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अल्पसंख्यक जातिहरूको समानिा प्रोत्साहन गने 
विद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरू 

 
अग्नन  िथा एम्बुलेन्स सेिा 

 
 

हंगकंग अग्नि सेवा ववभाग (FSD)को उद्देश्य हंगकंगका िागरिकहरूलाई आगलागी 
तथा अन्य प्रकोपहरू बाट बचाउिु हो l समस्यामा िहेका समुदायहरूलाई बचाउिे हाम्रो 
उद्देश्य पुिा गिन हामी नििन्तिरूपमा हाम्रो बारुण, उद्धाि, एम्बुलेन्स, आगलागी 
सुिक्षा सेवा कुिै जात ि जानतको प्रबाह िगिी प्रदाि गर्छौं l   
 
A. रोजगारी अिसर  
 
सम्बद्ध सेवा    अग्नि सेवा ववभागमा िोकिीमा आवेदि ददिे सम्पूणन 

आवेदकहरूलाई  िोजगािीको समाि अवसि प्रदाि गिे l 

ववद्यमाि 
उपायहरू  

  आधािभूत प्रवेश आवस्यकता पुिा गिे सबै आवेदकहरूका 
लागग अग्नि सेवा ववभागका िोकिी खुला र्छि ्l 

   स्टेसि अगधकृत (अपिेसि), एम्बुलेन्स अगधकृत, बरिष्ठ 
फायिम्याि/फायिवुमि (नियन्रण), फायिम्याि/फायिवुमि 
(अपिेसिल, मरिि) तथा एम्बुलेन्स म्याि/एम्बुलेन्स वुमिको 
नियुग्ततका लागग 2015 फेबु्रअिीदेखख ललखखत परिक्षाका लागग  
द्ववभाविक पद्दनत अपिाईएको र्छ ि आवेदकहरूका लागग 
अंगे्रजी उपलब्ध र्छ l 

   अल्पसंख्यक जानतका ियााँ कमनचािीहरू लाई आधािभूत 
ताललम वाताविण दीई सहयोग गिन मे 2016 मा अग्नि तथा 
एम्बुलेन्स सेवा एकेडमेी (FASA) को आधािभूत ताललमका 
लागग अंगे्रजी लशक्षण सामग्री तथा टेस्ट पेपिहरू शुरु गरिएको 
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गथयो l 

   फायि म्याि/फायि वुमि (वकन शप), बरिष्ठ आदटनसि ि 
आदटनसि पदको भािा आवस्यकता जिविी ि अवप्रल 2017 
मा क्रमश: संशोधि गरियो l  

फायिम्याि/फायि वुमि (वकन सप)  
“क्यान्टोतनज बोल्न पोख्ि हुनु पने” आवस्यकता हटाईएको 
र्छ l 
 
बरिष्ठ आदटनसि ि आदटनसि  
“प्राथममक 6 कक्षा सो सरहको चितनयााँ र अंगे्रजी भाषा को 
प्रविणिा िह हााँमसल गरेको” भन्ि ेभािा आवस्यकता “चितनयााँ 
िा अगें्रजी एउटा भाषाको मलखिि/मौखिक प्रविणिा” मा 
परिमाजनि गरिएको l  
 

भववष्यको कायनको 
मुल्यांकि  

  FSD ले ववद्यमाि उपायहरु कायानन्वयि गिन ि अल्पसंख्यक 
जानतका ववद्याथीहरु लगायतका गैि-सिकािी (NGOs) तथा 
शैक्षक्षक संस्थाहरुसाँग साझेदािीमा काम गिन एवं FSD मा 
आउिे अलभरुची पैदा गिन नििन्तिता ददिेर्छ l 

B. अग्नन सुरक्षा िथा एम्बुलेन्स सेिाका लाचग सािवजतनक मिक्षा  
सम्बद्ध सेवा    अल्पसंख्यक जानतका मानिसहरूले गिे सावनजनिक अग्नि 

सुिक्षा ि एम्बुलेन्स सेवाको उगचत प्रयोगका सन्देसहरूमा 
समाि पहुाँच सहजीकिण गिन l   

ववद्यमाि 
उपायहरू  

  अल्पसंख्यक जानतहरूका लागग अग्नि सुिक्षा प्रचािका 
कायनक्रमहरू गैह्रसिकािी संस्थाहरूसंगको साझेदािीमा 
आयोजिा गरिन्र्छि l अग्नि सुिक्षाका पम््लेटहरू ववलभन्ि 
भािाहरूमा अिुवाददत र्छि ्ि उपयुतत कायनक्रमहरूमा उद्घाटि 
गरिन्र्छि l यी पम््लेटहरू FSD को वेबसाइटबाट डाउिलोड 
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गिन सककन्र्छ l   

   अल्पसंख्यक जानतका मानिसहरुलाई अग्नि सुिक्षा दतु ि 
बबग्ल्डगं अग्नि सुिक्षा दतु हुि ताललम ददिे व्यवस्था गरिएको 
र्छ l  

   एम्बुलेन्स सेवाको उगचत प्रयोगको महत्व दसौिा अल्पसंख्यक 
जानतका ववद्याथीहरूका लागग बबद्यालयमा स्कुल आउटरिच 
कायनक्रम  

   बबशेि अल्पसंख्यक जानत समूहका आवस्यकता सम्बोधि गिन 
टेलिमेड प्रदशनिी ि सेलमिािहरूको आयोजिा गरिन्र्छ l  

भववष्यको कायनको 
मुल्यांकि 

  अग्नि सेवा ववभागले थप सुधािका लागग आवश्यकता हेिेि 
हाम्रा उपायहरूको सलमक्षा गिरे्छ l 

 
C. कमविारी िामलम  
 
सम्बद्ध सेवा   कमनचािीको जातीय सम्बेदंलशलताको चेतिा ि जातीय 

समािताको बुझाईमा सुधाि गिन  

ववद्यमाि 
उपायहरू 

  जातीय समािताको तत्व कायानलय लभरकै ववलभन्ि कमनचािी 
ताललम कायनक्रमहरूमा संलनि गरिएको  

   कमनचािीको जातीय सम्बेदंलशलताको चेतिा ि जातीय 
समािताको बुझाईमा सुधाि गिन नतिलाई सेलमिाि ि अिुभव 
आदािप्रदाि गि ेसेवि प्रदाि गरिन्र्छ l  

भववष्यको कायनको 
मुल्यांकि 

  अग्नि सेवा ववभाग नियलमतरुपमा आफ्िा ताललमहरूको 
मुल्यांकि तथा सलमक्षा गदनर्छ l कमनचािीका ताललम 
कायनक्रमका बबसयबस्तुहरू सुधाि गिन नतिको जातीय 
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समािताको ज्ञाि वदृ्गध गिन कमनचािी, अन्य बबभाग ि 
गैह्रसिकािी संस्थाहरूका सुझाव तथा प्रनतकक्रयाहरू संकलि 
गरिन्र्छ l   

 
सोधपुछ/गुनासाहरु  
 
सावनजिीक प्रनतकक्रया ि ग्जज्ञासाका लागग कृपया सहायक ववभागीय अगधकृतलाई 
सम्पकन  गिुनहोला (नियुग्तत, ताललम ि परिक्षा) 2733 7886  को 1 मा वा 
ado_rte_1@hkfsd.gov.hk मा इमेल गिुन होला l  
 
 
अग्नन सेिा बबभाग  
जुलाई 2019 
 


