ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕੀ ਹਿਸਾ-ਹਨਰਿਸ
ੇ
(“ਹਿਸਾ-ਹਨਰਿੇਸ”)

1. ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
1.1

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸ ਸ਼ਾਰੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਦਿਊਰੋ ਅਤੇ ਦਿਭ਼ਾਗਾਂ ਿੇ ਿ਼ਾਲ-ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਸੰ ਗਠਿਾਂ (ਸਮਦਹਕ
ੂ
ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ" ਿਜੋਂ ਜ਼ਾਣੇ ਜਾਂਿੇ) ਿੂੰ ਦਿਸ਼਼ਾ-ਦਿਰਿਸ਼
ੇ

ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿੇ ਹਿ ਤਾਂ ਦਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿੇ ਲੋ ਕ, ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਾਤੀ1 ਿੀ ਪ੍ਰਿ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਦਿਿਾਂ, ਜਿਤਕ
ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤਕ ਿਰ਼ਾਿਰ ਪ੍ਹੰ ਚ ਿ਼ਾ ਆਿੰਿ ਲੈ ਸਕਣ। ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਿੰੂ ਕੋਈ ਰਕ਼ਾਿਟ ਿਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ, ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ
ਦਿੱ ਚ ਅਦ ੱ ਕ਼ਾ ਿਣਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿੇ ਹੱ ਕਿ਼ਾਰ ਹਿ ਅਤੇ ਅਦਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮ਼ਾਿ ਤੌਰ ਤੋ ਸ਼ਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਰ਼ਾਿਰ ਿਤੀਜੇ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾ ਟੀਚ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ

ਹੈ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਦਭੰ ਿ ਸਮੂਹ ਹੋਣ। ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ

ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਦਿਆਪ੍ਕ ਲ ੀ ਅਤੇ ਦਿਦਭਿਤ਼ਾ
ੰ
ਿੇ ਮੱ ਿੇਿਜ਼ਰ, ਹਰੇਕ ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਿੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ
ਕ਼ਾਰਜਸੀਲ ਸਦਥਤੀਆਂ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦਿੱ ਚ ਇਿਹ ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰ ੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਦਿਹ਼ਾਰਕ
ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਦਿਰਧ਼ਾਰਿ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਨੀਤੀ
1.2

ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਦਿਦਭੰ ਿ ਜ਼ਾਤਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਰ਼ਾਿਰੀ ਿੇ

ਮੌਦਕਆਂ ਿੰੂ ਹੱ ਲ਼ਾਸ਼ੇਰੀ ਿਣ
ੇ ਲਈ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਚਿਿੱ ਧ ਹੈ। ਿੇਦਸਕ ਲ਼ਾਅ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਿਲ ਆਫ਼

ਰ਼ਾਈਟਸ ਆਰਡੀਿੈਂਸ (HKBORO) (Cap. 383) ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਆਰਡੀਿੈਂਸ (RDO)
(Cap. 602) ਜ਼ਾਤੀ ਿੇ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤਕਰੇ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਢਾਂਚ਼ਾ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਿੇ ਹਿ
(ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰ਼ਾਿਧ਼ਾਿ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ RDO ਿੇ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਿ਼ਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੇ ਲਈ
ਅੂੰ ਹਤਕਾ A ਿੇਖ)।
ੋ ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੇ ਿੇਰਦਿਆਂ ਲਈ, ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 3 ਿੇਖੋ।
1

ਇਿਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਦਿੱ ਚ, ਜ਼ਾਤੀ ਿ਼ਾ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿੀ ਿਸਲ, ਰੰ ਗ, ਿੰ ਸ਼ ਜਾਂ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਿਸਲੀ ਮੂਲ ਿ਼ਾ ਸੰ ਿਰਭ ਹੈ
(ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਸਲ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਆਰਡੀਿੈਂਸ (Cap. 602) ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 8 ਿ਼ਾ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ ਿੇਖੋ), ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਹਿ਼ਾਲੇ ਿੰੂ ਉਸੇ
ਅਿਸ਼ਾਰ ਦਿਰਧ਼ਾਦਰਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।

1.3

ਕ਼ਾਿੰਿੀ
ੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੀ ਪ਼੍ਾਲਣ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੰੂ ਹੱ ਲ਼ਾਸ਼ੇਰੀ

ਿੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਿ਼ਾਲ ਕਿਮ ਚੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਦਕ ਿੱ ਖਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਿ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਦਿਿਾਂ ਸਮ਼ਾਜ ਦਿੱ ਚ

ਉਪ੍ਲਿਧ ਮੌਦਕਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿ਼ਾ ਆਿੰਿ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲ਼ਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਿੰੂ ਜਿਤਕ
ਦਸੱ ਦਖਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਿੀਆਂ ਗਤੀਦਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰ਼ਾਿਧ਼ਾਿ ਿੇ ਮ਼ਾਦਧਅਮ ਰ਼ਾਹੀਂ

ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹ।ੈ ਇਿਹ ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਮਕਸਿ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਿੱ ਲ ਇਕ
ਹੋਰ ਕਿਮ ਹ।ੈ
ਹਿਸਾ-ਹਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਉਿਸ
ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ
ਉਿਸ
ੇ
1.4

ਇਿਾਂਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੰ ੂ ਿਸਲੀ ਦਿਦਭੰ ਿਤ਼ਾ ਅਤੇ ਦਮਲਿਰਤਿ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੇ

ਿ਼ਾਲ-ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਦਿਰਮ਼ਾਣ, ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਮੀਦਖਆ ਦਿੱ ਚ ਸਮ਼ਾਿ

ਦਿਚ਼ਾਰਾਂ ਿ਼ਾਰੇ ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੀ ਜ਼ਾਗਰਕਤ਼ਾ
ੂ
ਿਧ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਾਂਹ ਿੰ ੂ ਇਿਾਂਹ ਿੀਤੀਗਤ
ਉਿੇਸਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਿ਼ਾਿ
ਰ
ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਦਿਿਸਦਥਤ ਸ਼ਾਧਿ ਿਜੋਂ ਦਿਕਸਤ ਕੀਤ਼ਾ
ਦਗਆ ਹੈ। ਜਿਤਕ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕ਼ਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦਸਥਤੀਆਂ ਿੰੂ ਦਧਆਿ ਦਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿੇ

ਹੋਇਆਂ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਿੰ ੂ ਪ੍ੂਰ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੱ ਖ-ਧ਼ਾਰ਼ਾ ਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ, ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ
ਿੰੂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਿ਼ਾਲ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋ ੀਂਿੀਆਂ ਦਿਹ਼ਾਰਕ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਿੰੂ ਦਿਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰਿ਼ਾ
ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
1.5

ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ ਿੇ ਖੇਤਰ ਦਿਚ ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੂੰ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-

ਦਿਰਿੇਸ, ਸਮ਼ਾਿ ਅਿਸਰ ਕਦਮਸਿ (EOC) ਿਆਰ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ RDO2 ਤਦਹਤ ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ ਿ਼ਾਰੇ
ਜ਼਼ਾਿਤੇ ਦਿਚ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ ਿੇ ਮ਼ਾਮਦਲਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਸੇਧ
ਿੇ ਲਈ ਜ਼਼ਾਿਤੇ ਿ਼ਾ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ ਿੇਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
2

EOC ਿ਼ਾ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਆਰਡੀਿੈਂਸ ਿੇ ਤਦਹਤ ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ ਜ਼਼ਾਿਤੇ ਿ਼ਾ ਦਲੰਕ https://www.eoc.org.hk/eoc/Upload/UserFiles/File/rdo/RDO_CoP_Eng.pdf

ਖੇਤਰ
1.6

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸ ਸ਼ਾਰੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਦਿਊਰੋ ਅਤੇ ਦਿਭ਼ਾਗਾਂ (B/Ds) ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਿ਼ਾਲ

ਸੰ ਿੰ ਧਤ B/Ds ਿੇ ਅਦਧਕ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਸੰ ਗਠਿਾਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਿਤਕ
ਅਥ਼ਾਰਟੀ" ਿਜੋਂ ਜ਼ਾਣੇ ਜਾਂਿੇ) ਿੇ ਿ਼ਾਇਰੇ ਦਿੱ ਚ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰ ਿੇ ਹਿ।
ਤਾਲਮੇਲ
1.7

ਸਦਿਧ਼ਾਦਿਕ
ੰ
ਅਤੇ ਮੇਿਲੈਂ ਡ ਮ਼ਾਮਦਲਆਂ ਿੇ ਦਿਊਰੋ (CMAB) ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੇ ਦਿਸ਼ਾ-

ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਤ਼ਾਲਮਲ
ੇ ਿਣ਼ਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰ ਹ,ੈ ਦਜਸ ਦਿਚ
ੱ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਕਰਿ਼ਾ, ਅੰ ਕ ੇ ਇਕੱ ਤਰ

ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਜਹੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੰੂ ਜਿਤਕ ਕਰਿ਼ਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ। ਜਿਤਕ
ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੰ ਿਧਤ
ੰ
ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਗਰ਼ਾਮ
ਰੋ
ਖੇਤਰਾਂ ਦਿਚ
ੱ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰ ੂ ਲ਼ਾਗੂ

ਕਰਿ ਲਈ ਦਜ਼ੰ ਮਿ਼ਾਰ
ੇ
ਹਿ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ ਿਖ-ਿ
ੱ
ੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਰੇ

ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕ ੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਿ਼ਾ, ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਾਤਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ

ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟ਼ਾਫ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿੀ ਇਿਹ ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ
ਿੰੂ ਸਹੂਲਤਯੋਗ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੀ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤ਼ਾ ਿੰੂ ਿਧ਼ਾਉਣ
ਲਈ ਦਸਖਲ਼ਾਈ ਿ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਿ਼ਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।

2.

ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਕ ਹਸਧ਼ਾਂਤ

2.1

ਿਸਲੀ ਿਰ਼ਾਿਰੀ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਜਿਤਕ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੇ ਯਤਿਾਂ ਿੰੂ

ਦਿਯੰ ਤਦਰਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਰਗ-ਿਰਸਕ ਦਸਧਾਂਤ ਹਿ:
(a)

ਪ੍ਿਦਲਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿੇ ਸ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ਾਿਿਹ
ੇ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਕ਼ਾਰਿ
ਉਿਹਾਂ ਿੀ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾਈ ਦਭੰ ਿਤ਼ਾ ਹੋਿੇ। ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਦਿਰਮ਼ਾਣ, ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਮੀਦਖਆ ਿੌਰ਼ਾਿ ਇਿਹਾਂ ਦਸਧਾਂਤਾਂ ਿੰੂ
ਦਧਆਿ ਦਿੱ ਚ ਰੱ ਦਖਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ
(b)

2.2

ਸਿਧਤ
ੰ
ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿ਼ਾ
ੈ ਹੋਏ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਿ
ਲਈ ਕਿਮ ਚੱ ਕੇ ਜ਼ਾਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ।

ਇਹ ਦਸਧਾਂਤ ਇਕ-ਿੂਜੇ ਿੇ ਪ੍ੂਰਕ ਹਿ। ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ

ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੇ ਕ਼ਾਰਕ ਿ਼ਾਰੇ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲ ਉਿਹਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦਿੱ ਚ
ਮਿਿ ਦਮਲੇ ਗੀ, ਜੋ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੀਆਂ ਦਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਜਿਮ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਿ।
2.3

ਭ਼ਾਗ 3 ਤੋਂ 4 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮ਼ਾਰਗ-ਿਰਸਕ ਦਸਧਾਂਤਾਂ ਿੀ ਦਿਆਦਖਆ ਕਰਿੇ ਹਿ।

ਭ਼ਾਗ 5 ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਦਰਪ੍ੋਰਦਟੰ ਗ ਤੰ ਤਰ ਿ਼ਾਰੇ ਦਿਸਥ਼ਾਰ ਿ਼ਾਲ ਿੱ ਸਿ਼ਾ
ਹੈ।

3.

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਢ਼ਾਂਚਾ
3.1

ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਕ਼ਾਿੰ ੂਿ ਅਤੇ HKBORO ਿੇ ਤਦਹਤ ਦਿਤਕਰੇ ਿੰ ੂ ਰਕਣ
ੋ
ਿੀ

3.2

ਮੂਲ ਕ਼ਾਿੰੂਿ ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 25 ਦਿੱ ਚ ਦਕਹ਼ਾ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ “ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿੇ ਸ਼ਾਰੇ ਿਸਿੀਕ

ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਿਚ
ੱ ਿਸਲ ਿੇ ਆਧ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਹੰ ਿੇ ਦਿਤਕਰੇ ਿੰ ੂ ਰੋਕਣ਼ਾ ਿੀ ਸ਼਼ਾਦਮਲ ਹੈ।

ਕ਼ਾਿੰਿ
ੂ ਿੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਿਰ਼ਾਿਰ ਹੋਣਗੇ”। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਿਲ ਆਫ ਰ਼ਾਈਟਸ ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 1 ਦਿੱ ਚ ਦਕਹ਼ਾ
ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਦਿੱ ਚ ਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਅਦਧਕ਼ਾਰ ਦਿਿਾਂ ਦਕਸੇ ਜ਼ਾਤ ਿੇ ਭੇਿਭ਼ਾਿ ਿੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣਗੇ;
ਧ਼ਾਰ਼ਾ 22 ਦਿੱ ਚ ਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ “ਸ਼ਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕ਼ਾਿੰਿ
ੂ ਿੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਿਰ਼ਾਿਰ ਹਿ ਅਤੇ ਦਿਿਾਂ

ਦਕਸੇ ਪ੍ੱ ਖਪ਼੍ਾਤ ਿੇ ਕ਼ਾਿਿ
ੰ ੂ ਿੀ ਿਰ਼ਾਿਰ ਸਰੱ ਦਖਆ ਿੇ ਹੱ ਕਿ਼ਾਰ ਹਿ” ਅਤੇ “ਕ਼ਾਿਿ
ੰ ੂ ਦਕਸੇ ਿੀ
ਦਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪ਼੍ਾਿੰ ਿੀ ਲ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਆਧ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਦਖਲ਼ਾਫ਼ ਦਜਿੇਂ ਦਕ

ਿਸਲ...ਸਮ਼ਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿੀ ਸਰਦਖਆ
ੱ
ਿੀ ਗ਼ਾਰੰ ਟੀ ਿੇਿੇਗ਼ਾ।” ਦਕਸੇ ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਿਆਰ਼ਾ

ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਕੰ ਮ ਿੰੂ ਜੋ ਦਕ ਮੂਲ ਕ਼ਾਿੰੂਿ ਜਾਂ HKBORO ਿੀ ਉਲੰਘਣ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ, ਿੰੂ
ਅਿ਼ਾਲਤ ਦਿੱ ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।
3.3

ਕੋਰਟ ਆਫ ਫ਼ਾਈਿਲ ਅਪ੍ੀਲ ਿੇ ਸਮਝ਼ਾਇਆ ਹੈ ਦਕ ਮੂਲ ਕ਼ਾਿੂੰ ਿ ਅਤੇ HKBORO

ਅਧੀਿ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਦਿਆਪ੍ਕ ਰੂਪ੍ ਦਿੱ ਚ ਦਤੰ ਿ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ (a)

ਪ੍ਦਹਲ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਰੂਪ੍ ਦਿੱ ਚ ਇਹ ਦਸਕ਼ਾਇਤ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਿਰਤ਼ਾਓ ਿਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਦਸਕ਼ਾਇਤਕਰਤ਼ਾ ਿੰੂ ਭੋਗਣ਼ਾ ਪ੍ੈ ਦਰਹ਼ਾ ਹ,ੈ ਜੋ

ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮ਼ਾਿ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਦਿੱ ਚ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਿ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਦਿਹ਼ਾਰ ਿੀ ਤਲਿ਼ਾ
ਦਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ;
(b)

ਿੂਜ਼ਾ, ਦਸਕ਼ਾਇਤਕਰਤ਼ਾ ਿੰੂ ਕਦਠਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਪ੍ੈਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਿੱ ਚ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਸਮ਼ਾਿ ਦਿਹ਼ਾਰ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ

(c)

3.4

ਤੀਸਰ਼ਾ, ਅਦਸੱ ਧੇ ਪ੍ੱ ਖਪ਼੍ਾਤ ਿੇ ਰੂਪ੍ ਦਿੱ ਚ ਇਕ ਦਿਰਪ੍ੱ ਖ ਮ਼ਾਪ੍ਿੰ ਡ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਾਦਮਲ
ਹੰ ਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸੇ ਦਿਸੇਸ ਸਮੂਹ ਿੇ ਮਹੱ ਤਿਪ੍ੂਰਿ ਝਕ਼ਾਅ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿੀ ਹੈ।

RDO ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੰੂ ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰ ਿਣ਼ਾਉਂਿ਼ਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ, ਦਸੱ ਦਖਆ, ਿਸਤਾਂ ਿੀ

ਦਿਿਸਥ਼ਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਿਪ੍ਟ਼ਾਰ਼ਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਿੰ ਧਿ ਸਮਤ
ੇ ਦਿਰਧ਼ਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਿਚ
ੱ

ਜ਼ਾਤ ਿੇ ਅਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿ਼ਾਲ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਹੈ। ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਿਅਕਤੀ
ਿੂੰ ਿਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ ਿੀ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ (ਭ਼ਾਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ਾਲਤਾਂ ਦਿੱ ਚ ਉਲਝਣ਼ਾ,
ਅਦਜਹੀ ਸਦਥਤੀ ਦਿੱ ਚ ਜਿੋਂ ਦਕਸੇ ਉਦਚਤ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇਹ ਅੰ ਿ਼ਾਜ਼਼ਾ ਲੱਗੇਗ਼ਾ ਦਕ ਿੂਸਰ਼ਾ ਦਿਅਕਤੀ

ਉਸ ਦਿਹ਼ਾਰ ਿਆਰ਼ਾ ਿ਼ਾਰ਼ਾਜ਼, ਅਪ੍ਮ਼ਾਦਿਤ ਜਾਂ ਡਰ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ/ਇੱ ਕ ਿੰ ਧਕ ਜਾਂ ਡਰ਼ਾਉਣ਼ਾ
ਮ਼ਾਹੌਲ ਿਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ) ਦਿਰਧ਼ਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
3.5

EOC RDO ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿੀ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ RDO ਿੇ ਤਦਹਤ ਕ਼ਾਰਜਾਂ ਅਤੇ

ਸਕਤੀਆਂ ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਿੀ ਦਿਸ਼਼ਾ ਦਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੇ

ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਿਰਦਮਆਿ ਮੌਦਕਆਂ ਅਤੇ ਸਿਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਸੌਂਦਪ੍ਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਸਿਧ
ੰ ੰ ਦਿਚ, ਇਸ ਦਿਚ
ੱ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਕੰ ਮਾਂ ਿ਼ਾਰੇ ਦਸਕ਼ਾਇਤਾਂ
ਿੰੂ ਸੰ ਭ਼ਾਲਣ, ਸਮਝੌਤ਼ਾ ਕਰਿ ਅਤੇ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 78 ਅਤੇ 79 ਿੇ ਅਿਸ਼ਾਰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ

ਕਰਿ ਿੀ ਸਕਤੀ ਹ;ੈ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 64 ਿੇ ਤਦਹਤ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿੀ; ਅਤੇ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ
66 ਿੇ ਅਿਸ਼ਾਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿੀ। EOC ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਲਈ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰਜ

ਪ੍ਰਣ਼ਾਲੀਆਂ ਦਿੱ ਚ ਤਿਿੀਲੀ ਕਰਿ ਲਈ, ਜਾਂ ਕ਼ਾਿੰੂਿ ਦਿੱ ਚ ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼਼ਾਸਿ ਿੇ ਮੱ ਖ
ਸਕੱ ਤਰ ਿੰੂ ਇਸ ਿੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ (RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 67) ਿੇ ਦਸੱ ਦਟਆਂ ਿੇ ਮਤ਼ਾਦਿਕ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ

ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ। EOC ਿੰੂ ਚ਼ਾਰ ਭੇਿਭ਼ਾਿ ਦਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਿੈਂਸਾਂ (RDO ਸਮੇਤ) ਿੇ ਕੰ ਮ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ
ਕਰਿ ਿੇ ਲਈ ਿੀ ਕੰ ਮ ਸੌਂਦਪ੍ਆ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿੋਂ ਿੀ ਮੱ ਖ ਕ਼ਾਰਜਕ਼ਾਰੀ (CE) ਿਆਰ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਦਜਿੇਂ ਦਕ EOC ਇਸ ਿੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿ਼ਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਿੈਂਸ (RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 59(1)(e))
ਦਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤ਼ਾਿ ਿੰ ੂ ਉਲੀਕ ਕੇ CE ਕੋਲ ਜਮਹ਼ਾ ਕਰੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ

3.6

ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੀ ਇਹ ਦਜ਼ਮੇ
ੰ ਿ਼ਾਰੀ ਿਣਿੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਿੇ ਦਕ ਉਸ

ਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿੇ ਦਿਰਮ਼ਾਣ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਦਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿ਼ਾ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਿਹੀਂ
ਹੋਿਗ
ੇ ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਤ
ੰ ੰ
ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰੂ
ਦਿਿਸਥ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਅਿਸ਼ਾਰ ਉਪ਼੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣਗੇ। ਜਿਤਕ

ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੂੰ ਅਦਜਹੀਆਂ ਕ਼ਾਿੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰ਼ਾਿਧ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਜਮੇ
ੰ ਿ਼ਾਰੀਆਂ ਿੇ ਿ਼ਾਲ-ਿ਼ਾਲ EOC ਿੀਆਂ
ਢਕਿੀਆਂ ਭੂਦਮਕ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਕਤੀਆਂ ਿੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਿੀ

ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਦਚਤ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ 'ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਿਹਾਂ ਕੋਲ RDO ਿੰੂ
ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿ ਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਆਂ ਦਿਭ਼ਾਗ ਜਾਂ EOC ਤੋਂ ਸਲ਼ਾਹ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਿ।

4. ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵ਼ਾਂ ਿਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨਾ
ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ
4.1

ਕ਼ਾਿੰਿ
ੂ ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੀ ਪ਼੍ਾਲਣ਼ਾ ਿੇ ਦਸਖਰ 'ਤੇ, ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ

ਸੰ ਿਦਧਤ
ੰ
ਿੀਤੀਆਂ, ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਦਿੱ ਚ ਿਖ-ਿਖ
ੱ
ੱ
ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ਾਂ,

ਸੰ ਿੇਿਿਸੀਲਤ਼ਾ ਅਤੇ ਦਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਦਧਆਿ ਦਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮ਼ਾਿ ਦਿਚ਼ਾਰਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸਮ਼ਾਿ ਪ੍ਹੰ ਚ ਿੀਤੀ ਦਿਰਮ਼ਾਣ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿੇ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਪ੍ ਼ਾਿਾਂ ਦਿੱ ਚ ਿਣ਼ਾਈ ਜ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ ਸ਼਼ਾਦਮਲ ਹਿ (a)

ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਦਿਰਮ਼ਾਣ;

(b)

ਮੌਜੂਿ਼ਾ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਮੱ ਲਾਂਕਣ, ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਿੇ ਿ਼ਾਲ-ਿ਼ਾਲ

(c)

ਕ਼ਾਰਜਾਂ ਿੀ ਿੰ ਡ (ਲੋ

(d)

ਪ੍ਰਭ਼ਾਿੀ ਕ਼ਾਰਜਾਂ ਿੀ ਿੰ ਡ ਲਈ ਦਿਦਭੰ ਿਤ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮ਼ਾਿੇਸ਼ ਦਿੱ ਚ ਸਟ਼ਾਫ ਿੀ

(e)

ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ, ਮੱ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਰਪ੍ੋਰਦਟੰ ਗ (ਿੱ ਖੋ-ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ

(f)

ਦਰਕ਼ਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ।

ਕ਼ਾਰਜਾਂ ਿੀ ਿੰ ਡ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦਤਆਂ ਿ਼ਾ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਿ਼ਾ;

ਮਤ਼ਾਦਿਕ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦਤਆਂ ਲਈ ਅਿਿ਼ਾਿ ਅਤੇ

ਦਿਆਦਖਆ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰ਼ਾਉਣ਼ਾ);

ਦਸਖਲ਼ਾਈ;

ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਦ ਆਂ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦਿੱ ਚ); ਅਤੇ

ਇਿਹ ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿ਼ਾ ਉਿਸ
ੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਸ਼ਾਰੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਤਕ
ੱ ਜਿਤਕ ਸਿ਼ਾਿਾਂ
ੇ
ਿੀ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿੀ ਿਡ
ੰ

ਿੰੂ ਪ੍ਹੰ ਚ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਕ਼ਾਰਗਜ਼਼ਾਰੀ ਿੰੂ ਤੈਅ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਿਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮ਼ਾਿੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਜਟ ਸਮ਼ਾਜ ਿੀ ਉਸ਼ਾਰੀ ਿੀ ਮਹੱ ਤਤ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਗਰੂਕਤ਼ਾ
ਿਧ਼ਾਉਣ ਦਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵ਼ਾਂ ਿਾ ਗਠਨ
4.2

ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਡੇ ਿਹ-ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਜ ਿੀਆਂ ਲੋ ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ

ਿੀਤੀ ਦਿਰਮ਼ਾਣ ਿੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦਿੱ ਚ ਜਿ਼ਾਿਿੇਹ ਪ੍ਹੰ ਚ ਅਤੇ ਿਰ਼ਾਿਰੀ ਿੇ ਦਿਚ਼ਾਰਾਂ ਿੰੂ ਦਧਆਿ

ਦਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਦਕ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਅ
ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੀਆਂ ਦਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਿੰ ੂ ਜਿਮ ਿਹੀਂ ਿੇਣਗੇ। ਇਸ ਿੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਕ਼ਾਰਕਾਂ ਿੂੰ
ਦਧਆਿ ਦਿੱ ਚ ਰੱ ਦਖਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ (a)

ਕੀ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਅ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੀਆਂ ਦਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਜਿਮ ਦਿੰ ਿੇ ਹਿ;

(b)

ਕੀ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਅ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ਾਂ ਅਤੇ ਦਚੰ ਤ਼ਾਿਾਂ ਿੰੂ

(c)

ਕੀ ਿਖੋ
ੱ -ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਿੱ ਚ ਰਕ਼ਾਿਟ ਪ੍ਿ਼ਾ
ੈ

ਪ੍ੂਰ਼ਾ ਕਰਿੇ ਹਿ; ਅਤੇ

ਹੰ ਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰੂ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭ਼ਾਦਿਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿੇ ਹੱ ਕਿ਼ਾਰ ਹਿ।

ਮੁੱ ਲ਼ਾਂਕਣ, ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੂੰ ਗਰਹਿ
4.3

ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਿੰੂ ਦਿਯਦਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਦਕ ਕੀ

ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ 'ਤੇ ਿਰ਼ਾ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਪ੍ੈਂਿ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਿਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਮੌਜਿ਼ਾ
ੂ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰ਼ਾਿਰ ਪ੍ਹਚ
ੰ ਦਿਚ
ੱ

ਰਕ਼ਾਿਟ ਪ੍ੈਿ਼ਾ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਿ। ਪ੍ੈਰ਼ਾ 4.2(A)-(C) ਦਿੱ ਚ ਦਿਚ਼ਾਰਿ ਿੇ ਕ਼ਾਰਕ ਸਮ਼ਾਿ ਤੌਰ ਤੇ
ਲ਼ਾਗੂ ਹਿ।

4.4

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੱ ਲਾਂਕਣ ਿੰੂ ਸਹੂਲਤਯੋਗ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਢਕਿੇਂ

ਕਿਮ ਚੱ ਕਣ ਿ਼ਾਰੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਹੋਰਿਾਂ ਿੇ ਦਿਚਕ਼ਾਰ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ

ਿੇ ਮੱ ਲਾਂਕਣ ਦਿੱ ਚ ਢਕਿੇਂ ਤੌਰ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਗ਼ਾਹਕਾਂ, ਦਹੱ ਤਧ਼ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿ਼ਾਇਆਂ ਿੇ
ਿ਼ਾਲ ਉਿਹਾਂ ਪ੍ਛ਼ਾਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਰਣਿੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਿ਼ਾ ਹੈ3।

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਰੇ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ

ਅੰ ਕ ੇ ਿੀ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਿੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਮੱ ਲਾਂਕਣ ਿੰੂ
ਸਹੂਲਤਯੋਗ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਅਦਧਐਿ ਿ਼ਾ ਸੰ ਚ਼ਾਲਿ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ (ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ੈਰਹੇ 4.11 ਤੋਂ 4.13 ਅਤੇ ਿੇਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੂੰ ਹਤਕਾ C।
4.5

ਜੇ ਮਲਾਂਕਣ ਇਹ ਿਰਸ਼ਾਉਂਿ਼ਾ ਹੈ ਦਕ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਅਸਲ ਦਿੱ ਚ ਿਸਲੀ

ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰ਼ਾਿਰ ਪ੍ਹੰ ਚ 'ਤੇ ਿਰ਼ਾ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਪ੍ੈ ਸਕਿ਼ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਰਕ਼ਾਰੀ
ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਦਕ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਦਿੱ ਚ ਦਕਿੇਂ
ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਿ। ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਸਿ
ਰ
ਢਕਿੇਂ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਿ:

3

(a)

ਦਕਹ ਼ਾ ਪ੍ਤੀਕੂ
ਰ
ਲ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਪ੍ਰਭ਼ਾਦਿਤ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰ ੂ ਦਕਿੇਂ ਹਲ
ੱ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ

(b)

ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਦਕਹ ੇ ਕਿਮ ਚੱ ਕੇ ਜ਼ਾ ਸਕਿੇ ਹਿ; ਅਤੇ

ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ;

ਕਲ਼ਾਇੰ ਟਸ, ਦਹੱ ਤਧ਼ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿ਼ਾਇਆਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਦਮਲ ਕਰਿ ਿੇ ਿਹਤ ਸ਼ਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿ। ਦਮਸ਼ਾਲ ਿਜੋਂ, ਕਝ B/Ds ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਾਤੀਆਂ
ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ ਿਮ਼ਾਇੰ ਦਿਆਂ ਿ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥ਼ਾਿਾਂ ਸਥ਼ਾਦਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਦਿਸੇਸ ਿੀਤੀਗਤ ਮੱ ਦਿਆਂ 'ਤੇ
ਸਲ਼ਾਹ ਿੇਣ ਲਈ ਮੈਂਿਰ ਦਿਯਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਿ। ਦਮਸ਼ਾਲ ਿਜੋਂ ਗਰੀਿੀ ਿ਼ਾਰੇ ਕਦਮਸਿ, ਿੱ ਦਚਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਕਦਮਸਿ, ਯਿ਼ਾ ਦਿਕ਼ਾਸ
ਕਦਮਸਿ, ਮ਼ਾਿਦਸਕ ਦਸਹਤ ਿ਼ਾਰੇ ਸਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਿੀ ਿੋਟ ਕੀਤ਼ਾ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ ਿਸਲੀ ਸਿਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿੰੂ
ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ("CPRH") ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਘੱ ਟ-ਦਗਣਤੀਆਂ ("EM") ਫੋਰਮ ਿੀ ਸਥ਼ਾਪ੍ਿ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਜਸ ਿ਼ਾਲ
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਸਲੀ ਸਿਭ਼ਾਿਿ਼ਾ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਿੀਆਂ ਤਜਿੀਜ਼ਾਂ ਦਤਆਰ ਕਰਿ ਿੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ EMs
ਿੰੂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿ ਸਮੇਤ ਸਮ਼ਾਜ ਦਿੱ ਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਏਕੀਕਰਣ ਿੰੂ ਆਸ਼ਾਿ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ EM ਸੰ ਗਠਿਾਂ ਦਿਚਕ਼ਾਰ
ਦਿਚ਼ਾਰ-ਿਟਾਂਿਰੇ ਿੇ ਆਿ਼ਾਿ-ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਲਈ ਇਕ ਮੰ ਚ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿ਼ਾਅਿ ਦਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਸੰ ਗਠਿ EM ਸਮ਼ਾਜ ਿੀ ਸੇਿ਼ਾ ਅਤੇ
B/Ds ਲੋ ਿੰ ਿ EMs ਿੰੂ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿੇ ਹਿ। ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲ਼ਾਇੰ ਟਾਂ, ਦਹੱ ਤਧ਼ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਿ਼ਾਇਆਂ ਿੰੂ ਦਿਅਕਤੀਗਤ ਦਧਰਾਂ ਿੇ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦਿੱ ਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਕਰਿ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰ਼ਾਕੇ ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ
ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।

(c)

ਿੀਤੀਗਤ ਉਿਸਾਂ
ੇ ਿੂੰ ਪ੍ੂਰ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਕੀ ਿਿਲ ਹਿ
ਅਤੇ ਕੀ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹਿ।

ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਾ
4.6

ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰੂ ਸਦਭਆਚ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਿੀਆਂ ਰਕ਼ਾਿਟਾਂ ਿੇ ਕ਼ਾਰਿ

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹਚਣ
ੰ
ਦਿਚ
ੱ ਮਸਦਕਲ ਆ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰ ੂ ਸਿ਼ਾ
ੇ

ਉਪ੍ਭੋਗਤ਼ਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਛ਼ਾਣ ਕਰਿੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਿਰ਼ਾਿਰ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਉਦਚਤ ਸਧ਼ਾਰਾਂ ਿੀ ਪ੍ ਤ਼ਾਲ ਕਰਿੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਹੋਰਿਾਂ ਦਿੱ ਚ
ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਸੇਿ਼ਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤ਼ਾਿਾਂ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਦਧਤ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿ਼ਾ ਲ਼ਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੰ ਚ਼ਾਰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ/ਤਕਿੀਕਾਂ ਅਪ੍ਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕ਼ਾਰਜਸੀਲ ਕਿਮ

ਚੱ ਕਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ। ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰ਼ਾਿਧ਼ਾਿ ਿ਼ਾਰੇ ਦਕਸੇ ਸੇਧ ਿੇ ਲਈ ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਅੂੰ ਹਤਕਾ B
ਿ਼ਾ ਸੰ ਿਰਭ ਿੇਖੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਹਸਖਲਾਈ
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਿੀ ਸੰ ਿੇਿਿਸੀਲਤ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਜ਼ਾਤ ਿ਼ਾਲ ਜ ੇ ਮੱ ਦਿਆਂ ਿੀ ਸਮਝ ਿਧ਼ਾਉਣ ਲਈ ਦਸਖਲ਼ਾਈ ਿੇਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ

ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਕ ਿੱ ਖਰਤ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਕਿਰ ਅਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿੀਆਂ ਦਿਸੇਸ ਲੋ ਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਗਰੂਕਤ਼ਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।
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ਂ ਦਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ
ਦਸਿਲ ਸਰਦਿਸ ਦਿਊਰੋ ਿ਼ਾ ਦਸਿਲ ਸਰਦਿਸ ਟਰੇਦਿੰਗ ਐਡ

ਇੰ ਸਟੀਦਚਊਟ (CSTDI), EOC ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਦਮਲ ਕੇ, ਦਸਿਲ ਸੇਿਕਾਂ ਿੰ ੂ ਿਸਲੀ ਸਿੇ
ੰ ਿਿਸੀਲਤ਼ਾ ਅਤੇ

ਸਦਭਆਚ਼ਾਰਕ ਿੱ ਖਰਤ਼ਾ ਿ਼ਾਰੇ ਦਸਖਲ਼ਾਈ ਦਿੰ ਿ਼ਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਿ਼ਾਲ RDO ਇਿਹ ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਿੰ ਦਧਤ ਮੱ ਦਿਆਂ ਿੇ ਿ਼ਾਰੇ ਉਿਹਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਦਿੱ ਚ ਮਿਿ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰੇਗ਼ਾ। ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰ ੂ

ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਦਸਖਲ਼ਾਈ ਸੈਸਿਾਂ ਿ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰ ਧ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਿੀਂ ਭਰਤੀ
ਿ਼ਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰੰ ਟ-ਲ਼ਾਈਿ ਸਟ਼ਾਫ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਦਭੰ ਿ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੀ ਸੇਿ਼ਾ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ

ਸਮਰੱ ਥ਼ਾ ਦਿਕਦਸਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰ ਿੰ ਦਧਤ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਿ਼ਾ ਇਸ ਦਿੱ ਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੋਣ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀ EOC ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਿ਼ਾ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਦਲਆਂ ਿ਼ਾਲ ਿੀ

ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਿ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਖਲ਼ਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਿ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ
ਸਹ਼ਾਈ ਹੋਣ, ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਿੱ ਚ ਿਭ਼ਾਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿੀ ਢੰ ਗ ਿ਼ਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿ ਲਈ
ਹਿਰ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਿੇ ਿ਼ਾਲ-ਿ਼ਾਲ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦਧਆਿ ਿੇਣ਼ਾ।
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ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿਆਰ਼ਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੇ ਅਧ਼ਾਰ 'ਤੇ, CMAB ਇਕ-

ਿੂਜੇ ਿੇ ਤਜ਼ਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸੱ ਖ ਕੇ ਸਮੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਆਰ਼ਾ ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿਧ਼ਾਉਣ ਲਈ
ਤਜ਼ਰਿੇ ਸਾਂਝ਼ਾ ਕਰਿ ਿੇ ਪ੍ਰਿੰ ਧਾਂ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਿਿੇ
ੇ ਗ਼ਾ।
ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਨਯਮਤ ਹਰਪ੍ੋਰਹਟੂੰ ਗ
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ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਛ਼ਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਲਈ, ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ

ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਸਮਤ
ੇ , ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਕਰਿੀ

ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਦਕ ਇਹ ਮਲਾਂਕਣ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਦਕ ਕੀ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਲੋ ੀਂਿ਼ਾ ਮਕਸਿ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕੀਤ਼ਾ
ਹੈ।
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ਜਿਤ਼ਾ ਿਆਰ਼ਾ ਮਲਾਂਕਣ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੂੰ ਸਚਕ
ੂ
ਜਾਂ

ਟੀਚੇ ਸਥ਼ਾਦਪ੍ਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਇਕੱ ਠ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ

ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਜਹੇ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਦਚਆਂ ਿੰ ੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ
ੱ ਇਕ
ੱ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਉਿੇਸਾਂ ਦਿਚੋਂ
ੱ ਇਕ
ੱ ਜਾਂ
ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿੰੂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ (a)

ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਿ ਿੇ ਢੰ ਗਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ਼ਾ;

(b)

ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾ ਹੀਲ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ;

(c)

ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਿਧ਼ਾਉਣ਼ਾ; ਅਤੇ

(d)

ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਪ੍ਤ਼ਾ ਲ਼ਾਉਣ਼ਾ।
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀਤੀਗਤ ਦਿਚ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ

ਦਿੱ ਚ, ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ਼ਾਰੇ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕ ੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਿੇ

ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿ਼ਾਲ ਹੀ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਅਦਧਐਿਾਂ ਿ਼ਾ ਸੰ ਚ਼ਾਲਿ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ
ਅੰ ਕ ੇ ਸਿੈ-ਇੱ ਛਕ ਅਤੇ ਗਪ੍ਤ ਆਧ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੰੂ

ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਦਤਆਰ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਸਹਲਤ
ੂ
ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿ ਿੇ ਮੰ ਤਿ ਿ਼ਾਲ ਸ਼ਾਰੇ ਿਸਲੀ
ਸਮੂਹਾਂ ਿੂੰ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤਕ
ੱ ਿਰ਼ਾਿਰ ਪ੍ਹਚ
ੰ ਿ਼ਾ ਆਿਿ
ੰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸੇਿ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਿੇ ਦਿਰੰ ਤਰ

ਸਧ਼ਾਰ ਿੇ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਿਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਹੋਿੇਗ਼ਾ। ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੰ ਿ-ਸਿੰ ਿੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਉਪ੍ਯੋਗ
ਕਰਦਤਆਂ ਿ਼ਾ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਇਕੱ ਠ਼ਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮ਼ਾਰਗ-ਿਰਸਿ ਿੋਟ ਿੇ ਲਈ ਅੂੰ ਹਤਕਾ C ਿੇਖੋ।
ਹਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
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ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰੂ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੱ ਕ

ਪ੍ਹੰ ਚ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿਸੇਸ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਿੀ ਉਪ੍ਲਿਧਤ਼ਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਿੇ ਯੋਗ

ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਿੇ ਉਪ੍ਰ਼ਾਲੇ ਿਧ਼ਾਉਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ। ਇਸ ਿੰ ੂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿ਼ਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਧਿ

ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਇੱ ਕ ਚੈੈੱਕ-ਦਲਸਟ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿ਼ਾ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੱ ਕ
ਸਮ਼ਾਿ ਪ੍ਹੰ ਚ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰੇ। ਚੈੈੱਕਦਲਸਟ ਦਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਤੱ ਤ
ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਿ ਦਜਿੇਂ ਦਕ:
(a)

ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਸਮ਼ਾਿ ਪ੍ਹੰ ਚ ਿੇ ਲਈ ਸੰ ਿੰ ਧਤ

(b)

ਮੌਜੂਿ਼ਾ ਜਾਂ ਿਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਜਿ਼ਾਿਾਂ ਦਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣ

ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਅ;

ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਤਿਿੀਲੀਆਂ;
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(c)

ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ; ਅਤੇ

(d)

ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਲਈ ਦਿਿਸਥ਼ਾ।
ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿਆਰ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਚੈੈੱਕ-ਦਲਸਟ

CMAB ਿੀ ਿੈੈੱਿਸ਼ਾਈਟ4 ਤੇ ਪ੍ਰਕ਼ਾਦਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਿੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 8
ਹੋਰਿਾਂ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ5 ਦਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਸ਼ਾਰ
ਰ
ਿੰੂ ਿਧ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਿੇ ਯਤਿਾਂ ਿੰ ੂ ਅੱ ਗੇ

ਿਧ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿਆਰ਼ਾ ਿਰ਼ਾਿਰ ਪ੍ਹੰ ਚ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿੇਣ

ਲਈ ਢਕਿੇਂ ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਪ੍ਿ
ਰ ੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਦਮਸ਼ਾਲ ਿਜੋਂ, ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ

ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਚੈੈੱਕ-ਦਲਸਟ ਿੰੂ ਉਿਹਾਂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੈੈੱਿਸ਼ਾਈਟ ਤੇ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ CMAB ਿੀ
ਿੈਿਸ਼ਾਈਟ ਤੇ ਹ਼ਾਈਪ੍ਰਦਲੰਕਸ ਸਥ਼ਾਦਪ੍ਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿ਼ਾਗਤੀ ਥ਼ਾਿਾਂ/ਕ਼ਾਊਂਟਰਾਂ
ਦਿੱ ਚ ਪ੍ਰਿਰਦਸਤ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਸ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾਲ ਜਿਤ਼ਾ ਿੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹਚਯੋ
ੰ
ਗ ਹੋਿੇ।
ਪ੍ਰਚ਼ਾਰ ਿਧ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੰ ੂ ਸਰਗਰਮੀ ਿ਼ਾਲ ਦਿਚ਼ਾਦਰਆ
ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
4.16

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ, ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੰੂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਆਰ਼ਾ

ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ, ਉਿਹਾਂ ਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿੇ ਮਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਸਲੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਿ
ਿੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਧ਼ਾਰਾਂ ਿ਼ਾ ਡ਼ਾਟ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਦ ਆਂ ਿ਼ਾ ਸਹੀ ਦਰਕ਼ਾਰਡ
ਰੱ ਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਦਿੱ ਖ ਿੀਆਂ ਸਮੀਦਖਆਿਾਂ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚ਼ਾਲਿ ਿੇ ਮਕਸਿ ਿੇ
ਲਈ ਲ਼ਾਭਿ਼ਾਇਕ ਹੋਿੇਗ਼ਾ।

4
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ਿਰਤਮ਼ਾਿ ਦਿੱ ਚ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਚੈਕਦਲਸਟਸ ਚੀਿੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਭ਼ਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਜਿੇਂ ਿਹ਼ਾਸ਼ਾ ਇੰ ਡੋਿੇਸੀਆ, ਦਹੰ ਿੀ, ਿੇਪ਼੍ਾਲੀ,
ਤ਼ਾਗ਼ਾਲੋ ਗ, ਥ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਰਿੂ ਦਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹਿ। ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਭਦਿੱ ਖ ਿੀਆਂ ਚੈਕਦਲਸਟਾਂ ਿ਼ਾ ਿੀਅਤਿ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਜ਼ਾਿੀ ਦਿੱ ਚ
ਅਿਿ਼ਾਿ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ.

5.

ਹਿਸਾ-ਹਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ

5.1

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀ ਇਿਾਂਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰ ੂ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਤੀ/ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ

ਦਿੱ ਚ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰ ਹਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿੰੂ ਸਮੀਦਖਆ ਅਧੀਿ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਢਕਿੇਂ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
5.2

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਿੇਸਾਂ ਿੰ ੂ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੂੰ

ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਿ਼ਾ

ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆ ਢਕਿਾਂ ਪ੍ਿ
ਰ ੰ ਧ ਿਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ, ਤਾਂ ਸਥ਼ਾਦਪ੍ਤ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਿਾਂ
ਅਿਸ਼ਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਿੇ ਿ਼ਾਧੂ ਪ੍ਰਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਿੋਲੀ ਲ਼ਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿਚ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ।
5.3

CMAB ਸਮਚੇ
ੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿ਼ਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰ ੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ

ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਕਰਿ਼ਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੇ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਕਰੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ
ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਇਸ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਿੇਗ਼ਾ, ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 4.14 ਿੇ ਤਦਹਤ
ਿਣ਼ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈੈੱਕ-ਦਲਸਟਾਂ। CMAB ਘੱ ਟ-ਦਗਣਤੀ ਮ਼ਾਮਦਲਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਸਟੇਅਦਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ

ਦਿਧ਼ਾਿ ਸਭ਼ਾ ਿੇ ਸੰ ਦਿਧ਼ਾਿਕ ਮ਼ਾਮਦਲਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਪ੍ੈਿਲ ਿੰ ੂ ਇਸ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੇਿੇਗ਼ਾ।

CMAB ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸਿਰ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਪ੍ ਚੋਲ ਿੀ
ਕਰੇਗ਼ਾ।
5.4

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਹਰੇਕ ਿੰੂ ਉਿਹਾਂ ਿੀਆਂ ਸੰ ਸਥ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਦਿਸ਼ਾ-

ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੀਿੀਅਰ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਮਜ਼ਿ

ਕਰਿ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸਾਂ ਸਿਧੀ
ੰ ੰ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੰ ੂ
ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕ਼ਾਇਮ ਕਰਿ ਲਈ
ਅੰ ਿਰੂਿੀ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਿੀ ਦਿਗਰ਼ਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂੰ ਹਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਭਮੀ ਮਾਮਲੇ ਹਬਊਰੋ
ਿਸੂੰ ਬਰ 2019

ਅੂੰ ਹਤਕਾ A

ਨਸਲੀ ਹਵਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਿੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੂੰ ਹਗਕ
ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਆਰਡੀਿੈਂਸ (RDO) (Cap. 602) ਦਿਸਥ਼ਾਰ ਦਿੱ ਚ ਿੱ ਸਿ਼ਾ ਹੈ

ਦਕ ਇਸ ਿੇ ਤਦਹਤ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਿੂੰ ਕੀ ਹੈ।
2.

RDO ਿੇ ਤਦਹਤ "ਰੇਸ" ਿੰੂ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿੀ ਿਸਲ, ਰੰ ਗ, ਿੰ ਸ਼, ਰ਼ਾਸਟਰੀਅਤ਼ਾ

3.

RDO ਇਹ ਿਰਸ਼ਾਉਂਿ਼ਾ ਹੈ ਦਕ ਰਜ਼ਗ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਕਝ ਦਿਰਧ਼ਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਿੱ ਚ

ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੂਲ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਦਰਭ਼ਾਦਸ਼ਤ ਕੀਤ਼ਾ ਦਗਆ ਹੈ (ਦਕਰਪ਼੍ਾ ਕਰਕੇ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 8 ਿੇਖੋ)।

ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਹ;ੈ ਦਸੱ ਦਖਆ; ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ; ਦਿਪ੍ਟ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਿ
ਰ ੰ ਧਿ ਿ਼ਾ
ਪ੍ਰ਼ਾਿਧ਼ਾਿ। ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰ ੂ ਿਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ਼ਾ ਿੀ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਹੈ (ਭ਼ਾਿ
ਅਣਉਦਚਤ ਪ੍ਰਸਦਥਤੀਆਂ ਦਿੱ ਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੋਣ਼ਾ, ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਉਦਚਤ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇਹ ਅੰ ਿ਼ਾਜ਼਼ਾ

ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਦਕ ਿੂਸਰੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਉਸ ਿਤੀਰੇ ਤੋਂ ਿ਼ਾਰ਼ਾਜ਼, ਅਪ੍ਮ਼ਾਦਿਤ ਜਾਂ ਡਰ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ/ਜਾਂ
ਡਰ਼ਾਉਣ਼ਾ ਮ਼ਾਹੌਲ ਪ੍ੈਿ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ)।
4.

RDO ਿੇ ਅਧੀਿ, "ਦਿਤਕਰੇ" ਿ਼ਾ ਅਰਥ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਅਿਸ਼ਾਰ ਹੈ:
(a)

“ਦਸੱ ਧ਼ਾ” ਦਿਤਕਰ਼ਾ: ਇਹ ਉਸ ਮ਼ਾਮਲੇ ਿ਼ਾ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ ਦਿੰ ਿ਼ਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਇਕ ਦਿਅਕਤੀ

(“ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲ਼ਾ”) ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਿਅਕਤੀ (“ਪ੍ੀ ਤ”) ਿੰੂ ਪ੍ੀ ਤ
ਦਿਅਕਤੀ ਿੀ ਿਸਲ ਕ਼ਾਰਿ ਦਿਸ਼ੇਸ਼ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਦਿੱ ਚ ਹੋਰਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿ਼ਾਲੋਂ ਘੱ ਟ
ਅਿਕੂਲ ਦਿਿਹ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ (RDO ਿੀ ਿੇ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 4(1)(a)); ਅਤੇ

(b)

"ਅਦਸੱ ਧ਼ਾ" ਦਿਤਕਰ਼ਾ: ਭ਼ਾਿੇਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋ ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਸਲ ਿੀ ਪ੍ਰਿ਼ਾਹ
ਕੀਤੇ ਦਿਿਾਂ, ਸ਼ਾਰੇ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱ ਕੋ ਦਜਹੀਆਂ ਲ਼ਾਗੂ ਹੰ ਿੀਆਂ ਹਿ, "ਅਦਸੱ ਧੇ"

ਦਿਤਕਰੇ ਿ਼ਾ ਿਤੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਦਿਹ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ

ਪ੍ੈਂਿ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਕਰ
ੇ
ਇਹ ਦਕਸੇ ਿਕਸ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਕ਼ਾਰਿ ਿਣਿ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ
ਦਿਸੇਸ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਦਜਸ ਿੂੰ ਉਦਚਤ ਿਹੀਂ ਮਦਿਆ
ੰ
ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ (ਕ਼ਾਿੰਿੀ
ੂ

ਪ੍ਦਰਭ਼ਾਸ਼ਾ ਲਈ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 4(1)(b) ਅਤੇ 4(2) ਿੇਖੋ।) ਕੀ ਅਿਪ਼੍ਾਤਕ

ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭ਼ਾਿ ਜਾਂ ਿਕਸ਼ਾਿ ਿ਼ਾ ਕ਼ਾਰਿ ਅਿਪ਼੍ਾਤ ਿੀ ਤਲਿ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ
ਕੀਤ਼ਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਲੋ

ਜਾਂ ਸਦਥਤੀ ਿ਼ਾ

ਪ਼੍ਾਲਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਿ। ਜੇ ਦਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਸਲੀ ਸਮੂਹ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿ਼ਾ ਅਿਪ਼੍ਾਤ ਜੋ

ਪ਼੍ਾਲਣ਼ਾ ਹੋਰਿਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਿੀ ਿਜ਼ਾਇ ਕ਼ਾਫੀ ਛੋਟ਼ਾ ਹੋ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ
ਸਦਥਤੀ ਅਦਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੱ ਖਪ਼੍ਾਤੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜਿ ਤੱ ਕ ਦਕ ਲੋ

ਜਾਂ ਸਦਥਤੀ

ਿੰੂ ਦਕਸੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਿੇਸ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਿਰਸ਼ਾਇਆ ਿਹੀਂ ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਿ਼ਾਲ ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਸਦਹ-ਅਿਪ਼੍ਾਤਕ ਸੰ ਿੰ ਧ ਿਹੀਂ ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਿੇ।
5.

“ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ” ਿੰੂ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 7 ਿੇ ਤਦਹਤ ਪ੍ਦਰਭ਼ਾਸਤ ਕੀਤ਼ਾ ਦਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਿ਼ਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਸਲ ਿੇ ਅਧ਼ਾਰ ਤੇ ਪ੍ਸਦਥਤੀਆਂ
ਰ
ਦਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਉਦਚਤ ਆਚਰਣ

(ਮੌਦਖਕ ਅਤੇ ਦਲਖਤੀ ਦਿਆਿ ਸਮੇਤ) ਦਜਸ ਦਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿ਼ਾਜਿ ਦਿਅਕਤੀ ਿੇ ਇਹ ਅੰ ਿ਼ਾਜ਼਼ਾ ਲ਼ਾਇਆ

ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਦਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਿ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਅਪ੍ਮ਼ਾਦਿਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ, ਜਾਂ
ਅਦਜਹ਼ਾ ਦਿਿਹ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ ਦਜਸ ਿ਼ਾਲ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿੈਰ ਭ਼ਾਿ ਜਾਂ ਡਰ ਪ੍ੈਿ਼ਾ ਹਿ਼ਾ
ੰ
ਹੈ।
6.

ਿਹਤ ਸ਼ਾਰੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਕੰ ਮ RDO ਿੇ ਅਧੀਿ ਦਿਰਧ਼ਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਿੇ ਿ਼ਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਿੇ

ਹਿ, ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ੈਰਹ਼ਾ 3 ਦਿੱ ਚ ਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਿੰਧਿ ਿ਼ਾ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਤਿਪ੍ੂ
ੱ
ਰਣ ਜਿਤਕ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ
ਅਦਧਕ਼ਾਰੀਆਂ ਿ਼ਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 27(2)(h) ਿੇ ਤਦਹਤ ਸਪ੍ੱ ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ

ਹੈ ਦਕ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਦਿਭ਼ਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਅਿ਼ਾਰੇ ਿੀਆਂ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਉਸ ਸੈਕਸਿ
ਦਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਉਿ਼ਾਹਰਣਾਂ ਹਿ। ਦਸੱ ਟੇ ਿਜੋਂ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ
ਿੂੰ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਪ੍ਿ਼ਾਿ
ਰ
ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿਹ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ, ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਦਿਅਕਤੀ ਿੰ ੂ ਅਦਜਹੀਆਂ ਸਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ

ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕ਼ਾਰ ਕਰਿ਼ਾ ਹੋਰਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦਿੱ ਚ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਿੇ ਆਧ਼ਾਰ ਤੇ RDO ਿੇ
ਤਦਹਤ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਹੋਿੇਗ਼ਾ।

7.

ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀਆਂ ਿੀ ਇਹ ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਿਣਿੀ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਿੀ

ਿਣ਼ਾਉਣ ਦਕ ਉਿਹਾਂ ਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਦਿਰਮ਼ਾਣ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਦਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰ਼ਾ ਜਾਂ ਿਸਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾ ਹੋਿੇ। ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਮ
ਚੱ ਕਣੇ ਚ਼ਾਹੀਿੇ ਹਿ ਦਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਉਿਾਂਹ ਿੀਆਂ ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਮਝਣ।
8.

ਕ਼ਾਿੰਿੀ
ੂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਦਿਸੇਸ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ਉਪ਼੍ਾਅ ਿ਼ਾਲ ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਅਤੇ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਿਰੱ ਧ ਕ਼ਾਿਿੀ
ੰ ੂ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਿੀ ਉਲਘਣ਼ਾ
ੰ
ਕਰਿ ਿੇ ਮ਼ਾਮਲੇ ਦਿਚ
ੱ ਕ਼ਾਿੰੂਿੀ ਸਲ਼ਾਹ ਿੀ ਮਗ
ੰ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ।
9.

RDO ਿੀ ਉਲਘਣ਼ਾ
ੰ
ਕਰਿ ਿ਼ਾਲੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ਼੍ਾਅ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿੂੰ ਿੀ ਹੋਣਗੇ।

ਦਜ਼ਲਹ਼ਾ ਅਿ਼ਾਲਤ ਦਿੱ ਚ ਦਸਿਲ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਿਰਗੇ ਸ਼ਾਧਿਾਂ ਿ਼ਾਲ ਉਿਹਾਂ ਿੰੂ ਕ਼ਾਿੰਿ
ੂ ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਣੌਤੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ
10.

RDO ਿੇ ਤਦਹਤ, ਜਿਤ਼ਾ RDO ਿੰੂ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਿ ਿ਼ਾਲੇ ਅਦਧਕ਼ਾਰੀ EOC ਿੰੂ

ਦਸਕ਼ਾਇਤ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ। EOC ਿੰੂ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਿੀ ਦਿਸ਼਼ਾ ਦਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਿਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੇ ਦਿਅਕਤੀਆਂ ਦਿਚ,
ੱ ਮੌਦਕਆਂ ਿੀ ਸਮ਼ਾਿਤ਼ਾ ਿੰ ੂ ਤਰਜੀਹ ਿਣ
ੇ ਲਈ ਸਕਤੀਆਂ ਿੀ

ਦਜ਼ੰ ਮੇਿ਼ਾਰੀ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਸਲੀ ਦਿਤਕਰੇ ਿੇ ਸਿਧ
ੰ ੰ ਦਿਚ
ੱ ਇਸ ਿੰ ੂ ਗੈਰ-ਕ਼ਾਿੂੰ ਿੀ ਕ਼ਾਰਜਾਂ ਅਤੇ
ਦਸਕ਼ਾਇਤਾਂ ਿੇ ਦਿਪ੍ਟ਼ਾਰ,ੇ ਸਮਝੌਤ਼ਾ ਕਰਿ ਅਤੇ RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 78 ਅਤੇ 79 ਿੇ ਅਿਸ਼ਾਰ
ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪ੍ਰਿ਼ਾਿ ਕਰਿ, RDO ਿੀ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 64 ਿੇ ਅਧੀਿ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਧ਼ਾਰ਼ਾ 66 ਿੇ
ਅਿਸ਼ਾਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰ਼ਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। EOC ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰਜ ਪ੍ਰਣ਼ਾਲੀਆਂ ਦਿੱ ਚ

ਤਿਿੀਲੀ ਲਈ ਜਿਤਕ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਿੰੂ ਦਸਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕਰ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ਼ਾਿੰਿ
ੂ ਦਿੱ ਚ ਤਿਿੀਲੀ ਜਾਂ
ਇਸ ਿੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਿਤੀਦਜਆਂ ਿ਼ਾਰੇ ਮੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ ਿੰੂ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ
ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ।

ਅੰ ਤਿਕਾ B
ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
HSKAR ਸਰਕਾਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿੂੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ। ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਵੱ ਚ, ਉਿ
ਲੋ ਕ ਜੋ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਿਚ
ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵਚ
ੱ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਿੂੰ ਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਮਲ

ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਲੋ ੜਵੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਢਕਵੀਂ ਭਾਸਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ,
ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਰਰੀ ਕਦਮ ਚਕਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸੀਲ ਸਹਥਤੀਆਂ ਨੂੰ

ਹਧਆਨ ਹਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਢਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੀ ਢੂੰ ਗ
ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗਜਾਹਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ/ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦਆਰਾ
ਹਵਆਹਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਲਈ ਜਰਰੀ ਕਦਮ ਚੱ ਕਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਉਦਸ
ੇ
2.

ਜਨਤਕ ਸਵਾ
ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਂਦੀਆਂ
ੋ
ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ (a)

ਇਿ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ

ਸਮਾਨ ਪਿੂੰ ਚ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਲਹਖਤ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ
ਪਰਭਾਵੀਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਵਾਦ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਨਿੀਂ ਿਨ; ਅਤੇ

(b)

ਇਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦਿ
ੇ
ਿੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਰਬੂੰਧਨ ਪੱ ਧਰ
3.

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇਿ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਹਕ ਭਾਸਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ
ੱ ਪਿਚ
ੂੰ ਹਵਚ
ੱ ਰਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਨਾਂਹ ਨੂੰ ਇਿ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੀਹਮਤ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦੀ ਮਿਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ ਤੱ ਕ ਪਿੂੰ ਚਣ ਦੇ ਿੱ ਕਦਾਰ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ

ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨਾ ਮਿਤਵਪ
ੱ
ਰਨ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਬਧਨ
ਰ ੂੰ
ਜਰਰੀ ਿੈ -

• ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;
• ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

ਕਰਨਾਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਧਆਨ ਹਵੱ ਚ ਹਲਆਉਣਾ। ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਤੀਕਾਂ
ਰ
ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਿੈ ਜੋ ਸੀਹਮਤ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਿਨ (ਨਸਲੀ ਘੱ ਟ-ਹਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਕੇਂਦਰ
(“CHEER ਕੇਂਦਰ”) ਦਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਭਾਸਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਦੇਖੋ
ਅੰ ਤਿਕਾ);
• ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ ਸਟਾਫ ਉਨਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ

ਕਰੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ

ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪਸ
ੇ ਕਰਨ
ਲਈ;

• ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ,ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ ਢਕਵੀਂ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਿੈ;

• ਹਜਥੋਂ
ੱ ਤੱ ਕ ਿੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਲਣ
ੈ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਾਸਾ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨੇਮਾਵਲੀ/ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤਅਗਲੀ
ੇ
ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਿੋਣ ਅਤੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ
ਤੋਂ ਜਾਣ ਿੋਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਹਨਰਦੇਸ ਅਤੇ
ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਹਵੱ ਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਦਭਾਸੀਏਆਹਦ ਨਾਲ ਸਿੀਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਮਿਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ
ਰ
ਕਰਨਾ;
ਅਤੇ

• ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਿੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ ਅਤੇ
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਆਰਾ ਸਿੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਹਪਤ ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ਮਤਾਹਬਕ ਸਰਤਾਂ
ੋ ਦੇ ਵਾਧ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਲਈ
ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

4.

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਵਦਾਂ
ੋ ੂੰ ਦੀ ਸਵਾ
ੇ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ

ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਿੈ ਅਤੇ ਢਕਵੇਂ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਹਵੱ ਚ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਿੈ। ਸਮੱ ਚੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਲਤ ਲਈ, ਜਨਤਕ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ" (ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ

ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਵਆਹਖਆ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ "ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸਾਵਾਂ"

ਬਾਰੇ CMAB ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅੰ ਤਿਕਾC ਦੇਖੋ।

ਫਰੂੰ ਟ-ਲਾਈਨਪੱ ਧਰ
5.

ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੀਮਤ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦੀ ਮਿਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਾਹਜਬ ਕਦਮ ਚੱ ਕਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ • ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:
- ਆਪਣੀਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸਾ ਹਵੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ ਗਜਾਹਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ;
- ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਜਾਹਰਸ਼;

- ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼;
- ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਹਝਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ;

- ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹਸਰਫ ਸੀਮਤ
ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ; ਜਾਂ

- ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦਸਤਾਂ,
ੋ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ,

ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਬਿਤ ਹਜਆਦਾ
ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ;

• ਸੇਵਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਹਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਸ
ੇ ਕੀਤੀਆ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਅਤੇ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਸਿਲਤ ਦੇ ਲਈ ਅੰ ਤਿਕਾ ਹਵੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਚੀਜਾਂ

(ਹਡਸਪਲੇ ਅ ਕਾਰਡ, ਹਡਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਆਹਦ) ਜਾਂ ਭਾਸਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;

• ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਹਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਹਵਸੇਸ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨੂੰ ਭਹਵਖ
ੱ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ ਲਈ ਹਜਥੇ ਜਰਰੀ ਿੋਵੇ, ਉਹਚਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਵਾ
ੇ
ਹਰਕਾਰਡ ਹਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ;

• ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਆਰਾ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਮਤਾਹਬਕ
ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਢਕਵੀਂ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨਾ;

• ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਿੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਕ ਸੇਵਾ

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਨਿੀਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਕਸੇ ਚੀਨੀ
ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਮੱ ਤਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ

ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਢਕਵੀਂ
ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਕਰੋ;

• ਸੱ ਕ ਿੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱ ਚ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੀ ਹਦਸਾ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ;
• ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈਹਗਆਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਜਰਰੀ ਹਸਖਲਾਈ ਹਵਚ ਸਾਹਮਲ ਿੋਣਾ; ਅਤੇ

• ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਵੇ ਤਾਂ
ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ।

6.

ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂਲਈ ਢਕਵੀਂ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ

ਕਰਦੇ ਿਏ
ੋ , ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾਚਾਿੀਦਾ ਿੈ-

• ਿਾਲਾਂਹਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਕ
ਹਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਹਿਸਸ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ

ਗੱ ਲਬਾਤ ਹਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਸਿੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ

ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਫੈ
ਰੋ ਸਨਲ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਬ
ਰ ੂੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਉਲੂੰਘਣਾ ਗਲਤ ਹਵਆਹਖਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ,
ਹਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦਾ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਨਕਸਾਨ, ਆਹਦ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕੇ,; ਅਤੇ

• ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀ
ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ, ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਹਵਸੇਸ ਲੋ ੜਾਂ ਵੱ ਲ ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਅਿੇ ਤਵਆਤਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
7.

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਤ

ਦੇਣ ਲਈ, CHEER ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਕਰਸਚੀਅਨ ਸਰਹਵਸ ਦਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਗਰਹਿ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ ਹਵਭਾਗ ਦਆਰਾ ਸੂੰ ਚਾਹਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ

ਅਤੇ 8 ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ1 ਹਵੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ
ਂ ਇਨਕਆਰੀ ਸਰਹਵਸ (TELIS) ਹਤੂੰ ਨ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੂੰ ਟਰਪਰੀਟੇਸਨ ਐਡ
1

8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਾਸਾ ਇੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਹਿੂੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ, ਹਵਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਿਨ। ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਅਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।

ਵਾਇਸ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਇੂੰ ਟਰਪਰੀਟੇਸਨਦੀ ਸਿਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸੇਵਾ

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਫਤ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਅਹਧਕਾਰੀ CHEER
ਕੇਂਦਰਦੀ ਿੌਟਲਾਈਨ (https://hkcscheer.net/ ਦੇਖੋ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ

ਸਧਾਰਣ ਹਵਆਹਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ TELISਤੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ
CHEER ਸੈਂਟਰ ਦਆਰਾ TELISਤੋਂ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾ
ੇ ਫੀਸਾਂ

ਵਸਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ
ਪਰਹਕਓਰਮੈਂਟ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (S&PRs) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।CHEER ਸੈਂਟਰ

ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਰਰੀ
ਹਦਸਾ-ਹਨਰਦਸ
ੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਹਲੂੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ:

http://had.host.ccgo.hksarg/rru/Guidelinesforusinginterpretationandtran
slationservice.pdf
8.

ਹਕਉਂਹਕ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ

ਹਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱ ਖਰੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਹਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਰਰੀਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤਹਵਕ ਸਹਥਤੀ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ

ਅਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਿੋਰ ਢਕਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ
ਰ
ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਿੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਹਵੱ ਚ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸੇਂਗ ਕੂੰ ਗ ਿਈ (HKSKH) ਲੇ ਡੀ ਮੈਕਲੇ ਿੋਜ ਸਟਰ,
ੈਂ
ਇੱ ਕ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ
ਰ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਿੈ, ਜੋ ਿਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਨਤਕ ਿਸਪਤਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਕਲੀਹਨਕਾਂ ਹਵੱ ਚ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ

ਦਭਾਸ਼ੀਏ2 ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ ਜਟੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਸਵਲ ਸੇਵਾ
ਹਬਊਰੋ 3 ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਭਾਸਾ ਹਵਭਾਗ ਦਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆ
2

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕਲਰ ਨੂੰਬਰ 3/2018 ਦੇਖੋ।

3

ਅਨਵਾਦ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਭਾਸਾ ਹਵਭਾਗ ਦਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈਫਰੀਲਾਂਸ ਅਨਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਮੱ ਖ ਤੌਰ
ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਹਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਨਤਕ ਅਹਧਕਾਰੀ ਿੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵੱ ਚ ਅਨਵਾਦ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਵਆਹਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਵਾਦ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਿਨ।

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ

ਅੂੰ ਤਰਗਤ ਖਰੀਦ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰੀ ਸਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਵੀ

ਸਹਥਤੀ ਹਵੱ ਚ, B/Ds ਨੂੰ S&PRs ਦੇ ਮਤਾਹਬਕ ਸਮਰੱ ਥ ਭਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ

ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ
ਹਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਅੰ ਤਿਕਾ C

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਿਾਵਾਂ ਦਾ
ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਉਦਸ਼
ੇ ਲਈ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਤਆਂ ਦਾਡਾਟਾ
ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇਅਤੇ ਡਾਟਾ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੜ
ੁ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਨਤਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਤਕ
ੱ ਬਰਾਬਰ
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਅਤੇ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਤਵਚ
ੱ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤਨਗਰਾਨੀ ਰਖ
ੱ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਸ਼
ੇ
2.

ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ
ੱ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਸ਼
ੇ ਹਨ (a)

ਉਨਾਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਤਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ
ੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂਹ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ

(b)

ਉਨਾਂਹ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਟਰਨ
ੈ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂਹ ਦੀ ਸਵਾ
ੇ ਦੇ

ਸਮਝਣਾ;

ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ;

(c)

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੂੰ ਚਣ
ੁ
ਤਵੱ ਚ ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਲਤ ਦੇਣਾ;

(d)

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਨਰੂੰ ਤਰ ਤਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ;

(e)

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ

ਅਤੇ

ਕਰਵਾਉਣਾ।
3.

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਕ
ੁ ਅਤੇ

ਮੌਤਕਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਗੁਪ੍ਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤਜੱ ਥੇ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਲੀ ਸਮਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦ
ੁ ੇ,
ਜਨਤਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਗੁਮਨਾਮ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕਠਾ
ੱ
ਕਰਨ'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾ
ੇ
ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ

ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 1 ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
4.

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ

ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਹੀ ਸਤਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਤਕ
ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ

ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਡਾਟਾ, ਅੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤਨਗਰਾਨੀ ਲਈ

1

ਤਕਉਂਤਕ ਡਾਟਾ ਸਵੈ-ਇੱ ਛੁਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂੰ ਗਰਤਹਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਨਤਾ, ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰਰ ਪ੍ਰਭਾਤਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਇਹੋ ਤਜਹਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਕੜੇਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਨਰੂੰ ਤਰ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਹੈ ਨਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ

ਅੂੰ ਕੜੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਕਸੇ ਫਾਰਮ ਤਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਦੂੰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮਨਾ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਅੰ ਤਿਕਾ ਤਵੱ ਚ ਤਦੱ ਤਾ ਤਗਆ ਹੈ।
ਖੇਿਰ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ
5.

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜੀਆਂ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੂੰ ਚ
ੁ ਣ ਦੀ ਕਤਿਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।“ਪ੍ੱ ਛ
ੁ -ਤਗੱ ਛ ਅਤੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ” ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਸਮ ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਤਵੱ ਚਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ/ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ

ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹਾਂ ਕੋਲ "ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ"
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ "ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" ਹੋਣ।
ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ
6.

ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ "ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ" ਅਤੇ

"ਪ੍ਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ" (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)2 ਬਾਰੇ ਮਢ
ੁ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ
ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱ ਟੋ-ਘਟ
ੱ
ਹੇਠ ਤਲਤਖਆ ਡਾਟਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ,
(a)

2

ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਤਜੱ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਸਹਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ
ਇੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤਹੂੰ ਦੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ।

(b)

ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਤਖਆ, ਤਜੱ ਥੇ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ

(c)

ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਤਜੱ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਾ-

(d)

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱ ਚ (ਭਾਵ (a) ਉਪ੍ਰੋਕਤ),ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਿਕਿ

ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

(ਭਾਵ (c) ਉਪ੍ਰੋਕਤ),ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਤਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਤਜਵੇਂ “ਜਾਤ”, “ਰਾਿਟਰੀਅਤਾ”, “ਤਲੂੰਗ”, “ਮਲ
ਦੇਸ਼”, ਆਤਦ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਤਜਹਾ ਡਾਟਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਤਵਚ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ (ਤਜਵੇਂ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ
ਦੀਆਂਔਰਤਾਂ ਤਸਰਫ ਮਤਹਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂਹਨ)।
7.

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੂੰ ਕਤੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ

ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੂੰ ਕਤੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ
ਤਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕੜਾ ਤਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪ੍ਦੂੰ ਡਾਂਦੇ

ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਤਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰ ਧ ਤਵਚ, ਨਸਲੀ ਸਮਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ 8 ਸ਼ਣੀਆਂ
ਰੇ
, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਫਲਪ੍ੀਨ,ੋ ਇਡਨ
ੂੰ ੋ ੇ ਸ਼ੀਆਈ,
ਭਾਰਤੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ਾਤਕਸਤਾਨੀ, ਥਾਈ, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂਬਾਰੇਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਸਲੀ ਸਮਹ ਸਾਲ
2016 ਦੀ ਜਨ-ਸੂੰ ਤਖਆ3 -ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਵਿੇਗਤ ਤਰਪ੍ੋਰਟ: ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ
ੁ
ਅਤੇ ਅਕੜਾ
ੂੰ
ਤਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਘੱ ਟ-ਤਗਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ
ੱ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਸਮਹ ਹੈ।

3

ਤਕਰਪ੍ਾ

ਕਰਕੇ

2016

ਦੀ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਦੀ

ਥੀਮੈਤਟਕ

ਤਰਪ੍ੋਰਟ

ਤਵੱ ਚ

ਸਾਰਣੀ

3.1

(https://www.statistics.gov.hk/pub/B11201002016XXXXB0100.pdf).।ਇਨਹਾਂ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

ਦੇਖੋ:

ਨਸਲੀ

ਘੱ ਟ-ਤਗਣਤੀਆਂ

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀ ਏਤਿਆਈ

ਤਜਵੇਂ ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਲੋ ਕ। "ਹੋਰਨਾਂ" ਦੇ ਤਤਹਤ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹਾਂ ਤਵੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂਗ
ਕਾਂਗ ਤਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8.

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਹਚ
ੂੰ ੁ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਸ਼
ੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਤਨਿੱਜੀ

ਡਾਟਾ, ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਸਹਲਤ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵੱ ਚ, ਤਨਆਂ ਤਵਭਾਗ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਤਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਤੋਂ ਤਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
9.

ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ (ਭਾਵ ਪ੍ੈਰਹਾਂ5 ਤੋਂ 7

ਉਪ੍ਰੋਕਤ) ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਤਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਹਾਲਤਾਂ ਤਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਤਵੱ ਚ ਤਨਯਤਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਤਜਹੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
10.

ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ/ਸਚਨਾ ਦਾ ਸੂੰ ਗਰਤਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਤਵੱ ਚ ਪ੍ੜਾਅਵਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਮੁਕੂੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰ
ੁ
ਹੋਵੇਗਾ।
(a) ਪ੍ਤਹਲਾ ਪ੍ੜਾਅ (ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)
• ਤਵਆਤਖਆ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ/ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ

"ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" ਤਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ:
(i)

ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਤਜੱ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

(ii)

ਉਨਾਂਹ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਸਤਖਆ,
ੂੰ
ਤਜਥੇ ਸੇਵਾਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

(iii)

ਉਨਾਂਹ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਸਤਖਆ
ੂੰ
ਤਜਥੇ
ੱ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ

(iv)

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱ ਚ (ਭਾਵ (i) ਉਪ੍ਰੋਕਤ) ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਭਾਵ (iii) ਉਪ੍ਰਕਤ),
ੋ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ।4

(v)

ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦਦੀਆਂ ਲੜਾਂ
ੋ

ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਤਖਆਅਤੇ ਕੀ ਇਹ

ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ "ਤਵਆਤਖਆ/ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਨ ਜਾਂ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਦੀ
ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਹਨ; ਅਤੇ
(vi)

ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ)ੇ ।

• ਸੂੰ ਪ੍ਰਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਵਾਸਤਤਵਕ ਸਤਥਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ;

• ਪ੍ਤਹਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਤਵੱ ਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਕ ਦਜੇ ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਜਸ ਤਵੱ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਤਆਰੀ
ਕਰਨੀ;

• ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ
'ਤੇ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਰਪ੍ ਤਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੂੰ ਕੜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ

4

ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਫੱ ੁਟ-ਨੋਟ 2 ਦੇਖੋ.

• ਅੂੰ ਕਤੜਆਂ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ

ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੋਧ/ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

(b) ਦਜਾ ਪ੍ੜਾਅ (ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)
• ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ;

• ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੱ ਚੇ
ੁ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸਤਤਵਕ
ਸਤਥਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ;

• ਇਕੱ ਠੀਆਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ ਸਮੇਤ
ਡਾਟਾ ਇੱ ਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨੀ;

• ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਰਪ੍ ਤਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੂੰ ਕੜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਕਰਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ

• ਅੂੰ ਕਤੜਆਂ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ

ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੋਧ/ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

11.

ਦੋਪ੍ੜਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਤਬਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਵੱ ਚ

12.

CMAB ਸਮੱ ਚ
ੁ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਤੇ

ਅੱ ਗੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ
ੱ
ਲਈ ਤਜ਼ਮਵਾਰ
ੂੰ ੇ
ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਵਚੋਂ
ੱ , CMAB ਸੇਵਾ

ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਤਤਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ" ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ "ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਨਾਲ ਤਮਲਾਵੇਗਾ, ਤਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਰਧਾਰਤ

ਰਪ੍ ਤਵੱ ਚ ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਸਵਾ
ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਦੀ
ੂੰ ੁ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਕਤੜਆਂ
ੂੰ
ਨੂੰ ਲਕਾਂ
ੋ
ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CMAB ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸੰ ਬਰ 2019

ਅੰ ਤਿਕਾ
ਡਾਟਾ ਸੰ ਗਰਤਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

(ਨੋ ਟ: ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵਖ-ਵਖਨਸਲਾਂ
ੱ
ੱ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।)

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੰ ਗਰਤਿ
1. ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ੜਵੂੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਤਬਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ

"ਤਵਆਤਖਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ" ਅਤੇ "ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" ਬਾਰੇ ਅਕੜਾ
ੂੰ
ਸੇਵਾ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ (ਨੋ ਟ: ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ

ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਤਧਆ ਜਾਣਾ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਸਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਵੈ-ਇੱ ਛੁਕ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣ
ੇ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੂੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱ ਖ-ਵਖ
ੱ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਅਤਹਮ ਹੈ।

3. ਅਸੀਂ ਤਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ (ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਤਦਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਤਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਤਖਆ ਦੀ ਰੱ ਤਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

4. ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਰਫ਼ ਅੂੰ ਕਤੜਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਹੈ ਨਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਮੂੰ ਤਵ ਲਈ।

5. ਸੇਵਾ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੂੰ ਕੜੇ ਜਾਂ ਤਸੱ ਟੇ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੇ ਰਪ੍ ਤਵੱ ਚ

ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:

(ਉਨਹ ਾਂ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਜੋ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ PDPO ਨੂੰ ਲਾਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।)

