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जातीय अल्पसंख्यकहरुको समानताको प्रवर्धनका लागि 
ववध्यमान तथा योजनावद्र् उपायहरु 

 
सावधजननक आवास 

 
 

जातीय सद्भावलाई प्रवद््धन गन ्र जातीय अल्पसंख्याकहरुलाई समुदायमा एकीकृत 
गन ्सहयोग पुया्उन, आवास ववभागले उनीहरुको सावज्ननक आवास सेवामा पहुुँच 
बढाउन ववभभन्न उपायहरु अपनाएको छ l  
 
A. सावधजननक बहाल आवासको लागि आवेदन (PRH) 
 
सम्बन्न्धत 
सेवाहरु 

 सावज्ननक बहाल आवासआवेदकहरुलाई उनीहरुको आवेदन 
देखि सावज्ननक वहाल आवास इकाईहरुको उनीहरुलाई 
ववननयोजन गने वा अन्य कारणहरुको लागग आवेदन िारेजी गन े
l 

ववद्यमान 
उपायहरु 

 जातीय अल्पसंख्यक समुदायका सावज्ननक वहालका 
आवेदकहरुको जानकारीका लागग जातीय अल्पसंख्यकहरुको 
सहायता सेवा केन्रको बारेमा जानकारी पुन्ततका सन ्2009 
देखि नै उपलब्ध गराईएको छ l अध्यावगधक गररएका 
संतकरणहरु क्रमस: 2011, 2013, 2015, र 2017 मा 
पठाईएको गियो l आवास प्रागधकरण ग्राहक सेवा केन्रबाट उक्त 
केन्र भ्रमण गन े जातीय अल्पसंख्यकहरुलाई पनन उक्त 
जानकारी पुन्ततका ववतरण गररन्छ (HACSC) l  

  जातीय अल्पसंख्यक आवेदकहरूलाई ननशुल्क टेभलफोन दोभाषे 
सेवाबारे सचेत गराउन CHEER ले प्रदान गरेको सातवटा जातीय 
अल्पसंख्यक भाषाहरूको ननशुल्क टेभलफोन दोभाषे सेवा 
प्रचारप्रसारको लागग पोतटर र पुलअप ब्यानरहरू HACSC र 
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हाउन्जङ इन्फमेसन सेन्टर (HIC) मा सबैले देख्नेगरी राखिन्छ । 

  जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरूमा PRH आवेदनसुँग सम्बन्न्धत 
प्रमुि जानकारीहरू, "पूरा गररएको आवेदन फारामको नमुना"मा 
उल्लेि गररएको टटप्पणीका सािसािै हाउन्जङ 
अिोररटी/हाउन्जङ डिपाट्मेन्टको वेबसाइटमा CHEER द्वारा 
प्रततुत जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरूको टेभलफोन दोभाषे सेवा 
हटलाइन नम्बरहरू हामीले सुगचकृत गरेका छौं । उल्लेखित 
जानकारीहरू समेटटएको हाि ्कपीहरू लोक फूमा अवन्तित 
HACSC मा ननशुल्क प्राप्त गन ्सककनेगरी उपलब्ध रहेका छन ्
। 

  ववभभन्न जानतका समुदायबीचको समूहबीचको सुमधुर 
सामुदानयक सम्बन्धको प्रचार गने भभडियो, ववभभन्न सावज्ननक 
बाहल आवास सेवाका प्रवाधान र जातीय अल्पसंख्यकका लागग 
उपलब्ध सहायताका माध्यमहरु आवास प्रागधकरण ग्राहक सेवा 
केन्रको आवदेन up-शािाको प्रतीक्षाहलमा प्रसारण गररन्छ l 

  हाल PRH आवेदकका सािै HACSC मा रहेका जातीय 
अल्पसंख्यकहरूलाई मद्दत गन ्दईुजना जातीय अल्पसंख्यक 
हल पररचारकहरू ननयुक्त गररएका छन ्। 

  जातीय अल्पसंख्याकहरुलाई उपयुक्त हुने दोभाषे सेवाको 
व्यवतिापन गन ् सहजीकरण गनक्ा लागग जातीय 
अल्पसंख्यकका सावज्ननक बाहल आवास आवेदकहरुका लागग 
उनीहरुको रान्रियता दशा्उने गरर ववभभन्न देशका झण्िाको 
गचत्रआवस प्रागधकरण ग्राहक सेवा केन्रमा राखिएको छ । 

  हाम्रा कमग्चअर र जातीय अल्पसंख्यकका सावज्ननक बहाल 
आवास आवेदकहरुबीचको संचारलाई सहजीकरण गन ्जातीय 
सम्बन्ध इकाईको समन्वयमा गहृ माभमला ववभाग अन्तगत्, 
अल्पसंियक जानतका वाभसन्दाको सध्बव तिा सुधार केन्र 
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(भसएचइइआर) ले उपलब्ध गराएको वेवक्यामेरा सटहतको 
कम्प्युटर सफ्टवेयर केन्रका कमच्ारी माफ्त दोभाष ेसेवा आवस 
प्रागधकरण ग्राहक सेवा केन्रमा तिापना गररएको छ l 

  जब हामी सावज्ननक बाहल आवास आवेदकहरुलाई उनीहरुको 
आवेदनको प्रगनत वा वववरणका बारेमा जानकारी गराउछौ वा 
ववतततृ जाुँच वा फ्लाट छनौटका लागग आमन्त्रण गद्छौं र यटद 
आवेदक जातीय अल्पसंख्यक हुने सम्भावना हामीलाई लागेमा 
भाषा सहायता सेवा प्रदान गन ्सक्ने केन्रमा प्रेषण गन ्हामी 
टटप्पणी जारी गछौं l 

  ववतततृ जाुँच अन्तवा्ता् वा फ्ल्याट छनौट कक्रयाकलापका लागग 
उपन्तित हुुँदा जब जातीय अल्पसंख्यक समुदायका 
आवेदकहरुले दोभाषे सेवाका लागग अनुरोध गदै अल्पसंख्यक 
जानतका वाभसन्राको सध्बव तिा सुधार केन्र (भसएचइइआर) 
लाइ सम्पक् गछ्न,् अल्पसंख्यक जानतका वाभसन्दाको सद्भाव 
तिा सुधार केन्र (भसएचईइआर)ले हामीलाई जानकारी गराउंदछ 
र ववतततृ जाुँच अन्तवात्ा ्दौरानमा दोभाष ेसेवा प्रदान गन ्हामी 
तिलगत दोभाषे सेवाको व्यवतिा गछौं वा अल्पसंख्यक जानतका 
वाभसन्दाको सद्भाव तिा सुधार केन्र (भसएचइइआर) लाइ 
दोभाष ेसेवा उपलब्ध गराउनका लागग वेव क्यामेराको प्रबन्ध 
भमलाउुँछौं । यटद आवेदकले पटहले अनुरोध नगरेको तर 
अन्तवा्ताक्ो समयमा यतता सेवाहरू प्राप्त गने इच्छा देिाएमा 
हामी CHEER मा सम्पक् गरी टेभलफोन कन्फरेन्स वा 
वेबक्याम माफ्त ्दोभाषे सेवा तुरुन्त व्यतिा गन ्सककन्छ वा 
सककंदैन भनी हेनेछौं । 

  ववभभन्न हाउन्जङ तकीमहरू कायन््वयन गदा् (जततै एक्सप्रेस 
फ्ल्याट एलोकेसन तकीम, टेररटोरीवाइि ओभरक्राउडिगं ररभलफ 
एक्सरसाइज र भलभभगं तपेस इम्पु्रभमेन्ट िान्सफर तकीम) HD 
ले जातीय अल्पसंख्यक सेवा केन्रहरू र CHEER मा जातीय 
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अल्पसंख्यकहरूलाई प्रदान गररने उनीहरूको सेवामा सहजीकरण 
गन ्पटहले नै सान्दभभक् आवेदन फाराम, आवेदन ननदेभशका, 
कागजातहरू आटद पठाउनेछ । 

  जब जातीय अल्पसंख्यकका आवेदकहरु मागि उन्ल्लखित 
आवास योजनाहरु अन्तगत् फ्ल्याट छनौटका लागग आउुँछन,् 
उनीहरुको फ्ल्याट छनौट प्रकक्रयालाई सहजीकरण गन ्आवास 
ववभागले आवास योजना अन्तगत्का प्रमुि जानकारी र 
कायप््रवाह ६ जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरुमा उपलब्ध गराउनेछ 
l 

भववरयको 
कामको 
लेिाजोिा र 
उपायहरुको 
प्रभावकाररता 

 जातीय अल्पसंख्यकका सावज्ननक बहाल आवास आवेदकको 
ज्ञानलाई ताजा राख्न प्रासंगगक जानकारीहरु ननयभमत रुपाम 
अपिटे गररनछे र भभडियोलाई ननरन्तर रुपमा प्रसारण गररनेछ 
l 

 जातीय अल्पसंख्यकलाई टदइएको दोभाषे सेवामा ननरन्तर सुधार 
गन ् उक्त सेवाको प्रभावकाररताको बारेमा उपलब्ध हुने 
प्रनतकक्रयाको ननयभमत रुपमा सभमक्षा गररनछे l 

  हाम्रा ववध्यमान उपायहरुको प्रभावकाररताको मूल्याकंन गन ्र 
सुधार गन ्जातीय अल्पसंख्यकका समुदायका आवेदकहरुको 
प्रत्यक्ष सम्पक्मा आउने कमच्ारीहरुको उनीहरुको दैननक 
सम्पक्बाट प्राप्त अनुभवलाई ननयभमत बैठकको माध्ययमबाट 
संकल गररनछे l 

  जातीय अल्पसंख्यक आवेदकहरुबाट प्रनतकक्रया संकलन गन ्र 
सुधार गन ्हामी सहायता सेवा केन्रसुँग नन्जकको सम्पक्मा 
रहनेछौं l 

उठाईएका/उठाइने 
अनतररक्त 

 जातीय अल्पसंख्यक आवेदकहरुसुँगको अन्तवात्ाक्ो क्रममा 
दोभाष ेसेवा आवश्यक पछ् कक पदैन भन्न ेबबषयमा उनीहरुलाई 
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कदमहरु सोध्नका लागग आवास ववभागले कदम उठाउने छ l त्यसपनछ 
आवास ववभागले उपयुक्त प्रबन्ध भमलाउनेछ l 

सोधपुछ  आवास प्रबन्धक/आवदेनहरु (प्रशासन) सम्पक्: 2794 5228 

 
B. इस्टेट व्यवस्थापन 
 
सम्बन्न्ध सेवा  जातीय अल्पसंख्यक आवेदकहरुसंगको अन्तवा्ताक्ो क्रममा 

दोभाष ेसेवा आवश्यक पछ् कक पदैन भन ेववषयमा उनीहरुलाई 
सोध्नका लागग आवास ववभागले कदम उठाउनेछ l त्यसपनछ 
आवास ववभागले उपयुक्त प्रबन्ध भमलाउने छ l 

ववध्यमान 
उपायहरु 

 अंगे्रजी र सात जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरूमा (अिा्त ्भाषा 
इन्िोनेभसया, टहन्दी, नेपाली, पन्जाबी, तागालोग, िाइ र उदू्) 
पन्ब्लक हाउन्जङ तटेटहरूमा पटहचान भएका जातीय 
अल्पसंख्यकहरूको घरधुरीमा सरकारी कोष लगानीमा 
नाफारटहत गैरसरकारी संतिाहरूले प्रदान गन े सहयोग 
सेवाहरूबारेको जानकारी उनीहरूलाई सन ्2009 देखि न ैहरेक 
दईु बषम्ा पठाइदै आइएको छ । पनछल्लो सन ्2017 को 
अन्त्यनतर पठाइएको गियो । 

  जातीय अल्पसंियक र तिानीय बाभसन्दाहरुबीचको 
सद्भावलाई प्रवद््धन गन ्हाम्रो हाउन्जगं च्यानलमा भभडियो 
प्रसारण गररन्छ । हाम्रा अग्रपंन्क्तक कमच्ारीहरुलाई जातीय 
अल्पसंख्यकका घरधुरीमा अझै पररतकृत संचार र 
व्यवतिापन दवैु गन ्ननदेभशत गररएको छ । 

  जातीय अल्पसंख्यक तिानीय वाभसन्दाहरुबीचको 
सद्भावयुक्त एकीकरणलाई प्रवधन् गन ् उपलब्ध भएका 
सहयोग सेवाहरुका बारेमा गचननयाुँ र अगें्रजी भाषा दबैुमा 
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इतटेट न्युजलेटर माफ्त जानकारी गराइन्छ l 

  इतटेट व्यवतिापन सल्लाहकार सभमनतहरु र गरै सरकारी 
संतिाहरुले संयुक्त रुपमा आयोजना गने समुदाय ववकासका 
साझेदारी कायक््रम माफ्त जातीय अल्पसंख्यक र तिानीय 
बाभसन्दाहरु बीचको सद्भावयुक्त सम्बन्ध र आपसी सुझबुझ 
प्रवद््धन गन ेl 

  जातीय अल्पसंियक समुदायका बहालवालाहरुलाई 
महत्वपूण ् जानकारी संचार गदा ् उनीहरुले सन्देस बुझ्न 
सहजीकरण गनक्ा लागग फोटो, नक्शा, गचत्र, रेिागचत्र 
आटदको प्रयोग गररन्छ l तसि,् जातीय अल्पसंख्यकहरुको 
सहज बुझाइका लागग उपयुक्त  हुने अवतिामा आवश्यक 
जानकारी (जतत:ै तवात्य र सुरक्षासम्बन्धी) प्रसार गन ेपत्र 
वा सूचनामा हामी गचत्रहरु राख्छौं l 

  जातीय अल्पसंख्यकका घरधुरीसुँग अझ राम्रो सम्पक् 
तिावपत गन,् इयुन मुन उत्तर जीला वहालवाला व्यवतिापन 
काया्लय र टटन इयुट तटेट काया्लयमा हंगकंग कक्रन्तचयन 
सा अन्तगत्को अल्पसंख्यक जानतका वाभसन्दाको सद्भाव 
तिा सुधार केन्र (भसएचइइआर) ले प्रदान गने दोभाषे सेवा 
कमच्ारी, जातीय अल्पसंख्याक र दोभाषेबीच कुनै भावषक 
व्यवधान बबना सहजीकरण गन ्वेव क्यामेरा जोडिएको छ 
l 

  CHEER द्वारा उपलब्ध गराइएको ननशुल्क दोभाषे 
सेवाहरूको प्रवद््धनको लागग तटेटको मुख्य ठाउुँ हरूमा 
पोतटरहरू टाुँतन े। 

  जातीय अल्पसंख्यकको लागग दोभाषकेो आवश्यकता परेमा 
त्यसको लागग उगचत व्यवतिा गन ेकायम्ा कमच्ारीहरूलाई 
सहयोग गन ् ग्राहक सेवा सहयोग काउन्टर/अन्तवा्ता ्
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बुि/अन्तवात्ा ्कक्षमा CHEER भाषा पटहचान काि ्राख्न े। 

भववरयको 
कामको 
लेिाजोिा  

तिा उपायहरुको 
प्रभावकाररता 

 जातीय अल्पसख्यकलाई मुनाफा आजन् नगने 
संतिाहरुद्वारा संचाभलत सहायता सेवा केन्रहरु प्रदान गन े
अनुवाद तिा दोभाषे सेवाको अगधकतम प्रयोग गन ्जातीय 
अल्पसंख्यकलाई प्रोत्साहन गने l 

 ववभभन्न जातीय समूहका संतकृनत, आवश्यकता, 
संवेदनशीलता र सरोकारहरुलाई दृन्रटगत गदै हाम्रो सेवा 
समय-समयमा समीइक्शा गररनेछ र सम्भव हुने तिानमा 
सुधार गररनेछ l आवश्यक भएमा सान्दभभक् नीनत पत्रहरु िप 
भाषाहरुमा प्रकाशन गररनछे l 

  साझेदार कायह्रू पूरा गररसकेपनछ भववरयमा समान यतत ै
प्रकारका गनतववगध गदा ्त्यसको प्रभावकाररता अभभवदृ्गध 
गने उपायहरूको िोजी गन ्आयोजकले सहभागीहरूको समग्र 
प्रनतकक्रया र परृठपोषण मूल्यांकनको लागग दईु मटहनाभभत्र 
अन्न्तम प्रनतवेदन पेश गनुप्नेछ । 

  हाम्रा सेवाहरुको गुणततर सुधार गन ्जातीय अल्पसंख्यकका 
इतटेट व्यवतिापनसम्बन्न्ध रायहरु समय समयमा संकल 
गन ्सम्बद्ध सहायता सेवा केन्रसुँग हामी सम्पक् गनेछौं 
l 

  जातीय अल्पसंख्यक सटहतका हाम्रा बहालवालाहरुबाट प्रत्येक 
बष ् इतटेट व्यवतिापनसम्बन्धी प्रनतकक्रया संकलन गन ्
प्रश्नावली सटहतको सवेक्षण गने l उनीहरुको आवश्यकतालाई 
पूरा गन ्हाम्रा सेवाहरुको समीक्षा गररनेछ l 

उठाईएका/उठाइने 
अनतररक्त 
कदमहरु 

 आवास ववभाग/आवास प्रागधकरणको वेबसाईटमा अपलोि 
गररएका आवास नीनतहरु सामान्यतय दइु वटा भाषा अिा्त ्
गचननया र अग्नेजी भाषामा हुन्छन ् l इतटेट 
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व्यवतिापनसम्बन्धी अन्य केही नीनतहरु जतत:ै माककिं ग 
न्तकम फर इतटेट म्यानेजमेन्ट इन्फोसमे्न्ट इन पन्ब्लक 
हाउन्जगं इततेट्स एण्ि रेन्ट एभसतटेन्ट न्तकम्मा हुने 
िपघटलाई िाई, इन्िोनेशीयन, आगध जतता अन्य भाषाहरुमा 
पनन उपलब्ध गराईएको छ l 

  आवास व्यतिापन सेवाको सम्बन्धमा सावज्ननक आवास 
घरधुरीको ववचार संकलन गन ्पन्ब्लक हाउन्जङ ररकरेन्ट 
सभेक्षण (PHRS) वावषक् रुपमा गररनछे  । अन्तवा्ताक्ारले 
हाल प्रयोग गदै आएका गचननया भाषाको प्रश्नावली बाहेक 
अन्तवा्ताक्ारको लागग उनीहरूले भेटेका जातीय 
अल्पसंख्यकहरूसुँग राम्रो संवाद गन ्सहज बनाउन अगें्रजी 
भाषामा पनन प्रश्नावली उपलब्ध रहन्छन ्। यसका अनतररक्त, 
अन्तवा्ताक्ारहरूसुँग CHEER भाषा पटहचान काि ् पनन 
रहनेछ ताकक गरै गचननया भाषी/अगें्रजी भाषी उत्तरदातासुँगको 
अन्तवा्ता्मा उगचत अनुवाद सेवा िोज्न सककयोस ्। 

सभेक्षण ननतजाले हाम्रो सेवाको पुनरावलोकन गन ्र ववकास 
गनक्ा सािसािै जातीय अल्पसंख्यक समूहहरूको 
आवश्यकताहरू पूरा गन ्सहज गनेछ । 

सोधपुछ  टेनेसी व्यवतिापन नीनत इकाई फोन नं: 2761 5842 
(इमेल ठेगाना: tmp.gr@housingauthority.gov.hk) 
 

 
C. कमधचारी प्रशिक्षण 
 
सम्बन्न्धत सेवा  जातीय संवेदनशीलता, सांतकृनतक ववववधताप्रनत 

कमच्ारीहरूको सचेतना र जातीय ववभेदसम्बन्धी अध्यादेश 
(RDO) को बुझाइ अभभवदृ्गध गने । 
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ववध्यमान 
उपायहरु 

 कमच्ारीहरूलाई RDO, जातीय समानता, सांतकृनतक 
संवेदनशीलता र जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई सावज्ननक 
सेवाहरू प्रदानसम्बन्धमा रहेका असल अभ्यासहरूमा ताभलम 
प्रदान गन ्इक्वैल ओपच्युन्ीटी कभमसन (EOC) र CHEER 
सुँग सहकाय ्गन।े 

  भसभभल सभभस् िेननङ तिा डिभलपमेन्ट िेननङ अफ भसभभल 
सभभस् ब्युरो (CSTDI, CSB) द्वारा आयोजना गररएको 
सम्बन्न्धत ताभलमहरूमा उपन्तित हुन कमच्ारीहरूको 
मनोनयन गन े। 

  जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई CHEER द्वारा प्रदान गररएको 
सेवा के्षत्रहरूमा कमच्ारीलाई संक्षक्षप्त जानकारी टदन 
CHEER लाई आमन्त्रण गने र जातीय अल्पसंख्यकहरूको 
ववववगधकृत सांतकृनतहरू सम्बन्धमा कमच्ारीको ज्ञान वदृ्गध 
गने । 

  कमच्ारीहरूको सन्दभक्ो लागग ताभलम सामग्रीहरू र 
सान्दभभक् ननदेभशकाहरू ववभागीय इन्िानेटमा अपलोि 
गररएको छ । 

भववरयको 
कामको 
लेिाजोिा 

 आवगधक रुपमा पुनता्जगी ताभलमको व्यवतिा गनेछ l 

 जातीय भेदभाव अध्यादेश तिा सम्बन्न्धत ववषयहरुमा 
उपयुक्त ताभलमको आयोजना गन ्यस ववभागले संवेधाननक 
र मूख्य भुभम माभमला ब्यूरो, ननजामनत सेवा ताभलम तिा 
ववकास संतिा, इओसी र जातीय अल्पसंियकहरुलाई सेवा 
प्रदान गन ेगैर सरकारी संतिाहरुको सहकायल्ाई ननरन्तरता 
टदनेछ l 

उठाईएका/उठाइने 
अनतररक्त 

 HD मा आएका सबै नयाुँ कमच्ारीका लागग हामीले 
अभभमुिीकरण कायक््रममा RDO ताभलम पनन संलग्न गरेका 
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कदमहरु छौं । 

 ताभलमका ववषयवततकुो पुनरावलोकन र यसको िप 
ववकासका लागग ववभागीय ववषय अगधकारीहरू, ताभलम 
सभमनतहरू र ताभलम भलने व्यन्क्तहरूबाट परृठपोषण तिा 
सुझावहरू संकलन गररनेछ । 

सोधपुछ  ताभलम तिा ववकास केन्र सम्पक्: 3162 0130 

 
आवास ववभाि  
जुलाई 2019 


