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अल्पसंख्यक जातिहरुका लागि 
समानिा वदृ्गिमा ववध्यमान िथा योजनावद्ि उपायहरु 

 
सववसािारण सोिपुछ सेवा िथा तनजी प्रयोिको लागि घोषणा/शपथ व्यवस्था 

 
 
गहृ माममला विभाग (HAD) को एक मूख्य भूममका भनेको सरकार र जनताहरु बीचको 
संचार सुधार गनु ुहो l यस सन्दभमुा HAD नीतत तनमाणु गन,ु जजल्लाहरुमा रहेका 
विमभन्न विभागका काममा समन्िय गन ुसमुदायको आकांक्षा बुझ्ने र बुझाउने गदुछ 
l   

HAD ले अल्पसंख्यक जाततहरुलाई सरकारी सूचना र विभागद्िारा प्रदान गररने 
सेिाहरु पहुुँच प्राप्त गन ुजोड ददन्छ l हाम्रो समुदायमा अल्पसंख्यक जाततहरुका लागग 
जातीय समानता र समान पहुुँचको प्रोत्साहन गररने उपायहरु सही स्थानमा छन ्l   

 
A. सववसािारण सोिपुछ सेवा 
 
सम्बजन्धत सेिाहरु • सिसुाधारणले सरकारी सेिा सम्बन्धी सूचना 18 जजल्लामा 

रहेका गहृ माममला सोधपुछ केन्र (सोधपुछ केन्र) बाट प्राप्त 
गन ुसक्छन ्l जातीय पषृ्ठभूमी जेजस्तो भएता पतन जन 
सोधपुछ सेिा सिसुाधारणले सहज ैप्राप्त गन ुसक्छन ्भन्ने 
सुतनजस्चत गन ुयो सेिा रहेका स्थानहरुमा भाषागत व्यिधान 
हटाउन प्रयासहरु गररएका छन ्l 

उपायहरु • अल्पसंख्यक जाततका भाषामा सूचना मलफलेट तथा 
पम्प्लेटहरु उपलब्ध गराइ सोधपुछ केन्रहरुमा राखिनछे l 

 • अल्पसंख्यक जाततहरुबाट आएका सुधारका सुझािहरु रेकड ु
गररनेछ र बुखझनेछ l 
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 • ड्युटी लयर समभसुद्िारा संचामलत तन:शुल्क कानुनी सुझाि 
योजना अन्तगतु तन:शुल्क कानुनी सल्लाह िोज्ने 
अल्पसंख्यक जाततहरुलाई आिश्यकता भएमा दोभासेको 
सेिाको प्रबन्ध गररनेछ l 

भािी कायकुो 
मूल्यांकन 

• जातीय अल्पसंख्यकहरुलाई उपलब्ध गराइएको दोभाष े
सेिाहरुका प्रभािकाररताको प्रततक्रियाकोलाई तनरन्तर 
सुधारका लागग तनयममत रुपमा सममक्षा गररनेछ l 

 
B. तनजी प्रयोिको लागि घोषणा/शपथ व्यवस्था 
 
सम्बजन्धत सेिाहरु • सिसुाधारण सदस्यहरुले हंककंगका दइु आगधकाररक भाषामा 

(गचतनया र अगें्रजी) तनशुल्क प्रशासन घोषणा/शपथ (शपथको 
समथनुमा) सेिा प्रयोग गन ुसक्छन ्यदद हाम्रा सोधपुछ 
केन्रमा तनजी प्रयोग भतनएमा l 

उपायहरु • यदद अल्पसंख्यक जाततको प्रयोगकताुले आगधकाररक भाषा 
नजानेमा सोधपुछ केन्रका कमचुारीहरुले उसको/उनको लागग 
दोभाषे सेिाको प्रबन्ध गररददनेछन ्l 

 • घोषणा/शपथ सेिा सम्बन्धी सूचना अल्पसंख्यक जाततका 
मूख्य भाषामा मलफलेट तथा पम्प्लेटहरु उपलब्ध गराइ 
सोधपुछ केन्रहरुमा राखिनेछ l 

भािी कायकुो 
मूल्यांकन 

• सोधपुछ केन्रका स्टाफहरुले अल्पसंख्यक जाततका 
प्रयोगकताुहरुका आिश्यकतालाई राम्ररी बुझ्न र आिश्यकता 
भए अनुसारको सुधार गनकुा लागग उनीहरुका विचार मापन 
गनेछन ्l 
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C. कमवचारी िाललम 
 
सम्बजन्धत सेिाहरु • सोधपुछ केन्रका कमचुारीहरुको जातीय संिेदनशीलता र 

जातीय विभेद अध्यादेशमा उनीहरुको बुझाई सम्बन्धी चेतना 
सुधार गनकुा लागग l 

उपायहरु • HAD ले सोधपुछ केन्र कमचुारीहरुलाई तामलम प्रदान गन ु
समानता अिसर आयोग, संबैधातनक तथा मुख्य माममला 
ब्युरो, लोक सेिा तामलम तथा विकास संस्था िा सम्बजन्धत 
गैर-सरकारी संस्थाहरुसुँग तनरन्तर काम गनेछ l 

भािी कायकुो 
मूल्यांकन 

• तामलम सामग्रीका बबषयलाई सुधार गने उद्देश्यले 
कमचुारीका पषृ्ठपोषणहरु प्राप्त गररनेछ l 

 
 
D. सोिपुछहरु 
 
सोधपुछका लागग कृपया कायकुारी अगधकृतलाई सम्पकु गनुहुोला (जन सोधपुछ सेिा)– 
 
      टेमलफोन नम्बर: 2835 1731 
      फ्याक्स नम्बर: 2834 3377 
      इमेल ठेगाना: hadgen@had.gov.hk 
 
 
िहृ प्रशासन ववभाि 
जुलाई 2019 


