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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ ਹਲੱਾਸ਼ਰੇੀ ਦਣੇ ਲਈ ਮਜੌ ਦਾ  

ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਅ 

 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਮਾਨੀਟਰੀ ਅਥਾਰਰਟੀ 

 

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਮਾਨੀਟਰੀ ਅਥਾਰਰਟੀ(HKMA) ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ। HKMA ਦੇ ਚਾਰ ਮ ੱਖ 

ਕੂੰਮ ਹਨ: 

 

 ਰਲੂੰਕਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਟੇ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਰ ੱਚ ਕਰੂੰਸੀ ਦੀ ਸਰਥਰਤਾ ਨ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; 

 ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ, ਰ ੱਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੂੰਡਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; 

 ਇੱਕ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰ ੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਰ ਪ ਰ ੱਚ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦ ੇਦਰਜ ੇਨ ੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨਾ, ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੇ ਰ ੱਤੀ ਬ ਰਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰ ਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ; ਅਤ ੇ

 ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੂੰਡ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ। 

 

HKMA ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਹ ੂੰਚ ਨ ੂੰ ਹੱਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨ ੂੰ ਬਹ ਤ ਮਹੱਤ  

ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜ ਕੋਈ  ੀ ਹੋ ੇ। 

 

A. HKMA ਦ ਆਰਾ ਮ ਹਈੱਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ  ਖੱ- ਖੱ ਜਨਤਕ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕੱ ਪਹ ੂੰਚ 

 

ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ   HKMA ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਈ  ੱਖ- ੱਖ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਜੋ HKMA ਦੇ ਕੂੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪਰਸੂੰਰਗਕ ਹਨ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ   ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂੰਭ  ਹੈ HKMA ਦੀ ਆਰਧਕਾਰਤ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ, 

ਸ ਚਨਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਰਡਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ, ਸ ਚਨਾ ਪਤੱਰਾਾਂ ਅਤ ੇਇਸ਼ਰਤਹਾਰਾਾਂ 

ਉੈੱਤੇ ਇੂੰਗਰਲਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

   HKMA ਦੀਆਾਂ ਪ ੱਛਰਗਛ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਨਪਟਾਰਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਰਲਖਤੀ ਅਤ ੇ

ਬੋਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇੂੰਗਰਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਰ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

   HKMA ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਤ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਸਮਾਰਟ ਕੂੰਰਿਊਮਰਸ” ਭਾਗ ਰ ੱਚ 

ਇੱਕ ਸਮਰਰਪਤ  ੈੈੱਬਪੇਜ 
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(https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/in

formation-in-other-languages/) ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ (ਮਤਲਬ ਰਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਇੂੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਰਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਟਗੈਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ  ਅਤ ੇ

ਰ ਅਤਨਾਮੀ) ਰ ੱਚ ਹੇਠ ਰਦਤੱ ੇ ਰ ਰਸ਼ਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ: 

 ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ 

 ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱਖ ਰ  ਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਚਾਰਟਰ 

 ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ATM) ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ ਰੱਰਖਆ 

ਸ ਝਾਅ 

 ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਰ  ਹਾਰ ਦੇ ਰਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰਸਧਾਾਂਤ 

 ਡੌਰਮੈਂਟ ਅਕਾਾਂਊਂਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣਾ 

 ਰ ੱਤੀ ਰਸਹਤ 

 ਰਨ ੇਸ਼ ਸ ਰੱਰਖਆ ਸਕੀਮ 

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 

ਆਾਂਕਲਣ 

  HKMA ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਥੱ ੇ

ਜਰ ਰੀ ਹੋ ੇ ਉੈੱਤ ੇਸਟਾਫ ਅਤ ੇਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ/ਸ ਝਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ ਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

 ਾਲੇ  ਾਧ  ਉਪਾਅ 

 

  HKMA ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਮ ਤਾਰਬਕ ਮ ਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ HKMA ਦੀਆਾਂ ਹਾਟਲਾਇਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਪ ੱਛਰਗਛ ਜਾਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰਦ ੇਹੋਣ, ਪਰ ਇੂੰਗਰਲਸ਼ ਜਾਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਰ ੱਚ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਭਾਰਸ਼ਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਰ ੱਚ ਅੱਠ 

ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੂੰਡੋਨੇਰਸ਼ਅਨ, ਰਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਟੈਗਲੌਗ ,ਥਾਈ , 

ਉਰਦ  ਅਤੇ ਰ ਅਤਨਾਮੀ ਨ ੂੰ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

   HKMA ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਧਕਾਰਤ  ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਸਮਾਰਟ ਖਪਤਕਾਰ" ਭਾਗ 

ਰ ੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਰਪਤ  ੈੈੱਬਪਜੇ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਰ ਅਤਨਾਮੀ ਨ ੂੰ 

 ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
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B. ਸਟਾਫ ਦੀ ਟਰਰੇਨੂੰਗ 

 

ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ   HKMA ਆਪਣੇ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨ ੂੰ ਚਲਾਉਣ ਰ ੱਚ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ 

ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ   ਭੇਦਭਾ -ਰ ਰੋਧੀ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਰ ੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ  ਅਤ ੇਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸੂੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਖਲਾਈ, ਕਰ ਜ 

ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਰ  ਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ/ਪਰਸਾਰਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸੂੰਦਰਭ ਲਈ ਪਰਸੂੰਰਗਕ ਰਦਸ਼ਾਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧਆਦਸ਼ੇ 

 ੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ  ਰਚ ਅਲ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਰ ੱਚ ਕੇਂਦਰੀਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 

ਮ ਲਾਾਂਕਣ 

  HKMA ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰਜੱਥ ੇਜਰ ਰੀ ਹੋ ੇ, ਉੈੱਤ ੇਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ/ਸ ਝਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਰਧਆਨ ਰ ੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਸ ਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

 ਾਲੇ  ਾਧ  ਉਪਾਅ/ 

  ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਰਨਯਰਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਰਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰਧਤ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇ ਪ ੱਛ-ਰਗੱਛ ਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Mr. Eric Ko, ਮੈਨੇਜਰ 

(ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡ ੈਲਪਮੈਂਟ), ਨਾਲ ਹੇਠ ਰਲਖ ੇਚੈਨਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ. : 2597 0519 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ. : 2509 9192 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ : publicenquiry@hkma.gov.hk 

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ : 55th Floor, Two International Finance Centre, 8 

Finance Street, Central, Hong Kong 

 

 

ਹ ਾਂਗਕ ਾਂਗ ਮ ਨੀਟਰੀ ਅਥ ਰਰਟੀ 

ਜੁਲ ਈ 2022 
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