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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि 
ववद्यमान िथा योजनावद्ध उपायहरू 

 
गिककत्सा र स्वास््य  

 
 

हाम्रो समुदाय र जन-स्वास््य हेरचाह सेवालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा गनु ुसरकारको 
नीति हो l जुनसुकै जाति वा जािीय मूल भएिा पतन  जन-स्वास््य हेरचाहका सेवाहरू 
सम्पूर् ुसवसुाधारर् सदस्यहरूका लागग उपलब्ध छन ्l अल्पसंख्यक जातिहरूको 
पहुुँचमा जन-स्वास््य हेरचाह सेवा पुयाुउन ववशेष उपायहरू सहजीकरर्का लागग िय 
गररएका छन ्l   

सम्बद्ध 
सेवा 

⚫  हंगकंगको जन-स्वास््य हेरचाह सेवा अन्िगिु स्वास््य उन्नति, 
रोगका  रोकथाम, प्राथममक, द्वविीय र ििृीय हेरचाह लगायिका 
अनेकौं स्वास््य हेरचाह सेवाहरू पदुछन ्l बबरामीहरुलाई मुख्यिय: 
हंगकंगका सम्पूर् ुअस्पिाल व्यवस्स्थि गने अस्पिाल प्रागधकरर् 
अध्यादेश (क्याप. 113) मािहि स्थावपि अस्पिाल प्रागधकरर्द्वारा 
(एचए) सेवा प्रदान गररन्छ l एचएले अस्पिाल, अस्पिाल बाहहरका 
साधारर् स्क्लतनकहरू, अस्पिाल बाहहरका बबशेषज्ञ भएका स्क्लतनक, 
आउटररच सेवाहरू मारु्ि  गचककत्सीय उपचार र पुनस्थाुपना सेवाहरू 
प्रदान गरररहेको छ l संगै, स्वास््य ववभाग (DH) स्वास््य र बैधातनक 
नीति लाग ुगनकुा लागग सरकारको स्वास््य सल्लाहकार िथा एजेन्सी 
हो l यसले पतन स्वास््य उन्नति, रोगका  रोकथाम,तनदान र 
पुनस्थाुपना जस्िा अनेकौं सेवाहरू प्रदान गदुछ l 

ववद्यमान 
उपायहरू 

 सावजुतनक अस्पिाल/स्क्लतनकहरूमा दोभाष ेसेवा: 

 ⚫  एचएको व्यवस्थापन अन्िगिुका सावजुातनक 
अस्पिाल/स्क्लतनकहरूमा मुख्यिया सेवा ठेकेदार, आमंशक अदालि 
दोभाषेहरू, स्वययम्सेवक एवं कन्सुलेट कायाुलयहरू मारु्ि दोभाषे 
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सेवा उपलब्ध छन ्l सेवा ठेकेदारहरूले प्रदान गने दोभाषे सेवामा १८1 
वटा अल्पसंख्यक जातिका भाषाहरू पदुछन ्l (जस्ि ैउदुु, हहन्दी, 
पन्जाबी, नेपामल, बहासा, इन्डोनेमसया, मभयिनामी, थाई, कोररयाली, 
बंगाली, जापानी, िगलग (कर्मलवपनी), जमनु, फे्रन्च, मसन्हाला, 
स्पेतनस, अरबबक, मले र पोिुगुाली)lडीएच का स्वास््य 
केन्र/स्क्लतनकहरूमा मुख्यिय: हंगकंगका अल्पसंख्यक तनवासहरूको 
सद्भाव िथा सुधारका लागग  किस्स्चयन सेवा केन्र (सीएचइइआर), 
सेवा ठेकेदार2 र न्यायपामलकाका आंमशककामलन दोभाषेहरू मारु्ि 
दोभाष ेसेवा उपलब्ध छ l सीएचइइआर ले प्रदान गन ेदोभाष ेसेवाहरूमा 
बहासा, इन्डोनेमसया, हहन्दी, नेपाली, पन्जाबी, िगलग, थाई र उदुु 
जस्िा साि भाषाहरू पदुछन ्जहाुँ सेवा ठेकेदारले सीएचइइआर ले 
प्रदान गने साि वटा भाषाका अलावा 11 वटा भाषाहरूमा दोभाषे सेवा 
प्रदान गदुछ (जस्िै: अरबबक, बगंाली, फे्रन्च, जमनु, जापानी, 
कोररयाली, मले, पोिुगुाली, मसन्हाला, स्पेतनस र मभयिनामी) l 
न्यायपामलकाका आमंशककामलन दोभाषहेरूले 50 भन्दा बढी भाषा र 
के्षत्रीय भाषाहरूमा दोभाषे सेवा प्रदान गदुछन ् l हरेक कुराको 
आवस्यकिाका आधारमा उक्ि सेवा के्षत्रगि वा टेमलर्ोनको 
माध्यमबाट प्रदान गररन्छ l   

 ⚫  िामलकाबद्ध सेवाका लागग (जस्िै ववशेषज्ञ र एचए का अस्पिाल 
बाहहरका साधारर् स्क्लतनक िथा डीएच का सेवाहरू कोमा हुने 
मेडडकल तनयुस्क्ि) बबरामीहरुले सम्बद्ध 
अस्पिाल/स्क्लतनक/स्वास््य सेवा केन्रमा पहहले नै दोभाष े सेवा 
उपलब्ध गराई हदन अनुरोध गन ुसक्छन ्l िामलकाबद्ध नभएका 
सेवाका लागग  (जस्ि,ै आपिकालीन अवस्थामा हुने अस्पिाल भनाु), 
गचककत्सीय कमचुारीले आवस्यकिा अनुसार वा बबरामीको अनुरोधमा 
दोभाषे सेवाको व्यवस्था गररहदने छन ्l  सीएचइइआर र डीएचका 
सेवा ठेकेदारले टेमलर्ोन मारु्ि पतन दोभाषे सेवा प्रदान गन ुसक्छन ्

 
1हाकोसेवाठेकेदारजातीयअल्पसंख्यकोंरसाइनभाषाकोलागि18 भाषाहरुसगहत19 भाषामा, माव्याख्यासेवाहरूप्रदानिददछ। 
2DH सेवा१सेप्टेम्बर२०१७देगिसुरुहुनेिरर३१अिष्ट२०१९सम्मअनुवादसेवाप्रदानिनदकोलागिसेवाप्रदायकमासंलग्नभएकोछ। 
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 ⚫  सावजुनी अस्पिाल/स्क्लतनकहरूमा प्रदान गररने दोभाषे सेवाको 
स्िरमा सुधार गनकुा लागग एचएरडीएच दबैुले सेवा ठेकेदारका 
दोभाषेहरूलाई अस्पिाल र स्वास््य स्क्लतनक/केन्र अपरेसन, 
गचककत्सीय शब्दावली र संिमर् तनयन्त्रर् सम्बस्न्ध सामान्य ग्यान 
हदन िामलम हदने व्यवस्था गरेका छन l अल्पसंख्यक जातिका भाषामा 
दोभाष े सेवाहरु सम्बन्धी पोस्टरहरुको ववज्ञापन DH का 
स्क्लतनक/स्वास््य केन्रहरुमा पतन टाुँस गररएको छ l  

  संचार सहजीकरर् गने अन्य उपायहरू: 

 ⚫  सावजुतनक अस्पिाल/स्क्लतनकहरूमा अल्पसंख्यक जातिहरूसुँग 
संचार सहजीकरर् गनकुा लागग  गचककस्त्सय कमचुारी र बबरामीहरू 
बीच संचार सुधार गन,ु दिा ुिथा सेवा सहजीकरर् गन ुएचए ले 
ववमभन्न जातिका भाषामा क्यु काड,ु बबरामी वववरर् मसट र अनुमति 
र्ारम आहद सहहि यसका फ्रन्टलाइन कमचुारीहरू प्रदान गरेको छ 
l यी कागजािहरूमा साधारर् बबमार (जस्िै: टाउको दखु्न,े छाति दखु्न े
र ज्वरो आहद), उपचार प्रकिया (जस्िै: रगि साने, ववककरर् सुरक्षा 
आहद) र एचए को सेवा (जस्िै: शुल्क, दरु्टुना िथा आपिकालीन 
बबभागमा हुने बबरामीको शे्रर्ी) का सूचना समाववस्ट हुन्छन ्l एचए 
ले तनरन्िर रूपमा क्यु काड,ु बबरामी वववरर् मसट र अनुमति र्ारमहरू  
उदुु, पन्जाबी, बंगाली, रमसयन, अरबी, नेपाली, मभयिनामी, 
इन्डोनेमसया, मलेमसयन, थाई, िगलग (कर्मलवपनी), जापानी, हहन्दी, 
कोररयाली, जमनु, पोिुगुाली, स्पेतनसर फे्रन्च जस्िा 18 वटा भाषामा 
उपलब्ध गराएको  छ l अल्पसंख्यक जातिका भाषाहरूमा क्यू 
काडहुरू DH अन्िगिु स्क्लतनकहरू / स्वास््य  केन्रहरूमा 
अल्पसंख्यक जातिका सेवाग्राहीहरूको अन्िवािुाकुो लागग पतन प्रयोग 
गररन्छ । 
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 ⚫  एचएले सेवा आवस्यकिा अनुसार समूह स्िरमा अल्पसंख्यक जाति 
र ववभेद बबरोगध अध्यादेश सम्बस्न्ध सेममनार वा िामलम कोषहुरू 
आयोजना गदै आइरहेको छ l एचए को ई-लतनिंग केन्रले अल्पसंख्यक 
जातिहरूसुँगको संचार, अल्पसंख्यक जातिको संस्कृति र अस्पिालमा 
दोभाषे सेवाको उगचि व्यवस्थापन सम्बस्न्ध ई-कोष ुप्रदान गरररहेको 
छ l यस्िा िामलमका सहभागीहरूमा अस्पिाल र स्क्लतनकका 
सोधपुछ कक्षामा काम गने फ्रन्टलाइन कमचुारी, नस ुर क्लकुहरू 
पदुछन ् l यसका अलावा नयाुँ कमचुारीको अमभमुखीकरर्मा 
अल्पसंख्यक जाति सम्बस्न्धि सूचना पतन हदइन्छ l बबगि 3 आगथकु 
वषमुा उक्ि िामलम र ई-कोषमुा भाग मलने सहभागीहरुको संख्या 
11 074 भन्दा मागथ पुगेको छ l DH ले कमचुारीहरुको चेिना र 
समस्याको बुझाइलाई टेवा पुयाुउने िररकाले उनीहरुलाई समान 
अवसर सम्बन्धी िामलम प्रदान गदुछ जसमा औषिमा प्रति बष ुर्रक 
गे्रडहरुमा 500 भन्दा बढी कमचुारीहरुको सहभागगिा रहन्छ l 
कायसु्थलमा समान अवसर र सांस्कृतिक संबेदनमशलिा िामलमका 
िामलम सामग्री र सम्बस्न्धि सूचना ववभागको सन्दभ ुइन्रानेटमा 
उपलब्ध छन ्l 

 ⚫  DH द्वाराउत्पादन गररएको स्वास््य मशक्षा संसाधनहरू सावजुतनक 
रूपमा गचतनयाुँ र अगें्रजी दवैुमा हुन्छन ्। DH ले स्वास््य सम्बन्धी 
ववमभन्न प्रमुख जानकारी, जस्ि ैखोकी, मशष्टाचार, हाि धुने उगचि 
चरर्, व्यस्क्िगि र वािावरर्ीय स्वच्छिा, व्यस्क्िगि संिामक 
रोगहरू, स्वस्थ खानपान, शारीररक गतिववगध, मानमसक स्वास््य, 
बदृ्धहरुको स्वास््य, कोलोरेक्टल क्यान्सर रोकथाम र गभाुशय 
क्यान्सरको जाुँच , खोप कायिुम , आहद हहन्दी, नेपाली, उदूु, थाई, 
बहासा इन्डोनमेशया र कर्मलवपनो सहहि ववमभन्न भाषाहरूमाको 
अनुवाद पतन गरेको छ । अनुवाहदि जानकारी पचा,ु इन्र्ोग्राकर्क्स , 
पोस्टर र बुकलेटहरू सहहिका स्वास््य मशक्षा सामाग्रीहरू ियार पान ु
प्रयोग गररएको छ, जनु DH वेबसाइटमा अपलोड गररएको छ। 
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 ⚫  एचएले मध्ये 2015 मा अल्पसंख्यक जातिका लागग उपयोगी 
वेबसाइट ल्यायो जसले हहन्दी, नेपाली, पन्जाबी (भारिीय), पन्जाबी 
(पाककस्िानी) र उदुु पांच भाषामा आवस्यक सूचना प्रदान गदुछ l 
यस वेबसाइटमा एचए सम्बस्न्ध सूचना, दरु्टुना िथा आपिकालीन 
सेवा साथै ठेगाना, टेमलर्ोन नम्बर, अस्पिाल बाहहर उपचार गने 
साधारर् स्क्लतनकका परामश ुसमय आहद समबबस्ट छन ्l एचए ले 
प्रदान गने सूचना अझ धेरै जािीय समुहले बुझ्न सकुन भतन  थाई, 
बहासा इन्डोनमेसया र िागालग तिन भाषामा सामग्री उपलब्ध गरर  
रे्बु्रअरी 2017 यस वबेसाइट संसोधन गररयो l 

भावी 
कायकुो 
मूल्याङ्कनर 
ववद्यमान 
उपायहरू 

⚫  अवप्रल 2017 देखख माच ु2018 को अवगधमा एचएको व्यवस्थापन 
अन्िगिुका सावजुतनक अस्पिाल/स्क्लतनकहरूमा अल्पसंख्यक 
जातिहरूलाई झन्ड ै15 257 दोभाष ेसेवा प्रदान गरीएका र्टनाहरू 
गथए l प्रयोगकिाुहरूको पषृ्ठपोषर्ले सेवा सन्िोषजनक रहेको 
बिाउुँछ l एचएले दोभाषे सेवा सम्बस्न्ध प्रयोग र प्रयोगकिाुहरूको 
पषृ्ठपोषर्लाई तनरन्िर मुल्याकंन गनेछ l   

 ⚫  डीएच का स्वास््य केन्र/स्क्लतनकहरूमा अवप्रल 2012 देखख 
सीएचइइआरर आमंशककामलन दोभाषेहरूले िमश:4 230, 280 र 
208 र्टनाहरूमा दोभाष े सेवा प्रदान गरेका गथए l(माच ु2019 
कोरूपमा) । 

उठाईएका/उ
ठाइने 
अतिररक्ि 
कदमहरु 

⚫  अल्पसंख्यक जातिका आवस्यकिाहरू पुरा गन ुएचएअस्पिालहरूमा 
हलाल खाद्यान्न जस्िा बबशेष आहार उपलब्ध छन ्l 

⚫  एचए को स्माटु प्यासने्ट वेबसाइट  (एसपीडब्ल्यु) रोग व्यवस्थापन 
र िोतनक रोग भएका रोगग र तिनका स्याहारकिाुहरूलाई सशक्ि 
िुल्याउन चाहहने सामुदातयक श्रोि भएका सूचनायुक्ि ववद्युिीय 
प्लेटर्म ुहो l हंगकंगका अल्पसंख्यक जातिहरूको आवस्यकिा पुरा 
गन ुएचए ले 2016 मा एसपीडब्ल्यु रोग सूचना वेबपेज तनमारु् गरेको 
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छ जसले क्यान्सर, िोतनक रोग र अन्य रोगहरूका जानकारी थाई, 
बहसा, इन्डोनमेसया, िगलग, नेपामल, पन्जाबी (भारिीय), पन्जाबी 
(पाककस्िानी), हहन्दी र उदुु जस्िा आठ भाषाहरूमा प्रदान गदुछ l 
रोग जानकारीका उदाहरर्हरूमा कोरोनरी मुटु रोग, िोतनक मगृौला 
रोग, मधुमेह, डडमेंमसया, स्रोक, ववमभन्न क्यान्सर, मस्स्िष्क रोग 
आहद पदुछन l अल्पसंख्यक जातिको रोग व्यवस्थापन र 
स्वयम-्स्याहार क्षमिा अमभवदृ्गध गन ुएचए ले स्माटु प्यासेन्ट 
वेबसाइटलाई तनरन्िर सुधार गरररहने छ l 

⚫  अल्पसंख्यक जातिका जन-स्वास््य सेवाको पहुुँच सहजीकरर् गन ु
एचएर डीएच तनरन्िर प्रयासरि हुनेछन ्र अल्पसंख्यक जातिका 
आवस्यकिा अनुसार सहायिा उपायहरू सुधार गनेछन ्l 

जजज्ञासा/ प्रतिकियाहरू 

जािीय समानिाका मुद्दा सम्बस्न्ध सवसुाधरर् सदस्यहरूका कुनै 
स्जज्ञासा/प्रतिकियाहरू भए उनीहरूले िलको ठेगानामा सम्पकु गन ुसक्नेछन–् 

एचए सम्बस्न्ध बबषयका लागग 
साधारर् सोधपुछ  
अस्पिाल प्रागधकरर् 
टेमलर्ोन: 2300 6555 
ईमेल: enquiry@ha.org.hk 

डीएच सम्बस्न्ध बबषयका लागग 
सेवाग्राही सम्पकु युतनट  
स्वास््य ववभाग 
टेमलर्ोन: 2836 0077 
ईमेल: cru@dh.gov.hk 

 
 
खाध्यिथास्वास््यब्युरो 
स्वास््यबिभाि 
अस्पिालप्रागधकरण 
जुलाई 2019 


