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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि 
ववद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
हुलाक सेवाहरु 

 
 
हंगकंग पोस्ट आफ्नो वहृत नेटवकक  मार्क त जनताहरुलाई अथाह प्रभावकारी र 
ववश्वासिला पोस्टल तथा िहयोगी िेवाहरु प्रदान गनक िमवपकत छ l हामी िबै जनतालाई 
ददइने िेवामा िमान पहुुँच प्रदान गने कुरा िुननस्स्चत गदकछौं चाहे उनीहरुको जातीय 
पषृ्ठभूमी जस्तो िुकै होि ्l 
 
िम्बस्धित 
िेवाहरु 

⚫  तीन घुम्ती कायाकलय िदहत िीमा सभत्र रहेका 124 हुलाक 
कायाकलयबाट िवकिािरणले हुलका तथा पूरक िेवा सलन 
िक्नेछन ्।   

 ⚫  पत्रजधय िागम्रीहरु, पत्र प्रापकको जानतय र वणकको उत्पवि 
प्रनत ननरपेक्ष रही पत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना (अङ्ग्रेजी वा 
चचननया भाषामा)मा हङकङ हुलाकको कायकिम्पादन 
प्रनतज्ञाअनुरुप पे्रषण गररनछे । 

ववद्यमान 
उपायहरु 

⚫  चचननया तथा अङ्ग्रेजी दवैु भाषामा िेवाहरु प्रदान गररधछ र 
प्रदान गररने िेवा वणक प्रनत ननरपेक्ष रहेको छ ।  

 ⚫  आवश्यकता अनुिार िेधटर र्र हामोनी एण्ड इधहयांिमेधट 
अर् इस्ननक माइनोररटी रेसिडधेटि ्(CHEER) मार्क त दोभािे 
िेवाको व्यवस्थापन गररनछे l CHEER ले बहिा 
इधडोनेसिया, दहधदी, नेपाली, पधजाबी, उदूक, ट्यागलग, थाई र 
सभयतनासमज जस्ता आठ भाषाहरुमा टेसलर्ोनबाट गररने 
दोभािे िेवा प्रदान गदकछ l  
 

अपनाइएका ⚫  वणक िमानता प्रनत कमकचारीहरुको चेतना तथा 
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अनतररक्त 
उपायहरु 

िंवेदनशीलताको असभवदृ्चि गनक उनीहरुका लाचग तासलम 
तथा अनुभव आदानप्रदानका ित्रहरुको आयोजना गररधछ । 

भववष्यको कामको 
लेखाजोखा 

⚫  प्रदान गररने िेवाको ननरधतर िुिारका लाचग कमकचारीहरुबाट 
आएका िल्लाह÷प्रनतक्रियालाई आत्मिाथ गररनछे । 

 ⚫  आवश्यक र उपयुक्त हुने अवस्थामा थप असभवदृ्चिका लाचग 
जानतय अल्पिंख्यक िमूहहरुबाट आएका 
प्रनतक्रिया÷िल्लाहलाई पनन आत्मिाथ गररनेछ छ । 

प्रभावकारीताको 
अनुगमन तथा 
प्रयोगकताकको 
प्रनतक्रिया 

⚫  हङकङ हुलाकले प्रदान गने िेवाहरु वणक प्रनत ननरपेक्ष हुने 
कुराको िुननस्श्चतताका लाचग उपायहरुको िख्त रुपमा 
अनुपालना गररएको छ । 

 ⚫  ननरधतर िुिारका लाचग यी उपायहरुको ननयसमत िमीक्षा 
गररधछ। 

 ⚫  जानतय अल्पिंख्यक िमूह÷प्रयोगकताकबाट प्राप्त हुने 
प्रनतक्रिया÷िल्लाहहरु, यदद प्राप्त भएमा, आवश्यक तथा 
उपयुक्त हुने अवस्थामा थप असभवदृ्चिहरु गनक िक्रकधछ क्रक 
भधने हेतुले असभलेखीकरण तथा िमीक्षा गररनेछ ।   

िावकजननक 
िोिपुछ 

⚫  िोिपुछ / गुनािाहरु िहायक प्रबधिक (िावकजननक 
िम्बधि)िुँग गनक िक्रकनेछः 

टेसलर्ोनः 2921 2590 
फ्याक्िः  2869 9519 
इमेलः  msd@hkpo.gov.hk 
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