ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ
ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪਾਅ

ਹ ਗਕ ਗ ਮਾਨੀਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ
ਹ ਗਕ ਗ ਮਾਨੀਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ(HKMA) ਹ ਗਕ ਗ ਦੀ ਕਦਰੀ ਬਿਕੰ ਗ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ। HKMA ਦੇ
ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਕੰ ਮ ਹਨ:
·
·
·

ਿਲੰਕਡ ਐਕਸਚਜ ਰੇਟ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਢ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰੰ ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ;

ਬਿਕੰ ਗ ਪਣਾਲੀ ਸਮੇਤ, ਿਵੱ ਤੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ;

ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਤੀ ਕਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹ ਗਕ ਗ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹ ਗਕ ਗ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ

·

ਐਕਸਚਜ ਫੰ ਡ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨਾ।

HKMA ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਤੱ ਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਹੱ ਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨ ਦਾ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ
A.

HKMA ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ

l

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ

l

HKMA ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਜੋ HKMA ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਲਈ ਪਸੰ ਿਗਕ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੈ HKMA ਦੀ ਆਿਧਕਾਰਤ

ਵੈ ਬਸਾਈਟ, ਸੂਚਨਾ ਕਦਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿਡਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ , ਸੂਚਨਾ
ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
l

ਤੇ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ

HKMA ਦੀਆਂ ਪੁੱ ਛਿਗਛ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵ ਿਲਖਤੀ
ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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l

HKMA ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਸਮਾਰਟ ਕੰ ਿਜ਼ਊਮਰਸ” ਭਾਗ
ਿਵੱ ਚ

ਇੱ ਕ

ਸਮਰਿਪਤ

ਵੈ ਬਪੇਜ

(https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/info

rmation-in-other-languages/) ਅੱ ਠ ਭਾ ਾਵ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਭਾ ਾ
ਇੰ ਡੋਨ ੀਆ, ਿਹੰ ਦੀ, ਨਪਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ
ਿਵਅਤਨਾਮੀ) ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਿ ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
Ø ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ

Ø ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟਰ

Ø ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ATM) ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸੁਝਾਅ

Ø ਬਿਕੰ ਗ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਆਮ ਿਸਧ ਤ
Ø ਡੌਰਮਟ ਅਕ ਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
Ø ਿਵੱ ਤੀ ਿਸਹਤ

Ø ਿਨਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਕੀਮ

ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ

l

ਆਂਕਲਣ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ

HKMA ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਵ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

l

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ

HKMA ਨ ਆਮ ਲੋ ਕ ਲਈ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ
ਸੇਵਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ HKMA ਦੀਆਂ ਹਾਟਲਾਇਨ

ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛਿਗਛ ਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰ ਗਿਲਸ਼

ਉਪਾਅ

ਜ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਨਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਭਾਿਸ਼ਆ
ਸੇਵਾਵ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਠ ਭਾਸ਼ਾਵ , ਭਾਸ਼ਾ ਇੰ ਡੋਨਿਸ਼ਅਨ, ਿਹੰ ਦੀ, ਨਪਾਲੀ,

ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟੈਗਲੌ ਗ ,ਥਾਈ , ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਿਵਅਤਨਾਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ।
l

HKMA ਨ ਆਪਣੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਸਮਾਰਟ ਖਪਤਕਾਰ"

ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈ ਬਪੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਅਤਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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B.

ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ

l

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ

l

HKMA ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹੂਲਤ ਲਈ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੇਦਭਾਵ-ਿਵਰੋਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ, ਕਿਵਜ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ

ਹੈ/ਪਸਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ

ਪਰਸੰ ਿਗਕ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ
ਵਰਚੁਅਲ ਨਾਲੇ ਜ ਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਕਦਰੀਿਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ

l

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ

ਮੁਲ ਕਣ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ

HKMA ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਦੀ

ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਵ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
l

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ

ਕਿਮ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਿਲਤ

ਉਪਾਅ/

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Mr. Angus Chow,
ਮੈਨਜਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਵੈਲਪਮਟ), ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.

:

2597 0666

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

:

publicenquiry@hkma.gov.hk

ਫੈਕਸ ਨੰ.

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ

:
:

2509 9192

55th Floor, Two International Finance Centre, 8
Finance Street, Central, Hong Kong

ਹ ਗਕ ਗ ਮਾਨੀਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ
ਜੂਨ 2021
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