارڻمنٹ ی پالننگ ڈ
  ار یشرکت اخت   ںی کے انڻرن شپ پروگرام م  )یب   سیا   ی(سسروس بیورو  

کرنے والے اعلٰی تعلیم    وارڈ یا  یڈگر  مقامی سطح پرمیں    2021اور    یک
طالب    یس  یا  نیمندرج ا  ںیم  یسڻڈ   ٹ یجویانڈر گر  یُکل وقتکے اداره میں  

کو کام    یس   یا  نیتاکہ نوجوان ا  ،یک  شکشیپ  ی ک  جگہ  کیا  ےیعلم کے ل 
  ان کی ےیاور مالزمت کے لسکے  مدد مل    ںی کے تجربے کے حصول م 

طرف    یک  ارڻمنٹ پیڈ   نے لباء  ط  یس  یا   نیآ سکے۔ ا  یبہتر  میں  مسابقت 
  ںی کے اقدامات کو بہتر بنانے م  جیترو   یمساوات ک  یکرده نسل   اریسے اخت

انڻرنشپ پروگرام میں شرکت    ۔کیت  معاون جب بھی مواقع ملتے ہیں ہم 
 کرنا جاری رکھیں گے۔

 
نسلی مساوات کی ترویج کے لیے موجوده اور تجویز کرده اقدامات سے متعلق استفسارات کے لیے، 

چیف ڻاؤن پالنر/ڻیکنیکل سروسز  ،    ووکیوین سی پی    ڻرمس  براه مہربانی درج ذیل چینلز کے ذریعے
 - سے رابطہ قائم کریں 

 22314666 : ڻیلیفون نمبر 
 28770389 : فیکس نمبر 
 kcpng@pland.gov.hk : ای میل 
  ,F, North Point Government Offices, 333 Java Road/17 : ڈاک کا پتہ

North Point, Hong Kong  
 

 پالننگ ڈیپارڻمنٹ 
 2022  جوالئی
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