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موجوده اور منصوبہ بند اقدامات کیلیےمساوات کے فروغ  ینسل  
  

یشنکم یمسابقت  
 

 
 یاگ یا) کے تحت قائم کیننس) (آرڈ619 یپ(ک یننساداره ہے جو مسابقت آرڈ یآزاد قانون یک) ایشن(کم یشنکم یمسابقت

اور جدت کے  یہے جو تجارت ، کارکردگ یاکا کام سونپا گ ینےماحول کو فروغ د یمسابقت یککو ا یشنہے۔ کم
اور  یارانتخاب اور بہتر مع یدمز یخدمات ک اورکے لئے سامان  ینصارفتاکہ آزادانہ بہاو کے لئے موزوں ہے ، 

 یکساںخدمات تک  ی، عوام سے قطع نظر ، تمام ممبروں تک اپن یشن۔ کمسکیں  ال یمتیںق یسامان اور خدمات ک
ہے یتاد یتبنانے کو بہت اہم یقینیکو  یرسائ  

 
 (A) عوام کی شکایات 

 
 

کرنے کے لئے  یاتکو شکا یشنشناخت کے لئے کم یک یوںممکنہ خالف ورز یک یننسآرڈ
کرنا۔ یفراہم یک ینلزعوام کو چ  

  

 متعلقہ خدمات

 یفارم / ذات یت/ آن الئن شکا یلم ی/ ا ڈاککرنا چاہتا ہے وه فون /  یتفرد جو شکا یبھ یکوئ
۔سے رابطہ کرسکتا ہے یشن) کمکیلئے وقت لے کرطور پر (صرف مالقات   

 
جاسکتا ہے۔ یااستعمال ک یزیانگر یا/  راو چائنیز یںم ینلزمذکوره چ  

 
 جائے گا ضرورت اور مناسبت کے تحت زبان کی سروس کا اہتمام کیا

 موجوده اقدامات

  
کو پورا کرنے کے لئے وقتا فوقتا مذکوره باال اقدامات کا جائزه لے  یاتضرور یعوام ک یشنکم
 گا۔

 

مستقبل کے کام 
ی تشخیصک  

 
کمیشن ان سے متعلقہ معلومات اکڻھی کرے گا "ترجمانی/ترجمہ کی خدمات کی ضرورت " اور سروس استعمال 

ترجمانی کی ضرورت ہے انکی "ترجیحی زبان"/ترجمانی سروسز کی ہماری پالیسیوں پر اثراندازی کی کرنیوالے جنھیں 
 تشخیص  اور نسلی مساوات کیلئے اقدامات،  اور سروس کی فراہمی کی لگاتار  بہتری کی یقینی بنانا ۔

 

اضافی اقدامات لئے 
 گئے /لئےجائیں گے

 

 
 (B)مسابقتی کمیشن کو فروغ

 
 یںہے اس کے بارے م یتیمقابلے کو فروغ د یننساور کس طرح آرڈ یتاہم یسابقت کم

۔ینااقدامات انجام د یگرمہمات اور د یک یمتعل یلئے عوام کے ینےفہم کو فروغ د یعوام  
  

 متعلقہ خدمات

معلومات چائنیز  یکتابچے ، بروشرز اور رہنما خطوط) اور مہمات ک یسےمواد (ج یمیتعل
یں۔ہ یجات یفراہم ک یںم یزیاور انگر  

 
۔یںجاتے ہ یےمنعقد ک یںم یزیچائنیز اور انگر یفنگزاور بر یمینارس یںکے بارے م یننسآرڈ  

 
 یزیمعلومات چائنیز اور انگر یسیج یرهرجسڻر وغ ی، مشاورت اور عوام یقانون اور رہنمائ

۔یںہ یابسائٹ پر دست یبو یک یشنکم یںم  

 موجوده اقدامات
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اضافہ کرے گا۔ یںان م یمذکوره باال اقدامات کا جائزه لے گا اور جب ضرورت ہو گ یشنکم مستقبل کے کام  

ی تشخیصک  
 
 

 (C)عملے کی تربیت
 

فراہم کرنا۔ یتکو ترب رانکے عملے کے ممب یشنکم  متعلقہ خدمات 
 

لیتے  یتکے امور پر ترب یازامت ینسلمحکمہ افرادی قوت کے عملے کے ممبران ہر دو سال بعد 
 ہیں تاکہ وه نسل سے متعلقہ مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔

  

موجوده 
 اقدامات

  
 یباقاعدگ یک یسیپال یتیترب یاپن یشنکے لئے کم ینےمساوات کو فروغ د یجگہ پر نسل یکام ک

 سے جائزه لے گا۔
مستقبل کے 

 یکام ک
یصتشخ  

 
 

کے تمام عملے کے ارکان کو نسل  یشنکے مسائل کو سمجھنے کے لئے کم یازامت یکام پر نسل
 ینے مدد کے لئے مساو یشن، کم یںفراہم کرنے م یتساختہ ترب یسے متعلقہ مسائل پر درج

۔گے یںسے رابطہ کر یشنمواقع کم  
 

 یںم یتترب یاور تنوع کے امور ک یآگاہ یپر ثقافت یادعملہ کے ممبروں کو مستقل بن یشنکم
پس  یاور ثقافت یکرے گا تاکہ مختلف نسل گیاور نامزد یحوصلہ افزائ یشرکت کے لئے ان ک

کو  یاتضرور یبڑھا سکے اور ان ک یمتفہ یمنظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے عملے ک
سکے۔ ہتر کرخدمات کو ب یپورا کرنے کے لئے ہمار  

 

 یاضاف
اقدامات 
 اڻھائے

 گئے/اڻھائے
گے یںجائ  

– کیلئے،برائے مہربانی ایڈمنسڻریشن آفیسر سے مندرجہ ذیل ذرائع سے رابطہ کریںمعلومات   
)Anna YeungMs.  :Name(  
 

3462 2118 
2522 4997 

enquiry@compcomm.hk 
وونگ چک ہانگ روڈ، 8منزل، ساوتھ آئیلینڈ پلیس،  19  

 وونگ چک ہانگ، ہانگ کانگ

 فون:
 فیکس:
 ایمیل :

 ڈاک کا پتہ:

19/F, South Island Place, 8 Wong Chuk Hang Road, 
Wong Chuk Hang, Hong Kong 

 

  :Postal 
address (Eng) 
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