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ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਾਧ ੇ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 

ਨਨਯੋਨਜਤ ਉਪਾਅ

ਨਸਨਵਲ ਸਰਨਵਸ ਨਿਊਰੋ

ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਸਿਊਰੋ (CSB) ਸਿਯੁਕਤੀ, ਿੇਿਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਿਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਧਿ, ਮੈਿਪ੍ਾਿਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ, 

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਿੁਸ਼ਾਿਿ ਿਸਿਤ ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਧਿ ਲਈ ਿਮੁੁੱਚੀ ਪ੍ਾਸਲਿੀ ਦੀ ਸ ੰਮੇਿਾਰੀ ਮੰਿਦੀ ਿੈ।

ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਲਈ ਸਿਯੁਕਤੀ ਖੁੁੱਲਹ ੇ  ਅਤੇ ਸਿਰਪ੍ੁੱਖ ਮੁਕਾਿਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਿੈ। ਖੁੁੱਲਹ ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਿੁੱਚ ਿਾਰੇ 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉਿਿਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਅਤੇ ਚਸਰੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿੰਿੰਸਧਤ ਗਰੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ 

ਅਿੁਿਾਰ ਤੈਅ ਸਿਰਧਾਸਰਤ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਲੋੜਾਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਮੇਤ) ਦੇ ਿੰਿੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਚੋਣ 

ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਿੁੱਚ ਿਿਲ ਇੁੱਕ ਢਕੁਿਾਾਂ ਸਿਚਾਰ ਿਿੀ ਾਂ ਿੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾਅ • ਗੈਰ-ਿਿਲੀ ਚੀਿੀ (NEC), ਲਈ ਿਰਕਾਰੀ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, CSB ਿੇ

ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਗਰੇਡਾਾਂ ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਿਾਰਤ ਿਾਲ ਿਿੰੰਸਧਤ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਲੋੜਾਾਂ ‘ਤੇ

2018 ਸਿਆਪ੍ਕ ਿਮੀਸਖਆ ਪੂ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਿਹਾਾਂ ਗਰੇਡਾਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਿੰਸਖਆ ਿੰੂ 31 ਤੋਂ 53

ਤੁੱਕ ਿਧਾਇਆ ਸਜਿਹਾਾਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਿਾਰਤ ਦੀਆਾਂ  ਰਰੂਤਾਾਂ (LPRs)

ਿੰੂ ਘਟਾ ਸਦੁੱਤਾ/ਘਟਾਉਣਗੇ। CSB ਇਿਿਾਾਂ ਗਰੇਡਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਦੀ ਸਿਰੰਤਰ

ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਿ ਿੁਸਿਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਿਭਾਗਾਾਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ/ਗਰੇਡਾਾਂ ਿੰੂ ਸਿਰੰਤਰ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਿਾ ਯਾਦ ਕਰਿਾਏਗੀ ਸਕ ਿੰਿੰਸਧਤ

ਿਰਕਾਰੀ ਿੌਕਰੀਆਾਂ ਦੇ ਚੀਿੀ LPRs ਿੰਤੋਸ਼ਪੂ੍ਰਿ ਜਿਤਕ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਦੇ

ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਲਈ  ਰਰੂਤ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਿਿੀ ਾਂ ਿਿ

• ਅਿੀ ਾਂ ਸਿਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੁੱਚ ਿਸਿਤ ਜਾਤੀ ਘੁੱਟ ਸਗਣਤੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ

ਸਿਭਾਗ ਦੇ (HAD) ਿਿਾਇਤਾ ਿੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ, ਲੇਿਰ ਸਿਭਾਗ (LD) ਦੇ ਿੌਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ,

ਜਾਤੀਗਤ ਸਿਸਭੰਿਤਾ ਰ ੁਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਿ LD ਿੁੱਲੋਂ  ਕਸਮਸ਼ਿ  ਕੀਤੇ ਗੈਰ-

ਿਰਕਾਰੀ ਿੰਗਠਿਾਾਂ ਅਤੇ theYouth.gov.hk ਿੈੁੱਿਪੰ੍ਿੇ ‘ਤੇ “ਗੈਰ-ਿਿਲੀ ਚੀਿੀਆਾਂ

ਲਈ ਿੌਕਰੀ ਕੋਰਿਰ”  ਰੀਏ ਿੰਿੰਸਧਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੁੱਟ/ਘੁੱਟ ਕੀਤੇ ਚੀਿੀ LPRs ਿਾਲ

ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਭਰਤੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦ ੇਿਾਾਂ।
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 • 2019 ਤੋਂ, CSB ਿੇ NEC ਸਿਸਦਆਰਿੀਆਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਿਸਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਿ 

ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਾਂਸਕ NEC ਦੇ ਿੌਜਿਾਿ ਸਿਸਦਆਰਿੀਆਾਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਿੁਭਿ ਸਮਲ ਿਕਦ ੇ

ਅਤੇ ਿੌਕਰੀ ਲੁੱਭਣ ਿੇਲੇ ਉਿ ਇੁੱਕ ਸਿਿਤਰ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਣ ਕੇ ਿਾਿਮਣ ੇਆਉਣ । 

 • CSB ਦਾ ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਕਾਲੇਜ (CSC) ਿੰਿਸਕਰਸਤਕ ਿੰਿੇਦਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਮਾਿ 

ਮੌਸਕਆਾਂ ਿੰਿੰਧੀ ਮੁੁੱਸਦਆਾਂ ਿੰਿੰਧੀ ਸਿਸਿਲ ਿੌਕਰੀਕਰਤਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਿਧਾਉਣ 
ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸਜਿੇ ਉਪ੍ਾਆਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਿਿੀਆਾਂ ਭਰਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ-ਲਾਇਿ ਿਟਾਫ਼ ਲਈ ਟਰੇਸਿੰਗ ਿਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੰਸਖਆ 

ਿਧਾਉਣਾ; ਿੋਰ ਅਿੁਕੂਲ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੋਰਿਾਾਂ ਲਈ ਿੰਸਮਲਿ ਲਈ ਿੰਿਸਕਰਸਤਕ 

ਿੰਿੇਦਿਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਿਮਾਿ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਿ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੇਿਾਾਂ ਿਾਲ ਿਸਿਯੋਗ ਸਿੁੱਚ ਸਿਕਾਿ 

ਕਰਿਾ; ਅਤੇ ਿੰਿਸਕਰਸਤਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਿਮਾਿਤਾ ‘ਤੇ ਿੋਰ ਆਿਲਾਈਿ ਸਿਖਲਾਈ ਿਰੋਤ 

ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

 • ਜਿਤਕ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿੰਦਰਭ ਲਈ, CSB ਦੀ ਅਸਧਕਾਸਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਡਿੀ ਿ, 

ਅਿੁਿਾਦ ਫਰਮਾਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਿੂਚੀ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਦੀ ਿੈ ਜੋ ਮੁੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਿੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇ ੀ 

ਸਿਚਕਾਰ ਦਿਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦਾ ਅਿੁਿਾਦ ਕਰਕੇ ਸਦੰਦ ੇ ਿਿ। ਜਿਤਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿੋਰ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਅਿੁਿਾਦ ਜਾਾਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਸਿਅਿਤ ਰਸਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲਾਾਂ 
ਅਿੁਿਾਦ ਫਰਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫਰੀਲਾਾਂਿ ਅਿੁਿਾਦਕਾਾਂ ਿਾਲ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੁਸਿਸ਼ਸਚਤ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਿਿ। 

ਭਸਿੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

• CSC ਸਿਰੰਤਰ ਸਿਧੀ ਸਿੁੱਚ ਉਿਿਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿੁੱਤਾ ਦੀ ਸਿਗਰਾਿੀ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਕਰਿ ਦੇ 

ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਿਰੰਤਰ ਿੰਿੰਸਧਤ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੋਰਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਿੈਕ ਲਿੇਗਾ। 

 • ਅਿੀ ਾਂ ਸਿਰੰਤਰ ਸਿਸਿਲ ਿਰਸਿਿ ਸਿੁੱਚ NECs ਦੇ ਰ ੁਗਾਰ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰੀਖਣ 

ਕਰਾਾਂਗੇ। 

ਲਏ ਗਏ/ਲਏ 

ਜਾਣ ਿਧੇਰੇ ਉਪ੍ਾਅ 

• CSB ਿੁੱਲੋਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਚਤ 

ਲੁੱਗਣ ‘ਤੇ ਿੁਧਾਰ ਕਰਿ ਿਾਰੇ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
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ਜਾਤੀ ਿਮਾਿਤਾ ਦੇ ਿਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਯੋਸਜਤ ਉਪ੍ਾਆਾਂ ਿੰਿੰਧੀ ਪੁ੍ੁੱਛਤਾਛ ਲਈ, ਿੇਠਾਾਂ ਸਦੁੱਤੀਆਾਂ ਸਿਧੀਆਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ 

ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਮਿ ਿੈਲਿ ਲੀ, ਮੁੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਿਰ (ਪ੍ਰਿੰਧਿ) ਿਾਲ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ – 

ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰ. : 2810 3090 
ਫੈਕਿ ਿੰ. : 2868 5069  
ਈਮੇਲ : csbts@csb.gov.hk 
ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ  : Civil Service Bureau, 

Management Division, 
9/F, West Wing, Central Government Offices, 
2 Tim Mei Avenue, Tamar, 
Hong Kong 
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