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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि  
ववद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
समाज कल्याण 

 
 

आवश्यकता भएका सबै हङकङ निवासीहरुले यदि आफ्िो योग्यता मापिण्ड पूरा 
गर्छि,् कुिै जानतय भेिभाव बबिा िै समाज कल्याणका सेवा प्रनत समाि पहुुँचको 
अधिकार राख्र्ि ्।  
 
समाज कल्याण ववभाग (SWD) ले जानतय समािताको प्रवद्र्ििका लाधग ललएका 
वा ललइिे किम तथा जानतय अल्पसंख्यकहरुलका लाधग भएका समाज 
कल्याणका सेवाहरु प्रनतको समाि पहुुँचका प्राविािहरु निम्िािुसार रहेका र्ि:् 
 
A. सान्दर्भिक समाज कल्याण सेवाहरु उपर समान पह ुँच ववकास िनिका लागि 

जाति अल्पसंख्यकलाई सक्षम बनाउने उपायहरु： 
 

सम्बन्न्धि 
सेवाहरु 

⚫  ववभागले सान्िलभछक समाज कल्याण सेवाहरु उपर समाि 
पहुुँच ववकास गिछका लाधग जानतय अल्पसंख्यकलाई सक्षम 
बिाउिे उपायहरु अबलम्बि ्गरेको र्, र समाज कल्याण 
सेवाहरु प्रयोग गरररहेका जानतय अल्पसंख्यकहरुको 
व्यक्ततगत तथ्याङ्कको सुरक्षा गिछर् । 

ववद्यमान 
उपायहरु 

 जानतय अल्पसंख्यकहरु तथ्याङ्क र जािकारीहरुको 
सन्िभछ 

 ⚫  कल्याण सेवाको योजिा र कायाछन्वयिमा SWD ले 
अल्पसंख्यक जानतहरुको तथ्याकं र सूचिाको सन्िभछ 
सेन्सस एण्ड स्टादटक्स्टतस डडपाटछमेन्ट, अन्य सरकारी 
ववभागहरु तथा गैर-सरकारी संस्थाहरु (NGOs) 
लगायतका ववलभन्ि श्रोतहरुमा उपलब्ि गराएको र् 
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रिोभाषे र अिुवाि सेवाहरुको प्रयोगका तथ्याकं संकलि 
गिछ अल्पसंख्यक जानतहरुका सामाक्जक 
आवश्यकताहरुलाई अझ राम्ररी बुझ्ि जिवरी 2019 िेखि 
सुरुवात गरेको र् । 

  जानतय अल्पसंख्यकको भाषाहरुमा सेवासम्बन्िी 
ललफलेटहरु 

 ⚫  सेवासम्बन्िी प्रमुि ललफलेटहरु जानतय अल्पसंख्यकका 
र्वटा भाषामा1 अिुवाि हुिे क्रमलाई निरन्तरता दिइिे र् 
१ । तिीहरु सरल पहुुँच र सन्िभछको सुवविाका लाधग सेवा 
एकाइहरुमा राखिएको र /ववभाग को होम पेजमा अपलोड 
गररएको र् । 

  ववभागको गहृपषृ्ठ 

 ⚫  ववभागले जानतय अल्पसंख्यक, सवछसािरण, ववभागका 
कमछचारी तथा गैर–सरकारी संस्थाको उपयुतत सेवाका 
जािकारीमा जानतय अल्पसंख्यकका ववलभन्ि भाषामा 
सहज पहुुँच चलाई सहजीकरण ववभागको गहृ पषृ्ठमा 
“जानतय अल्पसंख्यकका लाधग जािकारी”को सटछकट 
आइकि बिाएको र् । 

  िोभाष ेसेवा 

 ⚫  अल्पसंख्यक जानतहरुलाई सामाक्जक कल्याण सेवा प्रिाि 
गिाछ SWD ले आवश्यकता अिुसार िोभाषे सेवाको 
व्यवस्था गिरे् lस्टाफहरुले अल्पसंख्यक जानतहरुका लाधग 
अिालत िोभाषे सेवा, अस्पताल प्राधिकरणद्वारा प्रिाि 
गररि ेिोभाष ेसेवा, हंककंग क्रक्रक्स्चयि सलभछस अन्तगछतको 
सेन्टर फर हामोिी एण्ड इन्हयांसमेन्ट अफ इक्थ्िक 

 
1  
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माइिोररटी रेलसडने्ट (CHEER) जसले गहृ मालमला 
ववभाग तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाको आधथछक 
सहायतामा िोभाष ेसेवा प्रिाि गिछर् l 

  वेव तयामेराका सुवविाहरु 

 ⚫  ववभागले आवश्यकताअिुसार, सेवाका प्रयोगकताछ, 
समाक्जक कायछकताछ (ववभागीय इकाइहरु र एकीकृत 
पाररवाररक सेवा केन्रहरु/गैर सरकारी संस्थाहरुद्वारा 
सञ्चाललत एकीकृत सेवा केन्रहरु लगायत)/समाक्जक 
सुरक्षाका कमछचारी र िोभाषेबीच बिपक्षीय लभडडयो 
सम्मेलि सञ्चालि गिछको लाधग १० वटा सेवा इकाइहरुमा 
वेव तयामेराको सुवविाको स्थापिा गरेको र् । 

  ववभागको हटलाईिमा सोिपुर् गिाछ जानतय 
अल्पसंख्यकहरुका लाधग तत्कालै उपलब्ि हुिे टेललफोि 
िोभाष ेसेवा 

 ⚫  जानतय अल्पसंख्यकहरुको समाज कल्याण्का सेवालाई 
सहजीकरण गिछ ववभागको हटलाईि (2343 2255) ले 
जानतय अल्पसंख्यकका सातवटा साझा भाषामा जानतय 
अल्पसंख्यकहरुले टेललफोि गिाछ टेललफोिमाफछ त हुिे 
िोभाषे सेवामा तत्कालै पहुुँच हुिे गरी सेवा उपलब्ि 
गराएको र् । 

  जानतय अल्पसंख्यकहरुलाई समाज कल्याणका सेवा प्रिाि 
गिाछ ध्याि दििुपिे कुराहरु 

 ⚫  SWD ले “अल्पसंख्यक जानतका लाधग कल्याणकारी सेवा 
प्रिाि गि ेध्यािकषछण गिे” जारर गरेको र् l सामाक्जक 
कायछक्रताछ/ डडपाटछमेन्टल युनिटका सामाक्जक सुरक्षा 
कमछचारी, एकबित पररवार सेवा केन्रका सामाक्जक 
कायछकताछहरु, गैर-सरकारी संस्थाद्वारा संचाललत एकबित 



4 

पररवार सेवा केन्र, अल्पसंख्यक जानतका समूहहरुलाई 
सेवा प्रिाि गिछ सहायक युवा सेवा l यस अन्तगछत ववववि 
अल्पसंख्यक समूहहरुका सांस्कृनतक अभ्यासहरु तथा 
उधचत िोभाषे एवं अिुवाि सेवा आदिको व्यवस्थापि पनि 
पिछर् l SWD ले कमछचारी संचालि तथा व्यवस्थापिका 
लाधग पोइन्ट टु िोटको ियाुँ संस्करण, प्रोटोकल तथा 
अंगे्रजी ललवप, टेललफोि सोिपुर् लगायतका सेवा एकाईहरु 
प्रिाि गरेको र् l 

  “जानतय अल्पसंख्यकका लाधग सहायता र िोभाष ेसेवाहरु” 
सम्बन्िी सूचिा 

 ⚫  समाज कल्याणका सहायता प्राप्त गि े माध्यम तथा 
टेललफोि िोभाष ेसेवा प्रनत जानतय अल्पसंख्यकहरुको ज्ञाि 
अलभवदृ्धि गिे उद्िेश्यले, ववभागका सेवा इकाइका प्रवेश 
कक्षमा जानतय अल्पसंख्यकका भाषामा अिुवाि गररएका 
“जानतय अल्पसंख्यकका लाधग सहायता र िोभाष े
सेवाहरु”सम्बन्िी सूचिा टाुँसेको र् । 

 ⚫  साथै, जानतय अल्पसंख्यकहरु सोिपुर् गिछ वा सेवा ललि 
आउर्ि,् उिीहरुलाई सो सूचिाको एक प्रनत दिइन्र् । यो 
सूचिा ववभागको गहृ पषृ्ठमा पनि उपलब्ि र् । 

  प्रत्येक क्जल्लामा तोक्रकएका व्यक्तत 

 ⚫  जानतय अल्पसंख्यकहरुलाई कल्याण सेवा प्रिाि गि े
क्रममा सहकमीहरुलाई आन्तररक सहायता प्रिाि गिछ 
प्रत्येक प्रशासक्रकय क्जल्लामा ववभागले तोक्रकएको व्यक्तत 
िटाएको र् । 

  समाज कल्याण सेवाहरु उपरको पहुुँचमा भेिभाव रदहत 
प्रवेश िीनत 
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 ⚫  ववभाग अन्तगछतका सेवा इकाइहरु र सेवा प्रिशछि 
प्रणालीद्वारा अिुगमि गररिे सरकारी अिुिाि प्राप्त गरै 
सरकारी संस्थाहरुका साथै साथसाथै ववभागले करारको 
शतछअिुसार अिुगमि गिे करार सेवा इकाइहरुले सेवा 
प्रयोगकताछहरुले सेवाको प्रयोग कसरी शुरु वा र्ोड्ि 
सतर्ि ्भन्िेबारेमा स्पष्ट र सही जािकारी पाउिे कुरा र 
सेवा शुरु गिे िीनत भेिभाव रदहत हुिे कुरा सुनिक्श्चत 
गिुछ आवश्यक हुन्र् । 

  व्यक्ततगत तथ्याङ्कको सुरक्षा 

 ⚫  ववभागले व्यक्ततगत जिकारी संकलि वववरणलाई 
उपयुछतत र्वटा जानतय अल्पसंख्यकको भाषामा अिुवाि 
गरेको र् जसले गिाछ जानतय अल्पसंख्यकका 
सेवाग्राहीहरुले सेवा ललि चाहिा ववभागका कमछचारीहरुले 
सोध्िे उिीहरुको व्यक्ततगत वववरणको अलभप्राय र 
व्यक्ततगत वववरण (गोपिीयता) अध्ययािेश अन्तगछत 
उिीहरुको व्यक्ततगत वववरणउपरको पहुुँच र सच्चच्चयाउि 
सतिे अधिकारका बारेमा अझ राम्ररी बुझ्ि सकुि । 

योजनावद्ध 
उपायहरु 

⚫  SWD ले अल्पसंख्यक जानतहरुले उधचत कल्याणकारी 
सेवा प्राप्त गिछ सकूि ् भन्िे हेतुले हंककंग आईल्याण्ड, 
कोलुि र न्यु टेररटरी जस्ता तीि आउटरीधचगं टोलीहरु 
स्थापिा गिछका लाधग गैर-सरकारी संस्थाहरु पररचालि 
गिेर् l  मे 2019 मा गरै-सरकारी संस्थाहरुलाई 
प्रस्ताविा बुझाउि आहवाि गररएको धथयो l माचछ 2020 
सम्ममा सेवा संचालि हुिे अपेक्षा गररएको र् l 

 ⚫  SWD ले 2019-20 मा अल्पसंख्यक जानतहरुको घरेलु 
दहसंा र यौि दहसंा सम्बन्िी चेतिा बढाउि र नत जानतमा 
रहेका यौि दहसंा र घरेलु दहसंाका पीडडतहरुलाई समुिाय 
लशक्षा कायछक्रमबाट सहयोग िोज्ि प्रोत्साहि गिछका लाधग 
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एक गैर-सरकारी संस्था संचालि गिरे् l  

 ⚫  SWD ले ववशेष बाल हेरचाह केन्र र  पूवछ लशक्षामा भिाछ 
हुिे अल्पसंख्यक जानतका बालबाललकाहरु जसलाई ववशेष 
लशक्षाको जरुरत र्, नतिका अववभावक/पररवारका 
सिस्यहरुसंगका संचार, सामाक्जक सहायताको व्यवस्था 
सदहतका पूवछ-बाल लशक्षा एवं ताललम केन्रहरुमा रु्ट प्रिाि 
गिेर् जुि 2019/20 को स्कुल बषछबाट शुरु हुिेर् l 

 ⚫  अपाङ्गता भएका अल्पसंख्यक जानतहरुमा सामुिानयक 
सहायता मजबुत गिछका लाधग 2019-20 मा  SWD ले  
क्जल्लाहरुमा रहेका िेरै अल्पसंख्यक जानतहरुका अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरुका लाधग  पाुँच अववभावक/आफन्त श्रोत 
केन्रहरुमा ववशेष अल्पसंख्यक जानत युनिट स्थापिा 
गिेर् l  

भववष्यको 
कामको 
लेखाजोखा 

 जानतय अल्पसंख्यकहरुको भाषाहरुमा सेवासम्बन्िी 
ललफलेटहरु 

⚫  ववभागले कमछचारी र सेवाग्राहीहरु सेवासम्बन्िी ललफलेटका 
बारेमा प्रनतक्रक्रया संकलि गि ेकायछ जारी राख्नरे् । 

  ववभागको गहृपषृ्ठ 

 ⚫  ववभागले कमछचारी र सेवाग्राहीहरुबाट ववभागको गहृपषृ्ठको 
बारेमा  प्रनतक्रक्रया संकलि गिे कायछ जारी राख्नरे् । 

  समाज कल्याण सेवाहरु उपरको पहुुँचमा भेिभाव रदहत 
प्रवेश िीनत 

 ⚫  ववभाग तथा सरकारी अिुिाि प्राप्त गरेका गरै–सरकारी 
संस्थाका सेवा इकाइका साथसाथै करार सेवा इकाइहरुले 
माधथ उक्ल्लखित भेिभाव रदहत प्रवेश िीनतप प्रनतको 
उिीहरुको अिुपालिसम्बन्िी अिुगमिका उिीहरुको 
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आन्तररक र बाहय मूल्याङ्ककिहरु भई रहिेर् । 

  जानतय समािता प्रवद्र्िि गिे सूचक(हरु) 

 ⚫  ववभागले जानतय समािता प्रवद्र्िि निरन्तर रुपमा गिरे् 
र यसको एउटा उपाय स्थावपत सूचकहरुको  उपलब्िी 
िर(हरु) नियलमत अिुगमि  र प्रभावकारीताको समीक्षा हो 
। 

अपनाइन  पने 
अतिररक्ि 
उपायहरु 

⚫  ववभागले नियलमत रुपमा– 

 - प्रमुि कल्याणकारी सेवाहरुको समेट्िका लाधग थप 
सेवासम्बन्िी ललफलेटहरुको अिुवाि गिेर् र 
नतिीहरुलाई ववभागको गहृपषृ्ठमा आवश्यकता 
अिुसार अपलोड गिेर् 

  - आवश्यकताअिुसार सेवासम्बन्िी जािकारी तथा 
ललफलेटहरु जानतय अल्पसंख्यकहरुको भाषामा 
अद्यावधिक गिेर्र 

  - जानतय अल्पसंख्यकका भाषाहरुमा सेवासम्बन्िी ियाुँ 
ललफलेटहरुको ववकास गिेर् र ववभागको गहृपषृ्ठमा 
आवश्यकता अिुसार अपलोड गिेर् । 

B. ववभाि, िैर–सरकारी संस्थाहरु र करार सेवा इकाइका कमिचारीहरुका लागि 
िार्लम 

सम्बन्न्धि 
सेवाहरु 

⚫  ववभाग/गैर–सरकारी संस्थाहरु/करार सेवा इकाइका 
कमछचारीहरुको जानतय समाितासम्बन्िी चेतिा, बुझाइ र 
संवेििशीलता अलभवदृ्धि गिे 

ववद्यमान 
उपायहरु 

⚫  ववभागले नियलमत रुपमा– 
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  - ववभागका कमछचारीका लाधग जानतय भेिभावसम्बन्िी 
अध्ययािेश (आरडडओ) र सम्बक्न्ित 
नििेलशकासम्बन्िी ताललमको व्यवस्था गिरे्; 

  - ववभागका कमछचारीको सन्िभछका लाधग उपयुतत 
नििेलशका ववभागको इन्रािेटमा र ववभागका 
कमछचारी तथा गैर– सरकारी संस्थाहरु सहज पहुुँचका 
लाधगको ई–लनिछङ केन्रकमा ताललम सामग्रीहरु 
अपलोड गिेर्; 

  - तथा SWD, एिजीओ तथा सम्झौता सेवा युनिटका 
कमछचारीहरुका लाधग नतिकोसंस्कृनत, जीविशैली 
तथा अल्पसंख्यक जानतको आवश्यकता सम्बन्िी 
सेवालाई सुिार गिछ ताललम कायछक्रम संचालि गिे ।  

  - ववभागका कमछचारीलाई निजामनत सेवा ताललम तथा 
ववकास संस्था, समाि अवसर आयोग वा उपयुतत 
निकायहरुबाट आयोजिा हुिे जानतय भेिभावसम्बन्िी 
अध्ययािेश र सम्बक्न्ित नििेशि, जानतय 
संवेििशीलता र सांस्कृनतक ववववितासम्बन्िी 
ताललम कायछक्रममा सहभागी हुि प्रोत्साहि गिेर् । 

भववष्यको 
कामको 
मूल्यांकन 

⚫  ववभागले नियलमत रुपमा– 

 - सञ्चालि हुिे सम्बक्न्ित ताललम कायछक्रमको संख्या 
तथा सहभागीहरुको गे्रड/रेङ्कको तथ्याङ्क संकलि 
तथा ववश्लेषण वावषछक रुपमा गिरे् 

  - सञ्चालि हुिे ताललम कायछक्रमका सहभागीहरुबाट 
प्रनतक्रया संकलि गिरे् र 

  - कस्तो प्रकारका ताललम कायछक्रमहरु सञ्चालि गिछ 
सक्रकन्र् भन्िे ववषयमा कमछचारीहरुबाट सर–
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सल्लाहहरु ललिरे् । 

साविजतनक सोधप छ 
 
सोिपुर् वा प्रनतक्रक्रयाका लाधग, कृपया ववभागको संस्थागत योजिा तथा समन्वय 
शािाको सामाक्जक कायछ अधिकृत (संस्थागत समन्वय)लाई 21529305 मा 
सम्पकछ  गिुछहोला । 
 
 
समाज कल्याण ववभाि 
ज लाई 2019 


