
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਜੌਦੂਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬੱਧ ਪਮੈਾਨ�   
 

ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੰਗਠਨ (FMO) 
 
 

ਿਫਸ਼ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FMO) ਇਕ ਸਵੈ-ਿਵੱਤ, ਗੈਰ-ਮਨੁਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਮੱਛੀ (ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ) ਆਰਡੀਨ� ਸ, ਕੈਪ 291 ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫ 

ਐਮ ਓ (FMO) ਸਥਾਨਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦ ੇਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, 

ਨਸਲੀ ਿਪਛਕੋੜਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦ ੇ ਿਬਨ�, ਪੇਸ਼ਵੇਰਤਾ ਅਤ ੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦ ੇਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤ ੇਕਸੁ਼ਲ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਮੱਛੀ 

ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤ ੇਸਿਥਰ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵ� • ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ: 

- ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤ ੇ

ਸਿਥਰ ਸਪਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਿਹੱਸਦੇਾਰ� ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਥਾਿਪਤ 

ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

- ਸਥਾਨਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ 

ਿਵਚ� ਵਾਦ ੂਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਿਖਚਣਾ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨ�  • ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨ� , ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮ�ਡਿਰਨ ਿਵੱਚ 

ਿਵਆਿਖਆ ਸਵੇਾਵ�। 
 
• ਰਿਜਸਟਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ FMO ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 

ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਿਕ�ਤ) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 



 
• ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਫ਼ 

ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਕ�ਸ਼ਚੀਅਨ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵ� 

ਦੀ ਜ�ਚ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਹਰੇਕ FMO ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਮੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
• FMO ਥਕੋ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ� ਿਵਚ ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਜਦ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪੈਣ 

ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ

ਿਬਨ�, ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਸਵੇਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ। 
 
• FMO ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 
• FMO ਆਪਣ ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ�ਤੀ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਦੀ 

ਸਮਝ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਾਧੂ 

ਪੈਮਾਨ� /ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ 

• ਪੈਮਾਨ�  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕ ੇ ਿਕ FMO ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵ� ਨਸਲ ਿਨਰਪੱਖ 

ਹਨ। 
 
• ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਮਾਿਨਆ ਂਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤਰੌ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
 



• FMO ਮਨੈ� ਜਮ�ਟ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਮਾਰਕੀਟ ਸਵੇਾਵ� 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ 

ਸਮੂਹ�/ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਦੀਆ ਂਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੈਮਾਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸ਼�ੀ Yeun Chi-kiu ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2807 0112 

ਫੈਕ੍ਸ ਨੰ. : 2552 3058 

ਈ-ਮੇਲ : cco_afm@fmo.org.hk 

ਪਤਾ : Aberdeen Wholesale Fish Market 
102 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong 
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