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जातिय अल्पसंख्यकहरुको समानिाको प्रवद्र्धनका लागि  
ववद्यमान िथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
व्यावसातयक िाललम 

 
 

सीपमुलक शिक्षा आर्जन गनज इच्छुक तथा भनाजका लागग आवश्यक योग्यता पूरा गने 
व्यक्ततहरुलाई र्ाततय वा उत्पत्तिको आधारमा कुनै पतन भेदभाव नगर व्यावसातयक 
ताशलम पररषद् (शभटिसी), कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्ज (इआरबी) र तनमाजण उद्योग 
पररषद् (शसआइसी)मार्ज त व्यावसातयक शिक्षासम्बन्धी त्तवशभन्न कायजक्रम तथा 
सुत्तवधाहरु उपलब्ध हुुँदै आएका छन ्।  
 
त्तविेषगरी, चीनी भाषा बोल्न नसतने व्यक्ततहरुका लागग धेरै कायजक्रम तथा पाठ्यक्रम 
अङ्ग्रेर्ी भाषाम सञ्चालन गररन्छन ्। केन्िोतनर् र्स्ता त्तविेष कायजक्रमहरु पतन 
उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गने हेतलेु त्तविेष ककशसमले त्तवकास गररएका छन ्
। 
 
A. व्यावसातयक िाललम परिषद् 
 
सम्बक्न्धत 
सेवाहरु 

 व्यावसातयक ताशलम पररषद्ले त्तवशभन्न प्रकृततका 
व्यावसातयक तथा सीपमुलक िैक्षक्षक तथा ताशलम 
कायजक्रमहरु प्रदान गदजछ । व्यावसातयक शिक्षा तथा ताशलम 
सेवाहरु सबै र्ाततका व्यक्ततहरुका लागग  पहुुँचयोग्य होस ्
भन्ने सुतनक्श्चता गनज, र्ाततय अल्पसंख्यकहरुको 
आवश्यकता पररपूतत ज गनजका लागग त्तविेष ध्यान टदइएको छ 
। 
 

त्तवद्यमान 
उपायहरु 

 गैर–चीनी भाषी त्तवद्याथी त्तविेषहरुका लागग उपयुतत 
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सीपमुलक तथा व्यावसातयक शिक्षा तथा ताशलम कायजक्रमहरु  

  व्यावसातयक ताशलम पररषद्ले गैर–चीनी भाषी युवा तथा 
वयस्कहरुका त्तवशभन्न प्रकृततका ताशलम आवश्यकताहरुलाई 
पूरा गनज उपयुतत कायजक्रमहरु उपलब्ध गराउछ । यी 
कायजक्रमहरुमा वाणणज्यिास्र, डर्र्ाइन तथा आततथ्यता 
(हक्स्पिाशलिी) मा डर्प्लोमा, उच्च माध्यशमक 
त्तवद्याथीहरुका लागग प्रयोगात्मक (एप्लाइर्) शिक्षण 
कायजक्रम, असंलग्न युवाहरुका लागग व्यावसातयक त्तवकास 
कायजक्रम, तथा व्यावसातयक चीनी तथा व्यावसातयक 
सीपहरुमा छोिो अवगधका कायजक्रमहरु समावेि  छन ्।   

  वैकक्ल्पक चीतन भाषाको योग्यताको अनुमोदन 

  माध्यशमक शिक्षाको हङकङक डर्प्लोमा (एचकेर्ीएसइ)को 
चीनी शिक्षाको तनक्श्चत मापदण्र् आवश्यक पने कायजक्रममा 
वैकक्ल्पक चीनी भाषा योग्यता वा माध्यशमक शिक्षाको 
हङकङक डर्प्लोमा एप्लाइर् लतनजङ चाइतनर्लाई मातननेछ 
। 

  सहयोग सेवाहरु 

  रोर्गारी पूवजका गरै–चीनी भाषी त्तवद्याथीहरुकालाई 
उनीहरुको पढाइ तथा  तयापस र्ीवनलाई अझ राम्रो 
बनाउन सहयोग गनज त्तवशभन्न सहयोग कायजक्रमहरु उपलब्ध 
गराइन्छ । यी सेवाहरुमा िैक्षक्षक तथा शिक्षण सहयोग, 
स्थानीय त्तवद्याथी तथा समुदायसुँगको समायोर्न बल टदने 
कायजक्रमहरु, अशभव्यक्तत तथा पेिागत र्ीवनको त्तवकासका 
लागग परामिज तथा सर–सल्लाह पदजछन ्। 
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भत्तवष्यको कामको 
लेखार्ोखा 

 व्यावसातयक ताशलम पररषद्ले समानताको नीततलाई कायम 
राख्ने तथा प्रवद्र्धन गने कामलाई तनरन्तरता टदनेछ र 
पररषद्ले प्रदान गने कायजक्रमहरुको सान्दशभजकताको 
सुतनक्श्चतता गनज र्ाततय अल्पसंख्यक समूहहरुलाई सेवा 
पु¥याइरहेका गैर–सरकारी संस्था तथा माध्यशमक 
त्तवद्यालयहरुसुँग नक्र्क भएर काम गनेछ । 

उठाइएका/उठाइनु 
पने थप कदमहरु 

 आफ्नो शिक्षण तथा कायजस्थलमा र्ाततय समानतालाई 
प्रवद्र्धन गनज, व्यावसातयक ताशलम पररषद्ले आफ्ना कायज 
सञ्चालन इकाइहरुका लागग सन्दभज तनदेशिका तयार पारेको 
छ । 

  कमजचारी तथा त्तवद्याथीहरुको र्ाततय समानता प्रततको 
संवेदनिीलता बढाउनका लागग उनीहरुका लागग ताशलम तथा 
अनुभव आदानप्रदान गने सरहरुको आयोर्नालाई 
तनरन्तरत टदइनेछ । 

  स्थानीय तथा गरै–चीनी भाषी त्तवद्याथीहरुबीचको 
समायोर्नको सहर्ीकरण गनज तथा समावेिीताको 
संस्कृततलाई प्रवद्र्धन गनजका लागग व्यावसातयक ताशलम 
पररषद्ले गततत्तवगधहरुको आयोर्नालाई तनरन्तरता टदनेछ 
। 

  व्यावसातयक प्रशिक्षण पररषद मागथका उपायहरुको 
कायाजन्वयनलाई अनुगमन गने कायज र्ारी राख्नछे । 

सावजर्तनक 
सोधपुछ 

 मागथका उपायहरु उपरको सोधपुछका लागग व्यावसातयक 
ताशलम पररषद् को उच्च कायाजलय÷मुख्यालय (िैक्षक्षक 
सेवामा) 2836 1766 मा सम्पकज  गनज सककनेछ । 
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B. कममचािी पुनप्रि्लिक्षण बोर्म 
 
सम्बक्न्धत 
सेवाहरु 

 कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले (ERB) सब–डर्री वा सो भन्दा 
तलको िकै्षक्षक योग्यता भएका श्रम िक्ततको सीप, गणुस्तर, 
रोर्गारमा लाग्न सतने क्षमता तथा प्रततस्पधाजत्मक क्षमता 
वदृ्गध गराउन ताशलम तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउुँ दछ । 
रोगर्ारी व्यवस्था गररएको, पूणजकालीन पाठ्यक्रमहरु 
रोर्गारीमुलक हुन्छन ्र उपयुतत सीपमुलक ताशलम तथा 
रोर्गारीको व्यवस्थाका लागग गररने ताशलम पश्चातको 
कायजमार्ज त बेरोर्गारलाई रोर्गार हुन सहयोग गने हेतुले 
सञ्चालन गररन्छन ्। अल्पकालीन “सीप अशभवदृ्गध क्स्कम 
प्लस”कायजक्रमले श्रम िक्ततलाई उनीहरुको सीपलाई 
स्तरोन्नतत तथा अद्यावगधक गनज सक्षम बनाउछ । अन्य 
सामान्य अल्पकालीन सीपमुलक ताशलम कायजक्रमहरुमा 
कायजस्थलको भाषा, अङ्ग्कत्तवद्या एवम ्सूचना प्रत्तवगध र्स्ता 
त्तवषयवस्त ु समावेि हुन्छन ् र्ुन श्रम िक्ततको समर 
गुणस्तरलाई सुधानज लक्षक्षत हुन्छन ्। 

  र्ाततय अल्पसंख्यकहरुको रोर्गार क्षमतमा अशभवदृ्गध गने 
र स्थानीय समदायमा उनीहरुको एकीकरणलाई सहर्ीकरण 
गने दृक्ष्िकोणसटहत, कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले सन ्2007 
को मध्यदेणख पूणज रुपमा लक्षक्षत ताशलम कायजक्रमहरु अङ्ग्रेर्ी 
भाषामा सञ्चालन गदै आएको छ, त्तविेषगरी र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुको आकांक्षा तथा ताशलमका आवश्यकता पूरा 
गनजका लागग । उनीहरुको ताशलम तथा रोर्गारीका अवसरको 
खोर्ीलाई सहर्ीकरण गनजका लागग त्तविेष उपाय तथा सेवाहरु 
प्रदान गररन्छ । 
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त्तवद्यमान 
उपायहरु 

 र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका लागग पूणजरुपमा लक्षक्षत 
कायजक्रमहरु 

 र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई पूणज रुपमा लक्षक्षत गदै सन ्
2019-20 1  , कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले रोर्गारीको 
प्रत्याभूतत गररएको 13 र 31 विा “सीप अशभवदृ्गध क्स्कम 
प्लस” र सामान्य सीपमुलक ताशलम कायजक्रमहरु अङ्ग्रेर्ी 
भाषामा सञ्चालन ग¥यो र्समा 800 शसिहरु उनीहरुका लागग 
आरक्षक्षत गथए । 

  हाल,ै ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततहरूका लागग समत्तपजत 15 
विा भाषाका कोसजहरू प्रदान गदजछ )कायजस्थल तयान्िोतनर् , 
कायजस्थल पुतोनगुवा, कायजस्थल गचतनयाुँ )पढ्ने र लेख्ने (र 
अंरेर्ी सटहत (। 2015-16 मा, ERB ले यसको भाषा 
ताशलमको पाठ्यक्रमहरूको समीक्षाका लागग अल्पसंख्यक 
र्ातीहरुलाई सञ्चारमा रहने बाधा हिाउने र भाषा कोसजहरूको 
व्यावहाररकता र अशभवदृ्गध गरी उनीहरूको रोर्गार 
क्षमतालाई अशभवदृ्गध गने उद्देश्यसटहत, र ततनीहरूको लागग 
प्रगततको बािोहरु बनाउने "भाषाका कोसजहरु सशमक्षा गनजको 
लागग िास्क र्ोसज  "स्थापना गर् यो  । 2019-20 मा िुरू हुनेगरर, 
योग्यता खाुँका (QF) तह २ मा अल्पसंख्यक र्ाततहरूका दईु 
नयाुँ समत्तपजत गचतनयाुँ भाषा शसतनेहरूका लागग प्रस्ताव 
गररएको छ, र्सले गचतनयाुँ भाषामा आफ्नो दक्षता बढाउन 
चाहन्छन ्। ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततको गचतनयाुँ भाषा 
प्रशिक्षणप्रतत आफ्नो सहायतालाई तनरन्तरता टदनछे र 
अल्पसंख्यक र्ाततहरूलाई सामाक्र्क एकीकरण र रोर्गारीका 
लागग आफ्नो गचतनयाुँ दक्षता अशभवदृ्गध गनज मद्दत गनज 
संरगचत गचतनयाुँ भाषा प्रशिक्षण योर्ना राख्नेछ । 

 
1 जून 30, 2019 मा भएजस्तै । 
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  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले युवा ताशलम कायजक्रम अन्तगजत 
15 देणख 24 वषजका र्ाततय अल्पसंख्यकका असंलग्न 
युवाहरुलाई लक्षक्षत गदै ताशलम कायजक्रमहरु उपलब्ध गराउछ 
। सन ्2019-20मा, यी युवा प्रशिक्षाथीहरुलाई यो कायजक्रमले 
कूल ४ त्तवषयमा सीपमुलक ताशलम प्रदान ग¥यो । 

  ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततको प्रशिक्षण र रोर्गारीको 
आवश्यकतालाई पटहचान गनज र अल्पसंख्यक र्ाततहरूलाई 
ERB कोसज र सेवा प्रवद्जधन गने रणनीततहरुमा सल्लाह टदन 
एउिा  "अल्पसंख्यक  र्ाततहरुको प्रशिक्षण आवश्यकता 
केन्रीय समूह  "गठन गरेको छ  । केन्रीय समूहमा 
अल्पसंख्यक र्ाततका समूह, सामाक्र्क सेवा संगठनहरु, 
प्रशिक्षण तनकाय (TBs), रोर्गारदाताहरू र सान्दशभजक 
सरकारी तनकायहरू हुन्छन ् । ERB ले केन्रीय समूहको 
सल्लाहका आधारमा अल्पसंख्यक र्ाततहरूका लागग नयाुँ 
पाठ्यक्रमहरू त्तवकास गनज र्ारी राख्नेछ । 

  त्तविेष उपया तथा सहयोग सेवाहरु 

  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले ताशलम प्रदायकहरुलाई र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुलाई सेवा प्रदान गने क्रममा अङ्ग्रेर्ी बोल्न 
सतने कमजचारीको व्यवस्थापन गनज र कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण 
बोर्जको सेवाहरु प्रदान गदाज सरकारी भाषानुवादको प्रयोग गनज 
प्रोत्साहन गदजछ । 

  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले र्ाततय अल्पसंख्यकलाई लक्षक्षत 
ताशलम कायजक्रमहरुको कक्षाको आकारको आवश्यकता 
तनधाजरण गदाज लचकता अपनाउने गरेको छ । 



7 

  शिक्षणको प्रभावकारीता अशभवदृ्गध गनजका लागी 
आवश्यकताअनुसार र्ाततय अल्पसंख्यकको भाषा तथा 
अङ्ग्रेर्ी भाषा बोल्न सतने प्रशिक्षण साहायकहरु मार्ज त 
कक्षामा भाषानुवादको व्यवस्था । 

  रोर्गारीको प्रत्याभूतत भएका कायजक्रमहरु सम्पन्न गरेका 
अन्य प्रशिक्षाथीहरुलाई तीन मटहनाको र्लोअप अवगध 
सञ्चालन गररदा र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका लागग ६ मटहने 
र्लोअप सेवाहरु प्रदान गररन्छ । 

  

 

र्ाततय अल्पसंख्यकहरुको आवश्यकतलाई पूरा गनज नयाुँ 
कायजक्रमहरुको त्तवकास गनज ताशलम प्रदायकहरुलाई प्रोत्साहन 
गने उद्देश्यले, कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले आफ्नो 
त्तवद्यमान पाठ्यक्रम त्तवकास उत्प्रेरणा (इन्सेक्न्िभ) क्स्कमको 
पकर्लाई र्ाततय अल्पसंख्यकका लागग लक्षक्षत पाठ्यक्रमहरु 
समावेि गनजका लागग त्तवस्तार गरेको छ ।   

  उपलब्ध ताशलमका अवसरहरुको बारेमा र्ाततय 
अल्पसंख्कहरुमा र्नचेतना अशभवदृ्गध गनज, कमजचारी 
पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले अङ्ग्रेर्ी तथा र्ाततय अल्पसंख्यकका ६ 
भााषाहरु (टहन्दी, उदूज, नेपाली, बहासा, इन्र्ोनेशसयाली, 
िागलग, थाई र पंर्ाबी सटहत )  मा प्रचारात्मक 
शलर्लेिहरुको त्तवशभन्न माध्यमबाि र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुलाई त्तवतरण गनज प्रकािन गरेको छ । यी 
पाठ्यक्रमका र्ानकारी पुक्स्तकाहरु अङ्ग्रेर्ी भाषामा तयार 
पाररएका हुन र र्ाततय अल्पसंख्यकहरुमाझ कायजक्रमहरुलाई 
प्रवद्र्धन गनजका लागग अङ्ग्रेर्ी, उदूज र नेपाली भाषामा त्तवशभन्न 
परपत्ररकामा त्तवज्ञापनहरु र्री गररएको छ । 
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  ERB ले अल्पसङ्ग्ख्यक र्ाततहरूमा ERB बुझाउनको लागग, 
र ERB द्वारा प्रदान गररएका कोसजहरुमा भनाज भएर, र 
सेवाहरूको प्रयोग गनज रुगच र्गाउन ERB कोसज र सेवाहरूको 
पररचय गराउने प्रचार पुक्स्तका अद्यावगधक गदजछ । 

  र्ाततय अल्पसंख्यकहरुसम्म पुग्न तथा उनीहरुको ताशलमको 
आवश्यकतालाई मापन गनज, कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जका 
कमजचारीहरुले सकक्रयताका साथ उनीहरुको सामुदातयक केन्र 
तथा धाशमजक भेलाहरुमा समय–समयमा भ्रमण गने गरेका छन ्
। 

  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले आफ्नो प्रवद्र्धनात्मक 
प्रयासहरुलाई बढावा टदन, गरै–सरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन 
गरेको तथा गहृ माशमला त्तवभागले आगथजक सहयोग प्रदान 
गरेको र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका लागग सहयोग सेवा 
केन्रहरुसुँग र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई कमजचारी 
पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले प्रदान गने सेवाको प्रसार गनजका सहकायज 
गदै आएको छ । गहृ माशमला त्तवभागले र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुका लागग प्रकाशित गने “योअर गाइर् िु 
सत्तवजसेर् ्इन हङकङ”मा कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले आफ्नो 
कायजक्रम तथा सेवाहरुका बारेमा तनयशमत रुपमा अद्यावगधक 
गदै आएको छ । 

  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जको कायजक्रम तथा सेवाहरु र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुमा प्रवद्र्धन गने हेतुले गहृ माशमला त्तवभागको 
“एम्बेसेर्र क्स्कम” अन्र्तगतका सामाक्र्क सेवका संस्थाहरु 
मार्ज त र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्नो प्रचारात्मक 
शलर्लेिहरु त्तवतरण गदै आएको छ । 
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  अल्पसङ्ग्ख्यक र्ाततहरूको त्तविेष आवश्यकता पूरा गनज तयून 
तोङ र ततन सूई वाईमा रहेको ERB सेवा केन्रहरुमा 
ततनीहरुको लागग लक्षक्षत सहायता सेवाहरु प्रस्ताव गररएको छ2 
।  अल्पसंख्यक र्ाततहरूले सेवा केन्रहरूको सदस्यको 
रूपमा दताज गनज र यी केन्रहरू, समत्तपजत कायजिाला र समूह 
गततत्तवगध सटहतले प्रदान गररएको प्रशिक्षण र रोर्गार 
सहायता सेवाहरू रोर्गार खोर् कौिल, अन्तवाजताज दक्षता, 
व्यवसातयक अंरेर्ी र तयान्िोतनर्मा प्रयोग गनज सतदछन ्। 

  सन ्2011-12 देणख, कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले कमजचारी 
पुनप्रर्शिक्षण बोर्जको कायजक्रमहरुको त्तवषयमा थप व्यक्ततगत 
सहयोग तथा सल्लाह आवश्यक पने व्यक्ततहरुका लागग 
ताशलम परामिज सेवा प्रदान गदै आएको छ । ताशलम 
परामिजदाताहरुले र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई उपयुतत 
ताशलमका त्तवषयमा परामिज टदन तथा उनीहरुलाई 
कायजक्रमहरुमा भनाज हुनका लागग सहयोग गनज व्यक्ततगत 
अन्तावाजताज मार्ज त उनीहरुको ताशलमको आवश्यकता तथा 
र्ागगररको आवदेनको को लेखार्ोखा गदजछन ् ।  र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुको आवश्यकतालाई लक्षक्षत गदै कमजचारी 
पुनप्रर्शिक्षण बोर्जको कायजक्रम तथा सेवाहरुको प्रवद्र्धन गने 
उद्देश्यले गोष्ठी तथा कायजिाला सञ्चालन गनज ताशलम 
परामिजदाताहरुले क्र्ल्ला संघ तथा सामाक्र्क सेवा 
संस्थाहरुसुँग सकक्रयताका साथ सहकायज गछजन ्। 

  ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततहरुलाई लक्षक्षत गरी 
क्र्ल्ला-आधाररत प्रवद्जधनात्मक गततत्तवगधहरू व्यवक्स्थत गनज 
TB हरुलाई प्रायोक्र्त गदजछ । ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततहरु 
भएको ठाउुँमा पुग्नको लागग थप च्यानलहरू अन्वेषण गनज 

 
2 क्यून तोङको सेवा केन्द्रले 1 अगस्त 2019 मा काम रोके्नछ ।  
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र्ारी गनेछ । 

  कमजचारी ताशलम 

  कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्ज तथा ताशलम प्रदायकका 
कमजचारीहरुका लागग र्ाततय अल्पसंख्यकको त्तविेषताका 
त्तवषयमा “यूतनसन” र “इतवेल अपरट्युतनटिर्”् लगायतका 
त्तवशभन्न संस्थासुँगको सहकायजमा र्ाततय अल्पसंख्यकहरुको 
संस्कृततको बारेमा बुझाइ अशभवदृ्गध गनज तथा सेवा प्रदान गन े
क्रममा कमजचारीहरुको संवेदनिीलता त्तवकास गनज कमजचारी 
पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले कायजिालाहरुको आयोर्ना गरेको गथयो 
। र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई गचतनया भाषा अध्यापन 
गराउनका सम्बन्धमा ज्ञान तथा सीपको थप त्तवकासका लागग, 
र्ाततय अल्पसंख्कहरुका लागग लक्षक्षत कायजक्रमहरु सञ्चालन 
गदै आएक ताशलम प्रदायकहरुलाई हङकङ त्तवश्वत्तवद्यालयले 
आयोर्ना गरेको कायजिालाहरुमा सहभागी हुने व्यवस्था 
शमलाएको गथयो । 

भत्तवष्यको 
कामको 
लेखार्ोखा 

 बुझ्न र्ारी राख्नछे, र ततनीहरुको प्रशिक्षण आवश्यकताहरु 
भेट्नको लागग समत्तपजत कोसज र सेवाहरुको त्तवकास गनज र्ारी 
राख्नेछ । ERB ले तनयशमत रुपमा TB हरु र प्रात्तवगधक 
सल्लाहकारहरूसुँग ताशलमको सञ्चालन र प्रभावकाररताको 
लागग बैठक गदजछ । ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततका 
समूहहरूका लागग प्रशिक्षण र सेवाहरूको गणुस्तरमा लगातार 
सुधार ल्याउन कक्षा भ्रमण, पाठ्यक्रम मूल्याङ्ग्कन सवेक्षण र 
पाठ्यक्रम समीक्षा प्रश्नावली मार्ज त प्रशिक्षाथी र TB हरूबाि 
प्रततकक्रयाहरू पतन संकलन गदजछ । 

उठाइएका/उठाइनु  सन ् 2010-11 देणख कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जले 
सवजसाधारणलाई त्तवतरण गन े उद्देश्यले छातनएका केही 
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पने थप कदमहरु कोषजहरुका लागग अङ्ग्रेर्ी भाषामा ताशलम सामरीहरुको 
त्तवकास गनज थालेको छ (र्सको प्रशिक्षण भाषा भने केन्िोतनर् 
नै रहेको छ) । केन्िोतनर् बौल्न र बुझ्न सतने र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुले पतन यी कोषजहरुमा भनाज हुन पाउछन ्। 
2019-20 मा, ERB ले सम्पत्ति व्यवस्थापन र सुरक्षा, सूचना 
र सञ्चार प्रत्तवगध, व्यवसाय र स्वास्थ्य हेरचाह सेवा उद्योगहरू 
समेट्नेगरर ५ यस्ता पाठ्यक्रमहरु प्रस्ताव गदजछ । 

  2016-17 देणख, ERB ले पूरक प्रशिक्षण सामरीहरूको त्तवकास 
गनज र शसकाई सहायता सेवाहरू प्रदान गनज TB हरूको लागग 
"प्रशिक्षण सहायता सेवा सक्ब्सर्ी" (सक्ब्सर्ी) सुरू गरेको छ । 
2018-19 मा, ERB ले धेरै पाठ्यक्रम त्तवधाहरू समेट्नको 
लागग सक्ब्सर्ीहरू त्तवस्तार गयो र धेरै सक्ब्सर्ी स्तरको प्रततित 
बढायो । यसले अल्पसंख्यक र्ाततहरूलाई सहयोग पुर् याउुँछ, 
र्ो सामान्य र्नताका लागग अन्य साधारण प्रशिक्षण 
कोसजहरूमा र्ान तयान्िोतनर् बोल्न र बुझाउन सतदछ । 

  गैर-स्कूलमा पढ्ने अल्पसंख्यक र्ाततहरुले १६ तनटदजष्ि ERB 
भाषा पाठ्यक्रमहरूमा अध्ययन गनज ए HAD बाि अनुदान 
प्राप्त गनज सतदछन,् र्सको उद्देश्य अल्पसंख्यक 
र्ाततहरूलाई र्ीवन-भररको शिक्षामा संलग्न गराउने र 
स्थानान्तरण योग्य रोर्गारीका सीपहरू बढाउन प्रोत्साटहत 
गनुज हो । 

  ERB ले HAD द्वारा अनुदान टदएको अल्पसंख्यक 
र्ाततहरूका लागग सहायता सेवा केन्रहरूमा समत्तपजत प्रशिक्षण 
कोसजहरू प्रदान गरररहेको छ । यी सहायता सेवा केन्रहरूमा 
अल्पसंख्यक र्ाततहरुसम्म पुग्दै, ERB ले र्ातीय 
अल्पसंख्यकहरूलाई ERB द्वारा प्रदान गररएको प्रशिक्षण 
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पाठ्यक्रमहरूमा भनाज हुन प्रोत्साटहत गदजछ । 

  2016-17 मा, ERB ले "पाठ्यक्रम र उद्योगहरूको लागग 
प्रवद्जधन कायजक्रम" सुरू गर् यो, र्समा ERB  कोसजहरू, साथै 
रोर्गारीका अवसरहरू र त्तवशभन्न उद्योगहरूको तयाररयर 
संभावनाहरू र अल्पसंख्यक र्ाततहरुको आवश्यकता पूरा गने 
गततत्तवगधहरूको प्रबद्जधन गनज क्र्ल्ला संगठनहरुलाई क्र्ल्लामा 
आधाररत प्रबद्जधनात्मक कक्रयाकलापमा समन्वय गनज TB 
हरुलाई अनुदान टदइरहेको छ । पतछल्ला तीन बषजमा 
(2016-17 देणख 2018-19, अल्पसंख्यक र्ाततहरूका लागग 
६ समत्तपजत गततत्तवगधहरू आयोर्ना गररयो । 2019-20 मा, 
ERB ले क्र्ल्लामा आधाररत प्रबद्जधनात्मक गततत्तवगधहरू 
व्यवक्स्थत गनज TB लाई अनुदान प्रदान गनज र्ारी राख्यो, 
र्समा उनीहरूलाई ERB कोसजहरू र त्तवशभन्न उद्योगहरूको 
रोर्गारी सम्बन्धी र्ानकारीको बारेमा बढी शसतने थप 
अवसरहरू प्रदान गने दृक्ष्िकोणले, अल्पसंख्यक र्ाततहरूका 
लागग २ समत्तपजत गततत्तवगधहरू समावेि छन ्। 

  ERB ले ERB कोसजहरूको लागग छानत्रबन र नामाकंन सेवाहरू 
प्रदान गनज, उद्योग सेशमनारहरू र िेस्िर कोसजहरू आयोर्ना 
गनज, र ERB प्रशिक्षण परामिज सेवाका लागग दताज गराउन 
सावजर्तनक सदस्यहरूलाई सहयोग पुर् याउन सामाक्र्क सेवा 
संगठनहरूको सहयोगमा तवाई शसङं, सुएन वान र कोलुन 
वेस्िमा 22 “ERB सेवा के्षरहरू” खर्ा गर् यो ।  ERB ले 
चरणहरु अनुसार 2019-20 मा कोलुन ईस्िमा 15 “ERB सेवा 
स्पिहरू" सुरु गनेछ । अल्पसंख्यक र्ाततहरूले त्यस्ता 
सेवाहरूको उपयोग गनज सतदछन ्। 

  एउिा आम पहुुँच प्रशिक्षण परामिज सेवा 2016-17 देणख प्रदान 
गररएको छ । प्रशिक्षण परामिजदाताहरु अल्पसंख्यक 
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र्ाततहरुलाई व्यक्ततगत वा समूह प्रशिक्षण परामिज सेवा प्रदान 
गनज त्रबशभन्न गैर-सरकारी संस्था र संगठनहरुको भ्रमण 
गनेछन ्। 2018-19 मा, ERB ले "प्रशिक्षण परामिजदाता 
शभडर्यो कन्र्रेन्स सेवा" को सुरुवात गरेर अल्पसंख्यक 
र्ाततलाई थप सहयोग पुर् यायो। 

  2014-15 देणख, ERB ले उच्च माध्यशमक अल्पसंख्यक 
र्ाततका त्तवद्याथीहरूको लागग "स्कूलका लागग तयाररयर कुरा" 
आयोर्ना गरररहेको छ । तनगमका वररष्ठ अगधकारीहरुलाई 
त्तवद्याथीहरुका तयाररयर सम्भावनाहरु, कायज गन ेवातावरण 
र प्रवेि आवश्यकताहरु आटदमा त्तवचार त्तवमिज गनज  वतताका 
रुपमा आमक्न्रत गररयो । ERB प्रतततनगधहरुले 
त्तवद्याथीहरुलाई ERB कोसज र सेवाहरु पतन पररचय गराए र्ुन 
अल्पसंख्यक र्ाततका युवाहरुको लागग उपयुतत गथयो । 

  2016-17 देणख, ERB ले उच्च माध्यशमक अल्पसंख्यक 
र्ाततका त्तवद्याथीहरूका लागग "अन्तवाजताज कौिल कायजिाला" 
आयोर्ना गरररहेको छ । कायजिालाले रोर्गार खोर्ी र 
अन्तवाजताज गने कला, कायज संस्कृतत र दृक्ष्िकोण समेट्दछ, 
र ERB प्रशिक्षण र प्लेसमेन्ि सेवाहरूको बारेमा संक्षक्षप्त 
र्ानकारी टदइरहेको छ र्सले त्तवद्याथीहरूलाई स्नातक पतछ 
रोर्गार बर्ारमा प्रवेि गने त्तवकल्पको लागग अझ ैराम्रो तयारी 
हुन सतछ । 

  2017-18 देणख, ERB ले उच्च माध्यशमक अल्पसंख्यक 
र्ाततका त्तवद्याथीहरूको लागग त्तवशभन्न कायजस्थल र 
सुत्तवधाहरू भ्रमण गनज "कायज अनुभव गततत्तवगध" आयोर्ना 
गरररहेको छ  । रोर्गारदाताका प्रतततनगधहरूले सम्बक्न्धत 
उद्योगहरूमा अल्पसंख्यक र्ाततका त्तवद्याथीहरूको बुझाई 
बढाउन र उनीहरूको भत्तवष्यका अध्ययन र तयाररयर 
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योर्नालाई सक्र्लो पाने उद्देश्यका साथ त्तवशभन्न रोर्गारीका 
पदहरूको लागग सञ्चालन, प्रवेि आवश्यकताहरू र शसकाई 
मागजहरू पररचय गराएका छन ्। 

  2019-20 देणख, ERB ले अल्पसंख्यक र्ाततहरूका लागग 
समत्तपजत कोसजहरूमा भनाजका लागग िैक्षक्षक प्राक्प्तको 
मापदण्र्मा बढी लगचलोपन प्रदान गदजछ । यसले अल्पसंख्यक 
र्ाततहरूका लागग तनमाजण र नवीकरण उद्योग र त्तवद्युतीय 
र याक्न्रक सेवा सम्बन्धी नयाुँ उद्योग-त्तविेष प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रमहरूको त्तवकासको पतन अन्वेषण गदैछ । 

सोधपुछ  सोधपुछका लागग, कृपया कमजचारी पुनप्रर्शिक्षण बोर्जको 
ताशलम परामिजदातालाई 6760 3801 मा सम्पकज  गनुजहोला । 

 
C. तनमामण उद्योि परिषद् 
 
सम्बक्न्धत 
सेवाहरु 

 समान अवसर प्रदान गने काम तथा र्ीत्तवकाको वातावरणको 
शसर्जना गनज तनमाजण उद्योग पररषद् प्रततवद्ध रहेको छ । 
साथै, आफ्ना सबै कमजचारी, प्रशिक्षाथी, आगन्तकु तथा 
सवजसाधरण प्रतत कुनै पतन प्रकारका भेदभाव, दवु्र्यवहार तथा 
मानहातनबाि पररषद् मुतत रहेको छ । 

  तनमाजण उद्योग पररषद् अध्ययादेिको दर्ा 29 बमोक्र्म 
तनमाजण उद्योगका लागग ताशलम कायजक्रम तथा व्यापार 
परीक्षण सेवा प्रदान गनज तनमाजण उद्योग पररषद्ले “तनमाजण 
उद्योग ताशलम बोर्ज”को स्थापना गरेको छ । 

त्तवद्यमान  नीतत 



15 

उपायहरु  तनमाजण उद्योग पररषद्का कुनै पतन कमजचारीले अन्य कुनै 
पतन कमजचारी, प्रशिक्षाथी, आगन्तकु वा पररषद्को सेवा प्रयोग 
गने अन्य कुनै पतन व्यक्तत प्रतत भेदभाव, दवु्र्यवहार वा 
मानहातन नगरुन भन्ने कुराको सुतनक्श्चतता गनजका लागग 
तनमाजण उद्योग पररषद्ले समान अवसर नीततको तनमाजण 
गरेको छ । यो नीततलाई तनमाजण उद्योग पररषद्ले अनुमोदन 
गरेको छ र पररषद्का सबै कमजचारीहरुमा र्ारी गरेको छ । 

  कमजचारी प्रशिक्षण 

  पररषद्ले आफ्नो समान अवसर नीततलाई कायाजन्वयन गनजका 
लागग अरपंक्तत तथा व्यवस्थापकीय कमजचारी दवैुका लागग 
तनयशमत रुपमा समान अवसरका त्तवषयमा ताशलम 
कायजक्रमहरु सञ्चालन गदै आएको छ । व्यावसातयक 
ताशलमसुँग सम्बक्न्धत त्तवषयहरुमा केक्न्रत रहेर समान 
अवसर आयोगका प्रतततनगधहरुले र्ाततय भेदभाव 
अध्ययादेिका बारेमा पररषद्का कमजचारीहरुलाई प्रशिक्षण 
टदन्छन ्। 

  र्ाततय अल्पसंख्यकका लागग ताशलम तथा व्यापार परीक्षण 
सेवा 

  तनमाजण उद्योगमा त्तविेष कारीगरी सीपका साथ पेिागत 
र्ीवनलाई अतघ बढाउन इच्छुक प्रशिक्षाथीहरुका लागग सक्षम 
बनाउनका लागग हाल पररषद्ले अङ्ग्रेर्ी भाषामा तीनवथा 
पूणजकालीन छोिो अवगधका कोषजहरु सञ्चालन गरररहेको छ 
। यो ताशलम कायजक्रमको दौरानमा प्रशिक्षाथीहरुले दैतनक भिा 
पाउुँछन ्। यी सेवाहरुलाई थप अशभवदृ्गध गनज, ताशलम प्रदान 
गने दौरानमा पररषद्ले थप भाषानुवादकहरुको तनयुक्तत 
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गनेछ ।  

  तनमाजण सेवामा आवद्ध गचतनया भाषा नबोल्ने पेिाकमीहरुका 
लागग हाल पररषद्ले 15विा अल्पकालीन सुरक्षासम्बन्धी 
कोषजहरु पररषद्ले हाल उपलब्ध गराउुँ दै आएको छ ।  

  दताज भएका साधारण कामदारहरुलाई उपयुतत व्यवसायमा 
दताज भएका अधज–दक्ष कामदार हुनका लागग प्रशिक्षक्षत गनज सन ्
2015मा पररषद्ले “र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका लागग सीप 
अशभवदृ्गध कोषजहरु” अन्र्तगत पाुँच अल्पकालीन कोषहरुको 
िुरुवात गरेको छ ।     

  अगधकांि व्यापाररक परीक्षा तथा प्लान्ि सञ्चालन 
प्रमाणणकण परीक्षाका लागग अङ्ग्रेर्ी परीक्षा परहरु उपलब्ध 
रहेका छन ् । पररषद्ले पररक्षाको समयमा उनीहरुको 
भाषानुवादकलाई साथै शलएर आउने अनुमतत प्रदान गदजछ ।  

  प्रचारात्मक गततत्तवगधहरु 

  पररषद्ले सञ्चालन गने ताशलम कायजक्रम तथा व्यापाररक 
परीक्षामा र्ाततय अल्पसंख्यकका व्यक्ततहरुलाई आकत्तषजत 
गनजका लागग तनम्नानुसारका प्रचारात्मक गततत्तवगधहरु 
सञ्चालन गदजछः 

➢ सेवामा रहेका र्ाततय अल्पसंख्यक व्यक्ततहरुसम्म 
तनयशमत भ्रमण, 

➢ र्ाततय अल्पसंख्यकहरुलाई सेवा पु¥याइरहेका संस्था 
तथा उनीहरु तनयशमत सम्पकज मा आउने सञ्चार 
माध्यमका मार्ज त बाह्य सम्पकज  (आउिररच) 
गततत्तवगधहरु, र 
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➢ तनमाजण उद्योगसम्बन्धी उनीहरुको बुझाइलाई 
अशभवदृ्गध गने उद्देश्यका साथ कररयर िक, िेस्िर 
कायजक्रम तथा रोर्गार मेला एवं पाररवाररक रमाइलो 
टदवस र्स्ता कायज अनुभव आदान प्रदान गने कायजक्रमहरु 
। 
 

  पररषद्ले शलवरल स्िडर्र्का लागग अङ्ग्रेर्ी भाषामा शिक्षण 
सामरीहरुको त्तवकास गरेको छ । र्ाततय अल्पसंख्यक 
समुदायका त्तवद्याथीहरुलाई तनमाजण उद्योगको त्तवस्ततृ 
बुझाइ त्तवकास गनज सहयोग पु¥याउनका लागग पररषद्ले 
उपयुतत माध्यशमक त्तवद्यालय तथा र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुलाई सेवा पु¥याइरहेका गैर–सरकारी 
संस्थाहरुसुँग सहकायज गदजछ । 

  र्ाततय अल्पसंख्यक सेवा िोली 

  र्ाततय अल्पसंख्यक समुदायका पेिाकमीहरुको संख्यामा 
वदृ्गध गने हेतुले, र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका लागग आफ्नो 
सेवा तथा सहयोगलाई थप अशभवदृ्गध गने उद्देश्यले 
तनम्नानुसारका कायजक्रमहरु समावेि गररएका पररषद्ले 
र्ाततय अल्पसंख्यक सेवा िोलीको स्थापना गरेको छः 

➢  पररषद्को सेवाहरुको प्रवद्र्धन गनजका लागग सम्बक्न्धत 
संस्था तथा समुदायको तनयशमत भ्रमण गने, 

➢  अल्पसंख्यक र्ाततका भाषामा टे्रर् िेस्िीङ्ग्ग मोक िेस्ि 
पेपर तथा प्री-िेक्स्िंग त्रिकरं्ग पावरपोइन्ि अनुवाद ग, 

➢ उम्मेद्वार तथा प्रशिक्षाथीहरुका लागग भाषानुवाद सेवा 
उपलब्ध गराउन,े र 

➢ पररषद्को सेवाहरुको प्रवद्र्धन गनज गततत्तवगधहरुको 
आयोर्ना तथा सहभागी हुने । 
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भत्तवष्यको 
कामको 
लेखार्ोखा 

 पररषद्ले प्रत्येक वषज आफ्नो समान अवसर नीततको समीक्षा 
गनेछ ।   

 पररषद्का कमजचारी तथा प्रशिक्षाथीहरुको र्ाततय समानतामा 
चेतना तथा संवेदनिीलता अशभवदृ्गध गनज पररषद्ले 
अद्यावगधक गररएका र्ानकारीहरु उनीहरुलाई प्रदान गनज 
र्ारी राख्नछे । 

  मागथ उक्ल्लणखत कोषजहरुको माग तथा प्रभावकारीताका 
समीक्षालाई पररषद्ले र्ारी राख्नछे । 

  तनमाजण ताशलम तथा व्यापाररक परीक्षासुँग सम्बक्न्धत 
त्तवद्यमान उपायहरु तथा सहयोग सेवाका त्तवषयमा पररषद्ले 
र्ाततय अल्पसंख्यकहरुबाि सुझाव शलने क्रमलाई र्ारी राख्नछे 
र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गदै कोषज तथा सेवाहरुको 
त्तवकास गनछे । 

उठाइएका/उठाइनु 
पने थप कदमहरु 

 कोषजका प्रावधानहरु 

 भत्तवष्यमा, यटद माग बढेमा, पररषद्ले उपयुतत कोषज तथा 
व्यापाररक परीक्षहरु अङ्ग्रेर्ी भाषामा उपलब्ध गराउने बारे 
तनणजय शलन सतनेछ । 

  र्ाततय अल्पसंख्यकका भाषाहरुमा व्यापाररक परीक्षा परहरु 

  र्ाततय अल्पसंख्यकहरुमाझ लोकत्तप्रय रहेका पेिाहरुका लागग 
व्यापार परीक्षा परहरु तीन (टहन्दी, नेपाली तथा उदूज) भाषाहरु 
उपलब्ध गराउन परीक्षण क्स्कमको िुरुवात गने । मागथ 
उक्ल्लणखत तीन भाषाहरुमा अन्य परीक्षाका परहरु अनुवाद 
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गने त्तवषयमा पतन पररषद्ले तनणजय शलन सतनेछ । 

  र्ाततय अल्पसंख्यक सेवा िोली 

  र्ाततय अल्पसंख्यक सेवा िोलीको गठनसुँगै, र्ाततय 
अल्पसंख्यकहरुका लागग सेवाको के्षर त्तवस्तार हुने अपेक्षा 
गररएको छ । र्ाततय अल्पसंख्यकहरुका पेिाकमीहरुको 
पेिागत आवश्यकतालाई अध्ययन गनज पररषद् केक्न्रत 
समूहको तनमाजण गने योर्नामा रहेको छ । 

सोधपुछ  तनमाजण उद्योग पररषद्  
र्ाततय अल्पसंख्यक सेवा िोली 
इमेलः emservice@cic.hk 
िेशलर्ोन न:ं (852) 2100 9000 
व्हाट्सएप : (852) 5720 0072 
फ्यातस नं: (852) 2100 9249 
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तनमामण उद्योि परिषद् 
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