
 

 
 

जातीय समानताको प्रवद्धर्नमा  
िवद्यमान र िनयोिजत उपायह� 

 
सामािजक कल्याण िवभाग 

 
 
आवश्यकता भएका सबै हङकङ िनवासीह�ल ेआफ्नो जाितको बेवास्ता गरी उनीह�ले योग्यता मापदण्ड पणर्ू  गरेमा सामािजक 
कल्याण सेवाह�मा समान पहचक�ँ ो मजा िलन्छन्। 
 
जातीय समानता विद्ध गनर् सामािजक कल्याण िवभाग (SWD) द्वारा िलइएका / िलनु पन� उपायह� र िविभन्न जाितका 
मािनसह�को लािग सामािजक कल्याण सेवाह�मा समान पह�चँको व्यवस्थालाई तल िनिद�र्  ग�रएको छ। 

 
 
A. सम्बद्ध कल्याण सेवाह�मा समान पहँच प्रा� गनर्को लािग िविभन्न जाितका मािनसह�लाई स�म बनाउने 

उपायह� 
�

 
सम्बिन्धत सेवाह�  SWD ले िविभन्न जाितका मािनसह�लाई सम्बद्ध सामािजक कल्याण सेवाह�मा समान पह�चँ 

प्रा� गनर् र सामािजक कल्याण सेवाह� प्रयोग गन� िविभन्न जाितका मािनसह�को व्यि�गत 
तथ्याङ्क सरुि�त गनर् उपायह� लाग ूगदछ।र्  
 

 
िवद्यामान उपायह� िविभन्न जाितका मािनसह� बारे तथ्याङ्क र  जानकारी सन्दभ र्

 कल्याण सेवाह�को योजना गन� र कायार्न्वयन गन� कायमर् ा, SWD ले जनगणना तथा तथ्याङ्क 
िवभाग, अन्य सरकारी िवभाग र गरै-सरकारी संस्थाह� (NGO ह�) सिहत िविभन्न 
स्रोतह�बाट उपलब्ध भएका िविभन्न जाितका मािनसह� बारे तथ्याङ्क तथा जानकारी उद्घतृ 
गरेको छ र िविभन्न जाितका मािनसह�को सामािजक आवश्यकताह� राम्रोसगँ बुझ्न जनवरी 
2019 दिेख िविभन्न एकाइका दोभाष ेतथा अनुवाद सेवाह� प्रयोग गन� कुरा बारे तथ्याङ्क�य 
िचत्रह� सङ्कलन गनर् स� गरेको छ। ु

िविभन्न जाितका भाषाह� बारे सवेाका हात ेपचाहर् � 

 
 मख्यु  सेवाका हात े पचार्ह�लाई िविभन्न जाित 1

0  का सातवटा सामान्य भाषाह�भन्दा धेरै 
 

1 िविभन्न जाितका सातवटा भाषाह�मा बहासा इन्डोनेिसया, िहन्दी, नेपाली, टागालग, थाइ, उदर् ुर िभयतनामी समावेश ह�न्छ। 
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                Nepali-  नेपाली 



 

भाषाह�मा िनरन्तर अनुवाद ग�रनछ।े  सिजलै पह�चँ गनर् र उद्घतृ गनकर् ो लािग ितनीह�लाई सेवा 
एकाइह�मा रािखन्छन् र/वा SWD को गहृप�मृ ा अपलोड ग�रनेछ। 

 

 
SWD को गहपृ �ृ 

 SWD ले िविभन्न जाितका मािनसह�, सवर्साधारण, SWD र NGO ह�का कमचार् रीद्वारा 
िविभन्न जाितका भाषाह�मा सम्बिन्धत सेवा जानकारीमा सहज पह�चँ उपलब्ध गराउन SWD 
को गहृप�मृ ा "अल्पसङ्ख्यक जाितह�को लािग जानकारी" बारे सटर्कट आइकन िसजनार्  गरेको 
छ। 

 
दोभाषे सेवा 

  
 िविभन्न जाितका मािनसह�को लािग सामािजक कल्याण सेवाह� प्रदान गदार् SWD ले उपय�ु 

�पमा दोभाषे सेवा व्यविस्थत गन�छ। कमचर् ारील ेअदालतको हस्त�पे सेवा, गह मािमला िवभाग 
र अन्य NGO ह�, आिदको िव� व्यवस्थाको साथमा हस्त�ेप सेवाह� उपलब्ध गराउन े
हङकङ िक्रिस्चयन सिभर्स (Hong Kong Christian Service) अन्तगर्तका 
अस्पताल प्रािधकरण, जातीय अल्पसङ्ख्यक िनवासीह�को एकता र संविद्धृ  केन्द्र (Centre 
for Harmony and Enhancement of Ethnic Minority Residents 
(CHEER)) द्वारा उपलब्ध गराइएको हस्ता�र सेवा जस्ता िविभन्न स्रोतका िविभन्न जाितका 
मािनसह�को लािग हस्त�ेप सेवा प्रयोग गनर् सक्नछेन्। 

ृ

 
वेब-क्यामरेाका सिवु धाह� 
 

 SWD ले आवश्यक ह�दँा सेवा प्रयोगकतार्, (िवभागीय एकाइ र NGO ह�द्वारा सञ्चालन 
ग�रएका एक�कृत प�रवार सेवा केन्द्रह� / एक�कृत सेवा केन्द्रह� सिहत) सामािजक कायर्कतार् / 
सामािजक सरु�ाकम� र दोभाषेह�को बीचमा ित्रकोणीय िभिडयो सम्मेलन सञ्चालन गनर्का लािग 
दशवटा सेवा एकाइह�मा वेब-क्यामरेाका सिवु धाह� स्थापना गरको छ। 

 
SWD हटलाइनमा सोधपछू गरेर िविभन्न जाितका कलरह�का लािग द्रत टिले फोन दोभाष े
सेवामा पह�चँ 

ु

 
 SWD हटलाइन <2343 2255> ले आफ्नो कल्याण सेवा सम्बन्धी सोधपछहू � उपलब्ध 

गराउनका लािग िविभन्न जाितका आठवटा सामान्य भाषाह�मा टेिलफोन दोभाष े सेवामा द्रत 
पह�चँ प्रा� गनर् िविभन्न जाितका कलरह� उपलब्ध गराएको छ। 

ु

 
िविभन्न जाितका मािनसह�लाई कल्याण सेवाह� उपलब्ध गराउँदा ध्यान िदनुपन� कुराह� 
 

 SWD ले िविभन्न जाितका समहह�ू लाई सेवा िदन सेवा एकाइह�का लािग सन्दभर् उपलब्ध 
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गराउन सामािजक कायर्कतार् / िवभागीय एकाइका सामािजक सरु�ाकम�, एक�कृत प�रवार सेवा 
केन्द्रका सामािजक कायर्कतार् / एक�कृत सेवा केन्द्रह� र NGO ह�द्वारा उपलब्ध गराइएका 
यवुा मािनसका सेवाह�मा "अल्पसङ्ख्यक जाितह�का लािग कल्याण सेवाह� उपलब्ध गराउन 
ध्यान िदनपुन� कुराह�" (ध्यान िदनुपन� कुराह�) जारी गरेको छ। यसमा िविभन्न जाितका 
समहह�ू को सांस्कृितक अभ्यासह� र उिचत हस्त�पे र अनुवाद सेवाह�, आिद व्यविस्थत गन� 
त�रकाह� समावेश ह�न्छन्। SWD ल ेकाउण्टर प्रबन्ध गन� कमर्चारी र इन्टेक कामदारको 
सन्दभर्को लािग सेवा एकाइह�, िविभन्न जाितका मािनसह�बाट ड्रप-इन / टेिलफोन सोधपछूह� 
व्यविस्थत गनर् ध्यान िदनपुन� कुरा, प्रोटोकल र अंगे्रजी िस्क्रप्टह�को संि�� संस्करण पिन िदइएको 
छ। 
 

 
"जाितय अल्पसङ्ख्यकह�का लािग सहायता तथा दोभाषे सेवाह" बारे  सचूना 

 
 कल्याण सहायताका साथै टेिलफोन दोभाषे सेवाह� प्रा� गनर्का लािग उनीह�का च्यानलह�मा 

भएका िविभन्न जाितका मािनसह�को �ान बढाउनका लािग, SWD सेवा एकाइह�ल े�रसेप्सन 
�ेत्रह�मा िविभन्न जाितका भाषाह�मा अनुवादन ग�रएको "जाितय अल्पसङ्ख्यकह�का लािग 
सहायता तथा दोभाषे सेवाह�" बारे सचनू ा पोस्ट गरेका छन्। 
 

 साथै, िविभन्न जाितका मािनसह�लाई उहाँह� सोधपछू / सेवाह�का लािग तयार ह�दँा भिनएको 
सचूनाको प्रितिलिप िदइनेछ। जानकारी SWD को गहृप�मृ ा पिन उपलब्ध छ। 

 
प्रत्येक िडिस्ट्रक्टमा िनिदर्� व्यि� 

 
 SWD ले िविभन्न जाितका मािनसह�लाई कल्याण सेवाह� उपलब्ध गराउनका लािग िडिस्ट्रक्ट 

सहकम�ह�लाई आन्त�रक समथर्न िदन प्रत्येक प्रशासिनक िडिस्ट्रक्टमा एकजना िनिद�र्  व्यि� 
िनय�ु गरेको छ। 

 
सामािजक कल्याणका सेवाह�मा पह�चँ गन� गैर-प�पाती प्रिवि� नीित 

 

 

 SWD अन्तगर्तका सेवा एकाइह� र सेवा कायर्सम्पादनको िनगरानी गन� प्रणालीद्वारा िनगरानी 
ग�रएका िव�ीय सहायक NGO ह�का साथै करारका सतर् तथा अवस्थाह� अनुसार SWD 
द्वारा िनगरानीमा रहकेा करार सेवा एकाइह�ल ेसेवा प्रयोगकतार्ह�सगँ सेवामा कसरी प्रवेश गन� र 
सेवा कसरी छोड्ने भन्न ेबारे स्प� र सही जनाकारी छ र प्रिव� नीित गैर-भेदावमलूक ह�नुह�दँनै 
भन्न ेकुरा सिनि�ु त गनुर्पछर्। 

व्यि�गत डाटाको सर�ु ा 
 



 SWD ले व्यि�गत जानकारी संकलन बयानलाई सातवटा िविभन्न जाितका भाषाह�मा21  
अनुवाद गरेको छ जसकारण िविभन्न जाितका मािनसह�ल ेसेवाह� / सहायताका साथै आफ्नो 
पह�चँ गन� अिधकार र व्यि�गत डाटा (गोपनीयता) व्यवस्था अन्तगर्त उनीह�को व्यि�गत 
डाटालाई सच्चाउन अनुरोध गदार् SWD कमचर् ारीले उनीह�को व्यि�गत डाटा के-का लािग 
संकलन ग�रन्छ भन्न ेउद्देश्य राम्रोसगँ बुझ्दछन्। 

 
िवशेषगरी िविभन्न जाितका मािनसह�को आवश्यकताह� सम्बोधन गनर् िडजाइन ग�रएका 
सेवाह� 

 
 अल्पसङ्ख्यक जाितह�का लािग पह�चँ टोली 

 

 

 िविभन्न जाितका मािनसह� बीच घरेल ु िहसंा र यौन दवु्यर्वहार बारे सचेतना बढाउन र उ� 
पीिडतह�लाई मद्दत खोज्नको लािग प्रोत्साहन गनर् सामदाु ियक िश�ा कायर्क्रमह� 

 िप्र-स्कूलका बालबािलकाह�लाई प्रिशि�त गनर्, उनीह�को आमाबुवा / प�रवार सदस्यह�सँग 
कुराकानी गनर् र प�रवारह�का लािग सामािजक समथर्नको प्रावधान उपलब्ध गराउन िवशेष 
आवश्यकताह�को साथमा िविभन्न जाितका िप्र-स्कूलका बालबािलकाह�लाई भनार् गन� िवशेष 
बाल स्याहार केन्द्र र प्रारिम्भक िश�ा तथा प्रिश�ण केन्द्रह�का लािग अनुदान प्रावधान 
 

 अस�मता भएका िविभन्न जाितका मािनसह�लाई समदाु य समथर्न बिलयो बनाउनका लािग 
िविभन्न जाितका मािनसह�को थप जनसंख्याको साथमा िडिस्ट्रक्टह�मा अविस्थत अस�मताह� 
भएका मािनसह�का लािग पाचजँ ना अिभभावक/आफन्त संसाधन केन्द्रह�मा िविभन्न जाितका 
मािनसह�को िविश� एकाइह� सटे गन� 
 

भावी कायर्को 
मूल्याङ्कन 
 

िविभन्न जाितका भाषाह� बारे सवेाका हात ेपचाहर् � 
 

 SWD ले िनयिमत �पमा कमचार् री र सेवा प्रयोगकतार्ह�बाट सवेाका हात ेपचाहर् �मा िनरन्तर 
प्रितिक्रया संकलन गन�छन्। 
 
 SWD को गहपृ �ृ 

 
 SWD ले िनयिमत �पमा कमचार् री र सेवा प्रयोगकतार्ह�बाट SWD को गहृप�मृ ा िनरन्तर 

प्रितिक्रया संकलन गन�छ। 
 
सामािजक कल्याणका सेवाह�को पह�चँमा गैर-भेदभावमलूक प्रवेश नीित 

 

 
2 िविभन्न जाितका सातवटा भाषाह�मा बहासा इन्डोनेिसया, िहन्दी, नेपाली, टागालग, थाइ, उदर् ुर िभयतनामी समावेश ह�न्छ। 
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 SWD र आिथर्क समथर्न गन� NGO सेवा एकाइह�का साथै करार सेवा एकाइह�ले मािथ 
उल्लेख ग�रएअनुसार उनीह�को गैर-प�पाती प्रिवि� नीितसगँ को अनुपालना िनरी�ण गनर् 
आन्त�रक र बा� मल्याू ङ्कनह� िनरन्तर सञ्चालन गनछन� ्। 
 
जातीय समानताको प्रचार गनर्को लािग सचूक(ह�) 

 
 SWD ले स्थािपत सचकू (ह�) को लािग उपलिब्ध दरलाई िनरन्तर िनरी�ण गरेर र 

प्रभावका�रताको समी�ा गरेर जातीय समानता िनरन्तर सहायता गनछ।�  
 

िलइएका / िलनुपन� 
अित�र� उपायह� 
 

 SWD ले िनम्न कायर् िनरन्तर गन�छ – 
 
- मख्यु  कल्याण सेवाह�लाई समािव� गनर् थप सेवा पचार्ह� अनुवाद गन�छ र ितनीह�लाई 

उपय�ु भएअनुसार SWD को गहृप�मृ ा अपलोड गनछ� ; 
 

- आवश्यक भएअनुसार िविभन्न जाितका भाषाह�मा सेवा सम्बन्धी जानकारी िदनेछ; र 
 

- िविभन्न जाितका नयाँ सेवा सचनू ा पत्रह� उत्पादन गरेर ितनीह�लाई आवश्यकता अनुसार 
SWD को गहृप�मृ ा अपलोड गन�छ। 
 

िवशेषगरी िविभन्न जाितका मािनसह�को आवश्यकताह� सम्बोधन गनर् िडजाइन ग�रएका 
सेवाह� 
 

 SWD ले िवशेषगरी EM िडिस्ट्रक्टको राजदतमु ा पाइलट योजना जस्ता िविभन्न जाितका 
मािनसह�को आवश्यकताह� सम्बोधन गनर् िनरन्तर सेवाह� उपलब्ध गराउनछ।े  
 

 
 
 
 
B. SWD, NGO र करार सेवाका एकाइह�का लािग प्रिश�ण 
 
सम्बिन्धत सेवाह�  जाितय समानतासम्मका SWD / NGO / करार सेवा एकाइह�का कमचार् रीको सचेतना, बुझाइ 

र सवेदनशीलतालं ाई बढाउन ेकुरा सम्बिन्धत ह�न्छ।  
 

िवद्यामान उपायह�  SWD ले िनम्न कायर् िनरन्तर गन�छ – 
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- SWD को कमर्चारीको लािग जाित भेदभाव व्यवस्था (RDO) र सम्बिन्धत मागर्दशर्नह�को 
बारेमा प्रिश�ण प्रबन्ध गन�छ; 

 
- SWD कमर्चारीको सन्दभर्को लािग SWD को इन्ट्रानटेमा सम्बद्ध मागर्िनद�शनह� र SWD 

कमर्चारी र NGO ह�को सहज पह�चँको लािग इ-िसकाइ केन्द्रमा प्रिश�ण सामग्रीह� अपलोड 
गन�छ; 

 
- िविभन्न जाितका मािनसह�को संस्कृित, जीवनशैली र सेवाका आवश्यकताह�मा उहाहँ�को �ान 

र संवेदनशीलता बढाउन SWD, NGO र करार सेवाका एकाइह�को कमर्चारीका लािग 
प्रिश�ण सम्बन्धी कायर्क्रमह� सञ्चालन गन�छ; र 

 
- नाग�रक सेवा प्रिश�ण तथा िवकास संस्था, समान अवसर आयोग वा सम्बिन्धत िनकायह�ल े

RDO र सम्बिन्धत मागर्िनद�शनह�, जातीय संवेदनशीलता र सासं्कृितक िविवधतामा आयोजना 
गरेको प्रिश�ण पाठ्यक्रमह�मा उपिस्थत ह�न SWD को कमर्चारीह�लाई प्रोत्साहन िदनछे। 

 
भावी कायर्को 
मूल्याङ्कन 
 

 SWD ले िनम्न कायर् िनरन्तर गन�छ – 
 

-   वािषर्क �पमा सञ्चािलत सम्बिन्धत प्रिश�णका िक्रयाकलापह�को संख्या र सहभागीह�को 
संख्याका साथै गे्रड / स्थानको तथ्याङ्क संकलन गरी िव�ेषण गनछ� ; 

 
- सञ्चालन ग�रएका प्रिश�ण सम्बन्धी िक्रयाकलापह�का सहभागीह�बाट प्रितिक्रया संकलन गन�छ; 

र 
 
- कस्तो प्रिश�ण कायर्क्रमह� प्रस्ताव गन� भन्न ेबारेमा कमर्चारीको सझुाव माग्नछे। 

 
 
सावर्जिनक सोधपछूह�  
 
प्रितिक्रया वा सोधपछहू �का लािग, कृपया SWD को संस्थागत योजना र सहकायर् खण्डको सामािजक कायर्कतार् (संस्थागत 
सहकायर्) लाई 2152 9305 मा वा SWD को पा�रवा�रक सेवा खण्डको सामािजक कायर्कतार् (प�रवार)6 लाई  
2892 5179 मा फोन गनुर्होस।्  
 
 
सामािजक कल्याण िवभाग  
जुन 2020 
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