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                                                                                       Nepali- नेपाली 

 

जातीय समानताको प्रवद्धननमा ववद्यमान 

 र वनयोवजत उपायहरू   

समाज कल्याण ववभाग 

 

आवश्यक परेका सबै हङकङका बाससन्दाहरू, रासरि यता वा जासतलाई ध्यान नसिई, योग्यता मापिण्ड पूरा गरेसम्म 

सामासजक कल्याण सेवाहरूमा समान पहुँचको आनन्द सलन्छन्। 

 

समाज कल्याण सवभाग (SWD) द्वारा जातीय समानता प्रवर्द्धन गनध र सवसभन्न जासतका मासनसहरूका लासग सामासजक 

कल्याण सेवाहरूमा समान पहुँचको प्रावधानलाई तल उले्लख गररएको छ। 

 

 

A. वववभन्न जातका मावनसहरूलाई सान्दवभनक कल्याणकारी सेवाहरूमा समान पहुँच गनन सक्षम पाने 

उपायहरू 

 

सम्बन्धित 

सेवाहरू  

 

 

ववद्यमान 

उपायहरू  

⚫  SWD ले सवसभन्न जातका मासनसहरूलाई सान्दसभधक सामासजक कल्याण 

सेवाहरूमा समान पहुँच गनध र सामासजक कल्याण सेवाहरू प्रयोग गने सवसभन्न 

जासतका मासनसहरूको व्यक्तिगत डेटा सुरसित गनध सिम बनाउने उपायहरू 

राख्छ। 

तथ्याङ्क र सवसभन्न जासतहरुमा जानकारीको सन्दभध 

⚫ कल्याणकारी सेवाहरूको योजना र कायाधन्वयनमा, SWD ले जनगणना र तथ्याङ्क 

सवभाग, अन्य सरकारी सवभागहरू र गैर-सरकारी सवभागहरू (NGO) लगायत 

सवसभन्न स्रोतहरूबाट उपलब्ध जातीय अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क र जानकारीलाई 

सन्दभध गरेको छ र तथ्याङ्क सङ्कलन गनध थालेको छ। सवसभन्न जासतका मासनसहरूका 

सामासजक आवश्यकताहरू राम्रोसुँग बुझ्नको लासग जनवरी 2019 िेक्तख सवसभन्न 

एकाइहरूको िोभाषे र अनुवाि सेवाहरूको प्रयोग गनध सुरू गरेको छ। 

सवसभन्न जासतहरूको भाषाहरूमा हाते पचाधहरू 

⚫ हाते पहधचारू सचसनयाुँ र अंगे्रजी बाहेक सवसभन्न जासतहरूका1 कम्तीमा आठ साझा 

भाषाहरूमा अनुवाि गरररहनेछ। सतनीहरूलाई सेवा एकाइहरूमा राक्तखएको छ र 

/ वा SWD को गृहपृष्ठमा ससजलो पहुँच र सन्दभधको सुसवधाको लासग अपलोड 

गररएको छ।

 

  

1 सवसभन्न जासतहरूको आठ साझा भाषाहरू बहासा इन्डोनेससया, सहन्दी, नेपाली, पञ्जाबी, तागालोग, थाई, उिूध  र सभयतनामी 

समावेश छन्।
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 SWD’s को गृहपृष्ठ 

⚫ SWD ले सवसभन्न जासतका मासनसहरू, जनता, SWD र गैरसरकारी संस्थाका 

कमधचारीहरूद्वारा सवसभन्न जासतहरूको भाषामा सान्दसभधक सेवा जानकारीमा ससजलो 

पहुँचको लासग SWD को गृहपृष्ठमा "सवसभन्न जासतका मासनसहरूका लासग जानकारी" मा 

सटधकट आइकन ससजधना गरेको छ। 

िोभाषी सेवा 

⚫ SWD ले सवसभन्न जासतका मासनसहरूका लासग सामासजक कल्याण सेवाहरू प्रिान गिाध 

उपयुि रूपमा िोभाषे सेवाहरूको व्यवस्था गनेछ। कमधचारीहरूले सवसभन्न स्रोतहरूबाट 

जातीय अल्पसंख्यकहरूका लासग िोभाषे सेवाहरू प्रयोग गनध सक्छन्, जसै्त अिालतको 

िोभाषे सेवा, अस्पताल प्रासधकरणद्वारा उपलब्ध गराइएका िोभाषे सेवाहरू, हङकङ 

सिक्तस्चयन सेवा अन्तगधत जातीय अल्पसंख्यक बाससन्दाहरूको केन्द्र (CHEER) जुन गृह 

सवभाग र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको कोषमा सेवाहरू, इत्यासि अन्तगधत पिधछ।  

वेब क्यामेराको सुसवधा 

⚫ SWD ले सेवा प्रयोगकताधहरू, सामासजक कायधकताधहरू (सवभागीय एकाइहरू र NGOs 

द्वारा सञ्चासलत एकीकृत पररवार सेवा केन्द्रहरू / एकीकृत सेवा केन्द्रहरू ससहत) / 

सामासजक सुरिा कमधचारीहरू र आवश्यक पिाध िोभाषेहरू बीच सिपिीय सभसडयो 

कन्फरेक्तिङ सञ्चालन गनध िश सेवा एकाइहरूमा वेब-क्यामेरा सुसवधाहरू स्थापना गरेको 

छ। 

SWD हटलाइनमा सोधपुछ गने सवसभन्न जासतका कलरहरूको लासग तत्काल टेसलफोन 

िोभाषी सेवामा पहुँच 

⚫ SWD हटलाइन <2343 2255> ले सवसभन्न जासतका कलरहरूलाई सवसभन्न जासतहरूको 

आठ साझा भाषाहरूमा टेसलफोन िोभाषे सेवामा तत्काल पहुँच प्रिान गरेको छ तासक 

सतनीहरूको कल्याण सेवा सोधपुछलाई सहज बनाउन सक्छ। 

जातीय अल्पसंख्यकहरूका लासग कल्याणकारी सेवाहरू प्रिान गने सन्दभधमा सबन्िुहरू 

⚫ SWD ले "जातीय अल्पसंख्यकहरूका लासग कल्याणकारी सेवाहरू प्रिान गने सन्दभधमा 

पोइन्ट-टु-नोट" (पोइन्ट-टु-नोट) सामासजक कायधकताध / सवभागीय एकाइका सामासजक 

सुरिा कमधचारीहरू, एकीकृत पररवार सेवा केन्द्रहरू / एकीकृत सेवा केन्द्रहरू र युवा जन 

सेवाहरूका सामासजक कायधकताधहरूलाई जारी गरेको छ। सवसभन्न जासतहरूको सेवा गने 

समूहहरूमा सेवा एकाइहरूको लासग सन्दभध प्रिान गनधको लासग गैरसरकारी संस्थाहरू 

द्वारा संचासलत छन्। यसमा सवसभन्न जासतहरूको सवसभन्न समूहहरूको सांसृ्कसतक 

अभ्यासहरू र उपयुि व्याख्या र अनुवाि सेवाहरू व्यवक्तस्थत गने तररकाहरू समावेश 

छन्। SWD ले सेवा इकाईहरूलाई डि प-इन / टेसलफोन ह्यान्डल गनधका लासग पोइन्ट-टु-

नोट, प्रोटोकलहरू र अंगे्रजी सलसपहरूको संसिप्त संस्करण पसन सिएको छ। काउन्टर र 

इनटेक कायधकताधको व्यवस्थापन गने कमधचारीको सन्दभधको लासग सवसभन्न जासतका 

मासनसहरूबाट सोधपुछ गिधछ। 

 "जातीय अल्पसंख्यकहरूको लासग सहायता र िोभाषी सेवाहरू" मा सूचना 

⚫ सवसभन्न जासतका मासनसहरूलाई कल्याणकारी सहायता र टेसलफोन िोभाषी सेवाहरू प्राप्त 

गनधका लासग उनीहरूको च्यानलहरूको ज्ञान बढाउनको लासग, SWD सेवा एकाइहरूले 

स्वागत िेिहरूमा "जातीय अल्पसंख्यकहरूका लासग सहायता र िोभाषी सेवाहरू" मा 

सूचना पोस्ट गरेका छन्, जुन सवसभन्न  भाषाहरूमा अनुवाि गररएको छ। । 
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⚫ साथै, सवसभन्न जासतका मासनसहरू सोधपुछ / सेवाहरूको लासग आउुँिा उि 

सूचनाको प्रसतसलसप सिइनेछ। जानकारी SWD को गृहपृष्ठमा पसन उपलब्ध छ। 

प्रते्यक सडक्तस्टि कमा तोकेको व्यक्ति 

⚫ SWD ले प्रते्यक प्रशाससनक सडक्तस्टि कमा जना तोकेको व्यक्तिलाई सडक्तस्टि क 

सहकमीहरूलाई सवसभन्न जातजासतका मासनसहरूलाई कल्याणकारी सेवाहरू 

प्रिान गनध आन्तररक सहयोग प्रिान गनध तोकेको छ। 

सामासजक कल्याण सेवाहरूमा पहुँचमा गैर-भेिभावपूणध प्रसवसर नीसत 

⚫ SWD अन्तगधत सेवा एकाइहरू र सेवा कायधसम्पािन अनुगमन प्रणाली द्वारा 

अनुगमन गररएको NGOs साथै SWD द्वारा अनुगमन गररएको अनुबंध सेवा 

एकाइहरू सम्झौताका सतधहरू र शतधहरू अनुसार सेवा प्रयोगकताधहरूलाई कसरी 

प्रवेश गने भने्न बारे स्पर र सही जानकारी सुसनसित गनध आवश्यक छ, र सेवा 

छोड्नुहोस्, र प्रवेश नीसत गैर-भेिभावपूणध हनुपछध । 

 

व्यक्तिगत डेटाको संरिण 

⚫ SWD ले व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन कथनलाई सचसनयाुँ र अङ्गे्रजी बाहेक सवसभन्न 

जासतहरूका2 आठ साझा भाषाहरूमा अनुवाि गरेको छ, तासक सवसभन्न जासतका 

मासनसहरूले सेवा/सहयोगको लासग सोध्िा SWD कमधचारीहरूले आफ्नो 

व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गने उदे्दश्यलाई अझ राम्ररी बुझ्न सकून्, साथै व्यक्तिगत 

डाटा (गोपनीयता) अध्यािेश अन्तगधत उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा पहुँच र 

सच्याउनको असधकार हन्छ। 

सेवाहरू सवशेष रूपमा सवसभन्न जासतका मासनसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन 

गनध सडजाइन गररएको हो 

⚫ जातीय अल्पसंख्यकहरूका लासग आउटररसचङ टोली ससिय रूपमा सवसभन्न 

जासतका मासनसहरूसम्म पुग्छ र आवश्यक परेकाहरूलाई मुख्यधाराको 

कल्याणकारी सेवाहरूसुँग जोड्िछ। 

⚫ घरेलु सहंसा र यौन सहंसाको बारेमा सवसभन्न जासतहरूको चेतना जगाउन र ती 

पीसडतहरूलाई मद्दत खोज्न प्रोत्सासहत गनध सामुिासयक सशिा कायधिमहरू हन्। 

⚫ सवशेष बाल हेरचाह केन्द्रहरु र प्रारक्तिक सशिा र प्रसशिण केन्द्रहरुको लासग अनुिानको 

प्रावधानको लासग सप्र-सू्कल जातीय अल्पसंख्यक बालबासलकाहरुलाई सवशेष 

आवश्यकताहरुसुँग भनाध गनधको लासग बच्चाहरुलाई उनीहरुको तासलमको सुसवधाको लासग 

पररषृ्कत सहयोग प्रिान गनधको लासग हो, सतनीहरूका आमाबाबु / हेरचाहकताधहरूसुँग 

सञ्चार र / वा पररवारहरूको लासग सामासजक समथधनको प्रावधान गछध । 

⚫ अपाङ्गता भएका सबसभन्न जासतहरुका लासग सामुिासयक सहयोगलाई सुदृढ गनधका लासग 

सवसभन्न जातजासतको बढी जनसङ्ख्या भएका सजल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूका लासग पाुँच असभभावक / आफन्त स्रोत केन्द्रहरूमा सवसभन्न जातका 

व्यक्तिहरूको सवशेष एकाइहरू स्थापना गने हो। 

 

 2 सवसभन्न जासतहरूको आठ साझा भाषाहरू बहासा इन्डोनेससया, सहन्दी, नेपाली, पञ्जाबी, तागालोग, थाई, उिूध  र 

सभयतनामी समावेश छन्। 
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भववष्यको कामको 

लावग मूल्याङ्कन 

थप वलनु पने उपायहरू 

 सवसभन्न जासतहरूको भाषाहरूमा हाते पचाधहरू 

⚫ SWD ले कमधचारी र सेवा प्रयोगकताधहरूबाट सनयसमत रूपमा हाते पचाधहरूमा प्रसतसिया 

सङ्कलन गनध जारी राखे्नछ। 

SWD’s गृहपृष्ठ 

⚫ SWD ले सनयसमत रूपमा कमधचारी र सेवा प्रयोगकताधहरूबाट SWD को गृहपृष्ठमा

प्रसतसिया सङ्कलन गनध जारी राखे्नछ। 

सामासजक कल्याण सेवाहरूमा पहुँचमा गैर-भेिभावपूणध प्रसवसर नीसत

⚫ SWD र अनुिासनत NGO सेवा एकाइहरू साथै अनुबंध सेवा एकाइहरूले मासथ

उले्लख गररए अनुसार गैर-भेिभावपूणध प्रसवसर नीसतको पालनाको अनुगमन गनध 
आन्तररक र बाह्य मूल्याङ्कन जारी राखे्नछ। 

       जातीय समानता प्रवर्द्धनका लासग सूचक (हरू) 

⚫ SWD ले जातीय समानतालाई प्रवर्द्धन गनध जारी राखे्नछ र स्थासपत सूचक (हरू) को उपलक्तब्ध 

िर (हरू) को सनयसमत रूपमा अनुगमन गने र प्रभावकाररताको समीिा गने एउटा माध्यम 

हो। 

सेवाहरू सवशेष रूपमा सवसभन्न जासतका मासनसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनध 

सडजाइन गररएको हो 

⚫ SWD ले सवशेष रूपमा सवसभन्न जासतका मासनसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनध 

सेवाहरू प्रिान गनध जारी राखे्नछ, उिाहरूणका लासग, EM सजल्ला राजिूतमा पायलट 

योजना हन् । 

-

-

-

मुख्य कल्याणकारी सेवाहरू कभर गनध थप हाते पचाधहरू अनुवाि गनुधहोस् र 
उपयुि रूपमा SWD को गृहपृष्ठमा अपलोड गनुधहोस्;

आवश्यकता अनुसार सवसभन्न जासतका भाषाहरूमा सेवा जानकारी र पचाधहरू 
अद्यावसधक गने; र

सवसभन्न जासतहरूको भाषामा नयाुँ हाते पचाधहरू उत्पािन गनुधहोस् र आवश्यक पिाध

SWD को गृहपृष्ठमा अपलोड गनुधहोस्।

⚫ SWD जारी रहनेछ – 
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B. SWD, NGO र कन्ट्र याक्ट सवभनस युवनटका कमनचारीहरूको लावग तावलम

सम्बन्धित 

सेवाहरू 

⚫ जातीय समानताको सम्बन्धमा SWD / NGO / कन्टि याक्ट ससभधस युसनटहरूको 

कमधचारी जागरूकता, समझ र संवेिनशीलता बढाउन हो। 

भववष्यको कामको 

लावग मूल्याङ्कन 

⚫ SWD जारी रहनेछ -

- वासषधक रूपमा सम्बक्तन्धत तासलम गसतसवसध सङ्ख्या र सहभागी र वगध

/ रैंकमा डेटा सङ्कलन सवशे्लषण;

-

-

सञ्चालन गररएका प्रसशिण गसतसवसधहरूमा सहभागीहरूबाट प्रसतसिया

सङ्कलन; र

कस्ता प्रसशिण कायधिमहरू प्रस्ताव गनुधपछध  भने्न बारे

कमधचारीहरूबाट सुझावहरू आमक्तित गनुधहोस्।

ववद्यमान 

उपायहरू 

⚫ SWD जारी रहनेछ –
-

-

-

-

SWD का कमधचारीहरूका लासग जातीय भेिभाव अध्यािेश (RDO) र

सम्बक्तन्धत सिशासनिेशहरूमा तासलमको व्यवस्था गनुधहोस्;

SWD कमधचारीको सन्दभधको लासग SWD को इन्टि ानेटमा सान्दसभधक

सिशासनिेशहरू अपलोड गनुधहोस् र SWD कमधचारी र गैरसरकारी

संस्थाहरूको ससजलो पहुँचको लासग ई-लसनधङ सेन्टरमा प्रसशिण

सामग्रीहरू;

सवसभन्न जासतका मासनसहरूको संसृ्कसत, जीवनशैली र सेवा

आवश्यकताहरूबारे उनीहरूको ज्ञान र संवेिनशीलता असभवृक्तर्द् गनध

SWD, NGO र कन्टि याक्ट ससभधस युसनटहरूको का कमधचारीहरूका

लासग तासलम कायधिमहरू सञ्चालन गने; र

सनजामती सेवा प्रसशिण र सवकास संस्थान, समान अवसर आयोग वा

सम्बक्तन्धत सनकायहरूद्वारा आयोसजत RDO र सम्बक्तन्धत सिशासनिेशहरू,

जातीय संवेिनशीलता र सांसृ्कसतक सवसवधता सम्बन्धी प्रसशिण

पाठ्यिमहरूमा भाग सलन SWD का कमधचारीहरूलाई प्रोत्सासहत

गनुधहोस्।



सावनजवनक सोधपुछ 

जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा अवक्तस्थत र योजनाबर्द् उपायहरूको बारेमा सोधपुछको लासग, कृपया सनम्न 

च्यानलहरू माफध त असधकारीहरूलाई सम्पकध  गनुधहोस्, 

1) समस क्यारोल शेक (Carol SHEK ), कपोरेट योजना र समन्वय शाखाको सामासजक कायध असधकारी (कपोरेट

समन्वय)

टेसलफोन नम्बर : 2152  9305 

फ्याक्स नम्बर : 2116 9070 

इमेल : cpcsenq@swd.gov.hk 

पोस्टल ठेगाना : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong 

2) सुश्री क्याथी टाङ(Cathy TANG), पररवार सेवा खण्डको सामासजक कायध असधकारी (पररवार) 6

टेसलफोन नम्बर : 2892 5179 

फ्याक्स नम्बर : 2833 5840 

इमेल : fcwenq@swd.gov.hk 

पोस्टल ठेगाना : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong 

समाज कल्याण ववभाग 

जुलाई 2022 
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