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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि 
ववद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
रोजिार 

 
 
सरकारले जातिय अल्पसंख्यकहरुको रोजगारमा सहजीकरण गर्न उच्च महत्व 
दिएको छ (EMs)। यसका लागग, श्रम ववभाग (LD) रोजगार सहायिा सेवाहरुमा 
उर्ीहरुको पह ुँच बढाउर् ववभभन्र् उपायहरु अपर्ाएको छ । 
 
जातिय अल्पसंख्यक समुदायका जागिर खोज्नेहरुको लागि तनिःशुल्क िथा बहृि 
रोजिार सेवाहरु 
 
ववद्यमार् 
उपायहरु 

•  रोजगार सेवाहरु अंगे्रजी र चीर्ी भाषामा श्रम ववभागको 
सञ्जालका 13 रोजगार केन्र, िीर् उद्योगमा आधाररि 
तर्य क्ति केन्र, ि रसञ्चार रोजगार सेवा केन्र िथा 
अन्िरक्रियात्मक रोजगार सेवा (iES) को वेवसाइट 
(http://www.jobs.gov.hk) बाट उपलब्ध गराएको छ । 

 •  LD लेगचतर्याुँ वा अगें्रजी ि वै र्बोल्रे् र्ोकरी खोजी गरे् 
हरुका लागग तर्:श ल्क िोभासे सेवा प्रिार् गर्नका लागग 
अल्पसंख्यक जातिका बाभसन्िाहरुको मेलभमलाप िथा 
स धार केन्र (CHEER) संग समन्वय गरेको छ l 
CHEER द्वारा प्रिार् गररर्े िोभासे सेवाको प्रवद्नधर् 
गर्नका लागग म ख्यEM भाषामा पोस्टरहरु(जस्िै- 
ट्यागलग, बहासा इन्डोर्ेसीयर्, थाई, दहन्िी, उिदन, रे्पाली 
र पन्जाबी) र्ोकरीकेन्र िथा उद्योगमा आधाररि र्ोकरी 
केन्रहरुमा िेखखर्गेरी टाुँसीर्ेछ l िोभासे सेवाको पररचय 
दिर् मागथका केन्रहरुले यी EM भाषाहरुमा फारम पतर् 
ियार गरेको छ lयस्िा सेवा चादहन्छ वा चादहन्र् भर्ेर 

http://www.jobs.gov.hk/
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तर्धानरण गर्नका लागग हरेक EM आगन्ि कहरुले फारममा 
हस्िाक्षर गर् न पछन l 

 •  र्ोकरी केन्रहरु बबशेष काउन्टरहरुमा संचाभलि ह न्छर् ् र 
EM र्ोकरी खोजीकिानहरुकालाई आवश्यकिा अर् सार 
र्ोकरी सम्बन्धी जार्कारीमदलक कायनिमहरु संचालर् 
ह न्छर्l्श्रोि केन्रहरु िथा EM र्ोकरी खोजीकिानहरुका 
(http://www.jobs.gov.hk/EM) लागग सदचर्ा प्रिार् गरे् 
समवपनि वेवपषृ्ठहरु पतर् र्ोकरी केन्र िथा iES 
वेबपषृ्ठमािमैसुँग राखखएको छ l  

 •  जागगर ख ल्ला भएको म ख्य सदचर्ा चीर्ी र अंगे्रजी ि वै 
भाषामा अन्िरक्रियात्मक रोजगार सेवाको वेवसाइट, यसको 
मोबाइल एक्ललकेसर् साथै रोजगार केन्रहरु र अन्य सहज 
स्थार्मा राखखएको जागगर खोज्रे् मञ्चमा प्रचार गररन्छ । 
रोजगारिािाहरुलाई जागगरको मागमा भाषा आवश्यकिा 
सहज बर्ाउर् प्रोत्साहर् गररन्छ । रोजगार िािाहरुलाई 
अन्िरक्रियात्मक रोजगार सेवाको वेवसाइटको माध्यमबाट 
जागगरको मागहरु पेश गर्न सान्िभभनक सदचर्ा चीर्ी र 
अंगे्रजीमा एकैसाथ प्रिार् गर्न सहजीकरणको तर्क्म्ि श्रम 
ववभागले केदह प्रचभलि पिहरुको कामको वववरणको पदवन 
अर् वादिि र्म र्ा पतर् बर्ाएको छ । 

 •  जातिय अल्पसंख्यकका जागगर खोज्रे् व्यक्तिहरुलाई 
रोजगार सेवाहरुमा सहजीकरण गर्नको लागग, सान्िभभनक 
प्रचार पचानहरु चीर्ी, अगें्रजी र जातिय अल्पसंख्यकका 
म ख्य भाषाहरुमा उपलब्ध गराइएको छ । 

 •  श्रम ववभागले जातिय अल्पसंख्यकका जागगर खोज्रे् 
व्यक्तिहरुलाई श्रम बजारको बारेमा अद्यावगधक जार्कारी 
प्रिार् गर्न ठद लो आकारको र क्जल्लागि समावेशी रोजगार 
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मेलाको आयोजर्ा गिै आएको छ । 

 •  LD ले EM हरुलाई सेवा प्रिार् गर्नका लागग गैर-सरकारी 
संस्थाहरुसंग तर्कट रहेर काम गरररहेको छ जसले गिान 
तिर्को रोजगारी आवश्यकिा अझै राम्ररी ब झ्र् र EM 
र्ोकरी खोजी किानहरुमाझ रोजगारी सेवाहरु प्रवधनर् गर्न 
टेवा प ग्छ l 

 •  य वा रोजगार िथा िाभलम कायनिमका प्रभशक्षाथीहरुलाई 
तर्य क्ति गर्न LD ले अल्पसंख्यक जातिहरुका लागग 
रोजगार सेवा राजि ि (ESA) कायनिम लाग  गिनछ जो 
रोजगारी िाभलम संचालर् ह ुँिा र्ोकरी केन्र, उद्योगमा 
आधाररि र्ोकरी केन्र िथा रोजगार मेलामाकाम गर्नका 
लागग EM भाषामा संचार गर्न सतछर्l् 

 •  LD ले EM र्ोकरी खोक्ज किानहरुका लागग सक्जलो होस ्
भर्ेर EM भाषामा तर्प ण ि इ जर्ा रोजगार 
सहयोगीहरुस्याम श इ पोको कोल र् वेस्ट जब सेन्टर र 
दटर् स ई वाईको इम्ललोयमेन्ट इर् वर्स्टेपमा राखेको छ l 

भववष्यको 
कामको 
लेखाजोखा 

•  श्रम ववभागले जातिय अल्पसंख्यकहरुको जागगर खोज्रे् 
व्यक्तिहरुसम्बन्धी सेवाहरु को समीक्षा गर्ेछ र यथोगचि 
स धारहरु गरे्छ । 

उठाईएका/उठाइरे् 
अतिररति 
किमहरु 

तर्म्र्थप उपायहरुअङ्गीकार गररएको/गररर्छे- 

•  LD लेसेलटेम्बर 2018 िेखख रहेका ESA हरुका लागग 
रोजगारको िाभलम अवगध छ मदहर्ािेखख एक बषन वदृ्गध 
गरेको छ l 

 •  LD ले EM र्ोकरी खोजी गर्ेहरुका लागग गैर-सरकारी 
संस्थाहरुसुँग भमलेर माभमला व्यवस्थापर् पद्ितिबाट एउटा 
पाइलट कायनिम स चारु गरे्छ जसबाट गैर-सरकारी 
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सम िाय संजालको सि पयोग ह रे्छ र माभमला व्यवस्थापर् 
िथा EM मा सेवा गरे्हरुको अर् भवको उपयोग ह रे्छ l 

सोधपुछ/िुनासाहरु 

यदि िपाईलाई सोधप छ गर्न/स झाव दिर् ईच्छा भएमा, कृ पया श्रम ववभागको 
क रै पतर रोजगार के र्रहरु/तरय कति के र्रहर  समपकन  गर नहोला, वा रम ववभागको 
रोजगार सेवाहर को ववभागलाई enquiry@labour.gov.hk इमेल पठाउर होला । 
रोजगार के न्रहरु÷ तर्य क्ति के न्रहरुको सम्पकन सम्बन्धी जार्कारी िलको 
भल कमा पाउर सकरकर्छ । 

http://www1.jobs.gov.hk/1/0/WebForm/information/en/our_service/info 

_jobcentres.aspx 

श्रम िथा कल्याण ब्यूरो 
श्रम ववभाि 
जुलाई  2019 
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