जातीय समानता सम्बर्द्धनसम्बन्धी प्रशासननक ननर्दशनहरू
े
("ननर्देशन")

1.

परिचय

1.1
जुनसुकै जातजानतका 1 भएता पनन हङकङका माननसहरुले सार्धजननक
सेर्ाहरुको समान पहुँच प्राप्त गनध सकु न् भन्नका लानग यी ननर्देशनहरुले सम्पूर्ध सिकािी
कायाधलय, नर्भाग तथा सम्बनन्धत संघ-संस्थाहरुलाई (समग्रमा “सार्धजननक अनधकािीहरु”
भननने) ननर्देशन प्रर्दान गर्दधछन् l सिकािी कायधक्रम तथा सेर्ाहरु नर्तिर् ि प्रानप्तमा जातीय
संस्कृ नत ि भाषाहरु बाधक बन्नु हर्दै
ुँ न l साथै यस्ता कायधक्रम तथा सेर्ाहरुले सांस्कनतक
ृ
तथा
भानषक नर्नर्धतायुक्त समुहहरु लगायतका सबै माननसहरुमा यही ननतजा हानसल गने लक्ष्य
नलनु पर्दछ
ध l सिकािी कायधक्रम तथा सेर्ाहरुको र्दायिा ि नर्नर्धता व्यापक हने भएता पनन
हिे क सार्धजननक प्रानधकिर्ले यी ननर्देशनहरुको कायाधन्र्ायन गनध नतनका कायधअर्स्थाहरुसम्बर्द् व्यर्हारिक कायधहरु ननधाधिर् गनुधपर्दछ
ध l
जातीय समानतासम्बन्धी सिकािी नीनत
1.2
सिकाि जातीय नर्भेर्दहरुको ननर्ािर् गनध ि फिक जानतका माननसहरुका
लानग समान अर्सिहरु सुनननित गनध प्रनतर्र्द् छ l आधािभूत कानून, हङकङ अनधकाि
अध्यार्देश नर्धयेक (HKBORO) (धािा 383) तथा जातीय नर्भेर्द अध्यार्देश (RDO) (Cap.
602) ले जातीय नर्भेर्दलाई ननषेध गनधका लानग कानूनी प्रारूप प्रर्दान गर्दछन्
ध
(सार्धजननक
सेर्ाहरु सम्बन्धी RDO का व्यर्स्थाहरुको प्रारूपका लानग परिनशस्ट A हनु
े धहोस्) l कानूनी
आर्श्यकताको नर्स्तृत नर्र्िर्का लानग खण्ड 3 हेनुधहोस् l
1.3
कानुनी आर्श्यतालाई स्र्ीकृ नतको अनतरिक्त फिक जानतका संस्कृ नत तथा
भाषाहरु जेसुकै भए पनन उनीहरुले समाजमा उपलब्ध स्रोत ि अर्सिहरुको समान लाभ प्राप्त
गनध सकू न् भन्ने हतु
े ले सिकािले जातीय समानता प्रबर्द्न
ध गनध सक्रक्रय रुपमा गनतनर्नधहरु
संचालन गरििहेको छ l यो किा
ु सार्धजननक नशक्षा, प्रचाि-प्रसािजन्य गनतनर्नधहरु एर्ं
सहायता सेर्ाहरु माफध त हानसल गनध सम्भर् छ l यी ननर्देशनहरुको परिचय यसै उद्देश्य
प्रानप्तको एउटा महत्र्पूर्ध कर्दम हो l
यस ननर्देशनको उद्देश्य ि क्षत्र
े
उद्देश्य

1

यी ननर्देशनहरुमा जानत भन्नाले कु नै जानत, िं ग, बंशज र्ा िानिय र्ा जातीय मुलको व्यनक्त भन्ने जनाउुँ छ (कृ पया
जातीय नर्भेर्द अध्यार्देश (Cap. 602) को खण्ड 8 हन
े ुधहोस् ि जातीय नर्भेर्दको सन्र्दभध सोही अनुसाि बनाइनु पर्दधछ
l)

1.4
यी ननर्देशनहरु जानतय नर्नर्धता ि समार्ेनशताको आर्श्यकता एर्ं सम्बर्द्
नीनत, उपायहरुको ननमाधर्, कायाधन्र्यन ि सनमक्षामा समताबोध लगायत यी नीनतका
उद्देश्यहरु हानसल गनध गनुधपने सहजीकिर् सम्बन्धी सार्धजननक अनधकािीहरुले चाहको
े
जनचेतना अनभर्ृनर्द् गनधका लानग ननमाधर् गरिएका व्यर्नस्थत माध्ययमहरु हन् l उद्देश्य प्राप्त
गनध सार्धजननक अनधकािीहरुले आफ्ना मूलधािका नीनत, उपाय एर्ं सेर्ाहरुलाई संयोनजत
गनध व्यर्हारिक कायधहरु तय गनुधपर्दछ
ध l
1.5
िोजगािीको क्षेत्रमा जातीय समानता प्रबर्द्न
ध सम्बन्धी ननर्देशन समान अर्सि
परिषर्द (EOC) द्वािा जािी गरिएको RDO 2 अन्तगधतको िोजगािी आचाि संनहतामा
क्रर्दईएको छ l सार्धजननक अनधकािीहरुले िोजगािसम्बन्धी ननर्देशनका लानग उक्त संनहता
हनध
े आर्श्यक छ l
क्षेत्र
1.6
यी ननर्देशनहरु सम्पूर्ध सिकािी कायाधलय तथा नर्भागहरु (B/Ds) एर्ं
सम्बर्द् (B/Ds) अन्तगधतका संघ-संस्थाहरुमा (सामुनहकरुपमा “सार्धजननक अनधकािीहरु”
भननने) लागु हन्छन् l
समन्र्य
1.7
समग्र सिकािमा यी ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यन गने रुपिे खाको समन्र्य ि
व्यर्स्थापन गनधका लानग कन्स्टीच्युशनल एण्ड मेनल्याण्ड अफे यसध ब्युिो (CMAB) नजम्मेर्ाि
छ जसमा यी ननर्देशन कायाधन्र्यनको अनुगमन, तथयांक संकलन कायधमा समन्र्य गने,
जनताहरुमाझ त्यस्ता सूचनाहरु प्रकासन गने लगायतका कु िाहरु पनन पर्दछन्
ध
l सार्धजननक
अनधकािीहरु फिक जानतका माननसहरुले गने सेर्ाहरुको प्रयोगसम्बन्धी तथयांक संकलन,
उनीहरुलाई क्रर्दइने सहायता सेर्ाहरुसम्बन्धी प्रकासन ि यी ननर्देशनहरुका बािे मा ि
सांस्कृ नतक एर्ं भानषक र्दक्षता सुधाि गनधका लानग कमधचािीहरुलाई प्रर्दान गरिने
तानलमहरुको आयोजना लगायतका आफ्नो सम्बर्द् नीनत तथा कायधक्रम क्षेत्रहरुमा यी
ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यन गनध नजम्मेर्ाि छन् l

2

समान अर्सि परिषर्द (EOC) द्वािा जािी गरिएको RDO िोजगािीको क्षेत्रमा जातीय समानता सम्बर्द्धनसम्बन्धी

ननर्देशनको ललंक https://www.eoc.org.hk/eoc/Upload/UserFiles/File/rdo/RDO_CoP_Eng.pdf

2.

ननर्दनशत
े
नसर्द्ान्तहरु

2.1
जातीय समानता प्रबर्द्नमा
ध
सम्बनन्धत सार्धजननक अनधकािीहरुका
प्रयासहरुलाई ननर्देनशत गने नसर्द्ान्तहरु :
(a)

फिक जानत भएको कािर् उनीहरुको सांस्कृ नतक एर्ं भानषक नर्नर्धता
जेसुकै भए पनन सार्धजननक सेर्ाहरुमा हङकङका सम्पूर्ध योग्य माननसहरुको
आर्श्यता अनुसािको पहुँच पुग्नु पर्दछ
ध l यी नसर्द्ान्तहरुलाई सम्बर्द् नीनत
तथा उपायहरुको ननमाधर्, कायाधन्र्यन तथा सनमक्षाकै समयमा ध्यान
क्रर्दनुपर्दछ
ध ,ि

(b)

सम्बर्द् नीनत तथा उपायहरुले ननम्त्याउने जातीय नर्भेर्दलाई उन्मुलन गने
कर्दमहरु चाल्नुपर्दछ
ध l

2.2
यी नसर्द्ान्तहरु एक-अकाधका पुिक हन् l जातीय समानताको कु िामा सजग
भएि सार्धजननक सेर्ाहरु प्रर्दान गनाधले सम्भाव्य जातीय नर्भेर्दजन्य समस्याहरु हटाउन मद्दत
पुग्र्दछ l
2.3
मानथका ननर्देनशत नसर्द्ान्तहरुलाई खण्ड 3 र्देनख 4 ले व्याख्या गछधन् l यी
ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यनसम्बन्धी रिपोटध गने संयत्रलाई खण्ड 5 ले व्याख्या गर्दछ
ध l

3.

जातीय समानतामा कानूनी आर्श्यकताहरुको पालना

कानूनी प्रारूप
3.1
जानतयता सम्बन्धी नर्भेर्द ननषेध गनधका लानग आधािभूत कानून ि
HKBORO अन्तगधत सिकािका नजम्मेर्ािीहरु हन् l
3.2
आधािभूत कानूनको धािा 25 ले “कानूनको अगानड सबै हङकङबासीहरु
समान हनेछन्” भन्ने स्पष्ट बताएको छ l अनधकािसम्बन्धी हङकङ अध्यार्देशको धािा 1 ले
त्यहाुँ उनल्लनखत अनधकािहरु जातीयता जस्तो नबना कु नै नर्भेर्द प्राप्त गनध सक्रकनेछन् भन्ने
बताएको छ, धािा 22 ले “सबै व्यनक्तहरु कानूनको अगानड सामान हन् ि सबैले कानूनको
नर्भेर्दिनहत समान सुिक्षा प्राप्त गछधन्” भननएको छ ि “यस कानूनले जुनसुकै नर्भेर्दलाई ननषेध
गनेछ ि जातीयता लगायतका कु नै पनन नर्भेर्दको नर्रुर्द्मा सबै व्यनक्तहरुलाई समान ि
प्रभार्कािी सुिक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ...” भननएको छ l आधािभूत कानून र्ा HKBORO
लाई उल्लंघन गने सार्धजननक अनधकाि द्वािा जातीय नर्भेर्दको कायधलाई अर्दालतमा चुनौती
क्रर्दन सक्रकन्छ।
3.3
पुनिार्ेर्दन अर्दालतले आधािभूत कानून ि HKBORO अन्तगधतको
नर्भेर्दलाई ननम्न तीन रुपहरुमा हनसक्ने व्याख्या गिे को छ (a) प्रत्यक्ष रुपको पनहलोमा प्रनतकु ल क्रकनसमको व्यर्हाि गरिने उजुिी जुन उस्तै
अर्स्थाहरुमा माननसहरुलाई गरिने भन्र्दा फिक क्रकनसमका व्यर्हाि गरिन्छन्
l
(b)

र्दोस्रो रुपको नर्भेर्दमा माननसहरु पूर्धरुपमा फिक अर्स्थामा िहेको बेलामा
उनीहरुलाई गरिने उही असुनर्धाजनक व्यर्हािको उजुिी, ि

(c)

अप्रत्यक्ष रुपको तेस्रो नर्भेर्दमा कु नै नर्शेष समूहको उल्लेख पक्षपात िहको
े
अनस्थि ि तटस्थ मापर्दण्डको प्रयोग पर्दछ
ध l

3.4
RDO ले सिकािलाई बाुँधेि िाख्र्दछ l िोजगािी, नशक्षा, र्स्तु, सुनर्धा,
सेर्ाहरुको व्यर्स्था तथा परिसिहरुको व्यर्स्थापन जस्ता तोक्रकएका क्षेत्रहरुमा जानतयताको
आधािमा कु नै व्यनक्तलाई भेर्दभार् गनुध अन्यायपूर्ध हन्छ l तोक्रकएका क्षेत्रहरुमा अको
व्यनक्तलाई उत्पीडन गनुध पनन अन्यायपूर्ध हन्छ (जस्तै: अनप्रय व्यर्हाि गनुध, अरु व्यनक्तलाई
मकाध पने, ग्लानन महसुस हने र्ा डि पैर्दा गने आचाि / नर्र्ार्द र्ा त्रास पैर्दा गने अर्स्थाहरु
नसजधना गनुध)
3.5
EOC RDO को कायाधन्र्यन प्रानधकिर् हो l यसलाई RDO अन्तगधत
नर्भेर्द ननिाकिर् गने ि फिक जातीय समूहहरुका बीचमा समान अर्सि तथा मेलनमलापको

सम्बर्द्धन गने कायध ि शनक्त सुनम्पएको छ l जातीय नर्भेर्दका सम्बन्धमा RDO को खण्ड 78
ि 79 अन्तगधत अन्यायपूर्ध कायधहरुका उजुिीहरु व्यर्स्थापन गने, आचािगत मेलनमलाप
गिाउने ि सहायता प्रर्दान गने, RDO को खण्ड 64 अन्तगधत औपचारिक अनुसन्धानहरु
संचालन गने ि RDO को खण्ड 66 अनुसाि सूचना प्राप्त गने शनक्त पनन योसुँग नननहत छन् l
EOC ले यसका औपचारिक अनुसन्धानमा आधारित भएि सार्धजननक अनधकािीहरुलाई
ननती तथा प्रक्रक्रयाहरु परिर्तधन गनध, प्रशासनका मूख्य सनचर्लाई कानूनहरु परिर्तधन गनध
सल्लाह क्रर्दन पनन सक्छ (RDO को खण्ड 67) l प्रमुख कायधकािी (CE) र्ा EOC लाई
नलनखत रुपमा चानहएमा EOC सुँग चाि नर्भेर्दनर्िोधी अध्यार्देशहरु (RDO लगायत) का
कायधहरुलाई पुनिार्लोकन गने, अध्ययन गने ि अध्यार्देशहरुको संशोधनका लानग
प्रस्तार्नाहरु CE लाई बुझाउने अनधकाि पनन छ l
कानुनी आर्श्यकताहरुको पालना
3.6
सिकािले सम्बर्द् कानुनी प्रार्धान अनुसाि ननमाधर् तथा कायाधन्र्यन गने
नीनत तथा उपायहरुबाट जातीय नर्भेर्द पैर्दा नहोस् भनेि सुनननस्चत गने र्दानयत्र् पनन
सिकािसुँग छ l कमधचािीहरुले त्यस्ता कानुनी आर्श्यकताहरु, बाध्यताहरुको एर्ं सान्र्दर्भधक
भूनमका तथा EOC को शनक्तहरुका बािे मा उनचत ज्ञान प्राप्त गनध सहयोग गनधका लानग
सार्धजननक अनधकािीहरुले ध्यान क्रर्दनु पर्दछ
ध l यक्रर्द उनीहरुसुँग RDO कायाधन्र्यनमा कु नै
प्रश्नहरु भएमा उनीहरुले न्याय नर्भाग र्ा EOC को सल्लाह नलन सक्छन् l

4.

नीनत तथा उपायहरुको ननमार्
ध ि कायान्र्यन
ध

अर्लोकन
4.1
कानूनी आर्श्यकताको पालनाका अनतरिक्त सार्धजननक आनधकािीहरुले
सम्बर्द् सम्पूर्ध सेर्ा तथा उपायहरुमा नबनभन्न जातीय समूहहरुका आर्श्यकता,
संर्र्द
े नशीलता तथा नचन्ताहरु नर्शेषगिी फिक जानतहरुका माननसहरुलाई क्रर्दईने समान
पहुँच ि समानताबोधका कामहरु नीनत ननमाधर् ि कायाधन्र्यनका ननम्न नर्नर्ध चिर्हरुमा
गनुध पर्दछ
ध –
(a)

नीनत तथा उपाय ननमाधर्,

(b)

नर्ध्यमान नीनत तथा उपायहरुको मूल्यांकन, सेर्ा प्रर्दान तथा
प्रयोगकताधहरुसम्बन्धी तथयांक संकलन ि पिामशध,

(c)

सेर्ा प्रर्दान (आर्श्यकता अनुसाि अनुर्ार्द तथा र्दोभाषे सेर्ाहरु उपलब्ध
गिाएि),

(d)

प्रभार्कािी सेर्ा प्रर्दान गनधका लानग नर्नर्धता तथा समार्ेनशता सम्बन्धी
कमधचािीहरुलाई तानलम

(e)

अनुगमन, मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग (फिक जानतका माननसहरुले गने सेर्ा
प्रयोगसम्बन्धी तथयांक ि आंकडाहरु संलग्न गर्दै) ि

(f)

अनभलेख तथा प्रकाशन

यी ननर्देशनहरुको उद्देश्य हङकङका सम्पूर्ध जनताहरुलाई प्रभार्कािी ढंगले सार्धजननक
सेर्ाहरु प्राप्त गनध ि सकू न् तथा जातीय समार्ेनशता एर्ं मेलनमलापपूर्ध समाजको महत्र्का
बािे मा जनचेतना अनभर्ृनर्द् गनध सार्धजननक अनधकािीहरुको लानग असल अभ्यास तय गनुध
हो l
नीनत तथा उपायहरुको ननमार्
ध
4.2
हाम्रो बहजातीय समाजलाई सेर्ा क्रर्दन नीनत ननमाधर्को प्रक्रक्रयामा
सार्धजननक अनधकािीहरुले समान पहुँच ि समताबोधलाई ध्यान क्रर्दनुपर्दछ
ध ि उक्त नीनत तथा
उपायहरुले जातीय नर्भेर्दका समस्याहरुलाई बढार्ा क्रर्दनेछैनन् भन्ने सुनननस्चत गनुधपर्दछ
ध l
यस उद्देश्यका लानग ननम्न पक्षहरुमा ध्यान क्रर्दनुपर्दछ
ध a)

यी नीनत तथा उपायहरुले जातीय नर्भेर्दका समस्याहरुलाई बढार्ा क्रर्दन्छ क्रक
दर्दंर्दैन,

(b)

यी नीनत तथा उपायहरुले नर्नर्ध जातका माननसहरुको आर्श्यकता ि
नचन्तालाई सम्बोधन गछध क्रक गर्दैन,

(c)

फिक जात-जानतहरुको संस्कृ नत तथा भाषाहरुले सेर्ाग्राहीहरुको सेर्ामा
बाधा पुयाधउुँछन् क्रक पुयाधउुँर्दैनन् l

मूल्याकन,
ं
पिामशध ि तथयाक
ं संकलन
4.3
सार्धजननक अनधकािीहरुले यी नीनत तथा उपायहरुले जातीय समानतामा
कु नै निाम्रो असि पाछधन् क्रक, नर्ध्यमान सार्धजननक सेर्ाहरुको समान पहचमा
ुँ
संस्कृ नत तथा
भाषाहरुले कु न हर्दसम्म असि गनध सक्छन् भन्ने ननयनमतरुपमा मूल्यांकन गनुधपर्दछ
ध l अनुच्छेर्द
4.2 (a)-(c) का ध्यान क्रर्दनुपने पक्षहरु समान रुपमा लागु हन्छन् l
4.4
सार्धजननक अनधकािीहरुले नतनका मूल्यांकनहरु सहजीकिर् गर्दाध उनचत
कर्दमहरु चाल्नु पर्दछ
ध l नीनत तथा उपायहरुको मूल्यांकनका क्रममा अरुहरुका बीचमा
उनीहरुलाई ग्राहक, सिोकािर्ालाहरु तथा फिक जात-जानतका समुर्दायहरुसुँग पनहचान गनध
ि िर्नैनतकरुपमा संलग्न हन प्रोत्सानहत गनुध पर्दछ
ध 3 l सार्धजननक अनधकािीहरुले फिक
जानतका माननसहरुले प्रयोग गने सेर्ाहरुको तथयांक तथा आंकडाहरु पनन संकलन गनुधपछध ि
उनीहरुको नीनत तथा उपायहरुको मूल्यांकनलाई सहजीकिर् गनध आर्श्यक सम्बर्द्
अध्ययनहरु पनन संचालन गनुधपछध l (कृ पया नर्स्तृत जानकािीका लानग तलको अनुच्छेर्द 4.11
to 4.13 ि परिनशष्ट C को हेनुधहोस्)
4.5
यक्रर्द मूल्यांकनले ती नीनत तथा उपायहरुले जातीय समानता र्ा सार्धजननक
सेर्ाहरुको समान पहुँचमा निाम्रो असि पािे को र्देखाएमा सार्धजननक अनधकािीहरुले उक्त
नीनत तथा उपायहरुमा कसिी परिर्तधन गनध सक्रकन्छ भन्ने कु िामा पहल गनुधपर्दधछ l र्देहायका
प्रश्नहरु सान्र्दर्भधक हन सक्छन् :

3

सेर्ाग्राही, सिोकािर्ाला तथा समुर्दायहरुलाई संलग्न गिाउने अनेकौं तरिकाहरु छन् l उर्दाहिर्का लानग कु नै नर्शेष
नीनतका समस्याहरुका बािे मा सल्लाह क्रर्दनका लानग के ही B/Ds हरुले सर्दस्यका रुपमा ननयुक्त गिे का नर्नर्ध
जातजानतका माननसहरुका प्रनतनननधहरु सनहतका पिामसधर्दायक अंगहरु स्थापना गछन
ध ् l उर्दाहिर्हरुमा गरिर्ी
परिषर्द, बालबानलका परिषर्द, युर्ा नर्कास परिषर्द, माननसक स्र्ास्थय सल्लाहकाि परिषर्द आक्रर्द पर्दधछन् l जातीय
मेलनमलाप सम्बर्द्न
ध सनमनत ("CPRH") तथा अल्पसंख्यक जानत ("EM") फोिमको पनन स्थापना गरिएको नथयो
भन्ने कु िा स्मिर् िहोस,् पूर्धमा जातीय सौहार्दधको प्रर्र्द्नका
ध
लानग प्रस्तार् तयाि गनध खोज्र्दै, EM हरूलाई समथधन
सेर्ा प्रर्दान गने, समुर्दायमा उनीहरूको एकीकिर् गनध सहयोग पुर्याउने, ि पनछ EM संगठनहरू, NGOs बीच
EM समुर्दायको नबचािको आर्दानप्रर्दानको मंचको रूपमा ि B/Ds आर्श्यकता ईएमहरु लाई समथधन सेर्ाहरु प्रर्दान
गर्दधछ। सार्धजननक अनधकािीहरूले आफ्नो ग्राहकहरु, सिोकािर्ालाहरु ि समुर्दायहरु लाई व्यनक्तगत पाटीहरु को
अर्स्था को सम्बन्ध मा संलग्न गने उत्तम तरिका नर्चाि गनुधपछध l

(a)

के कु िाले निाम्रो असि पािे को छ ि त्यसलाई कसिी सम्बोधन गनध सक्रकन्छ,

(b)

उक्त निाम्रो असि हटाउन के -कस्ता कर्दमहरु चाल्न सक्रकन्छ ि

(c)

नीनतका उद्देश्यहरु हानसल गनध प्रश्न उठे का नीनत तथा उपायहरुका
नर्कल्पहरु के हनसक्छन् l

सेर्ा प्रर्दान
4.6
आफ्नो सांस्कृ नतक तथा भानषक बाधाव्यर्धानका कािर् फिक जातजानतका
माननसहरुले सार्धजननक सेर्ाको पहुँचमा करठनाई भोग्नुपने हनसक्छ l सार्धजननक
अनधकािीहरुले सेर्ा प्रयोगकताधहरुको आर्श्यकताको पनहचान ि सार्धजननक सेर्ाको समान
पहुँच सुनननस्चत गनध उनचत सुधािहरुको खोजी गनुधपर्दछ
ध l अरुहरुको बीचमा सार्धजननक
अनधकािीहरुले संचाि सहायता/तरिकाहरुको अंनगकाि गनध सक्रक्रय पहल गनुधपछध ताक्रक
सम्बर्द् नीनत तथा उपायहरुबाट फिक जातका सेर्ाग्राहीहरुले लाभ प्राप्त गनध सकू न् l भाषा
सेर्ाको व्यर्स्थासम्बन्धी ननर्देशन नोटका लानग कृ पया परिनशष्ट B हनु
े धहोस् l
कमधचािी तानलम
4.7
जातीय समस्यासम्बन्धी कमधचािीहरुको संर्ेर्दनशीलता ि बुझाईलाई
अनभर्ृनर्द् गनध, सांस्कृ नतक नर्नर्धताको सम्मान ि फिक जातीय समूहका सर्दस्यहरुको नर्शेष
आर्श्यकताहरु सम्बन्धी जनचेतना अनभर्ृनर्द् गनध सार्धजननक अनधकािीहरुले
कमधचािीहरुलाई तानलम प्रर्दान गनुध पर्दछ
ध l
4.8
EOC को सहयोगमा नागरिक सेर्ा ब्युिोको नागरिक सेर्ा तानलम तथा
नर्कास संस्था (CSTDI)ले सिकािी जानगिे हरुलाई जातीय संर्ेर्दनशीलता तथा सांस्कृ नतक
नर्नर्धता सम्बन्धी तानलम प्रर्दान गर्दधछ जसले उनीहरुलाई RDO को ज्ञान, यी ननर्देशननहरु
तथा सम्बर्द् अन्य मुद्दाहरुको ज्ञान प्रर्दान गर्दछ
ध l सार्धजननक अनधकािीहरुले जातीय रुपमा
फिक माननसहरुलाई सेर्ा क्रर्दने क्षमताको नर्कास गनध खासगिी नयाुँ ि अगुर्ा कमधचािीहरुको
लानग तानलम सत्रहरुको आयोजना गनुध पर्दछ
ध l साथै सम्बर्द् कमधचारिहरुले अननर्ायध रुपमा
तानलममा सहभानग हनु नै पर्दछ
ध l
4.9
आफ्ना कमधचािीहरुलाई आर्श्यकता अनुसािका तानलम कोसधहरु प्रबन्ध गने
उनचत सहायताक लानग सार्धजननक अनधकािीहरुले EOC र्ा अन्य सेर्ाप्रर्दायकहरुलाई
सम्पकध गनध सक्छन् जस्तै र्दोभाषेहरुसुँग लगायत हङकङका फिक जातीय समुर्दायहरुका
भेषभुषा तथा भाषाहरुसुँग प्रभार्कािी रुपमा काम गने सीप ि नर्नधहरु नर्कास गनधका लानग
l
4.10
एकअकाधको अनुभर्बाट सिकािले गनुधपने जातीय समानतालाई अझै सुधाि
गनध सार्धजननक अनधकािीहरुद्वािा प्रर्दान गरिने सूचनाको आधािमा CMAB ले अनुभर्

आर्दान-प्रर्दानका प्रबन्धहरुको सहजीकिर् गछधन् l
अनुगमन तथा ननयनमत रिपोर्टिंग
4.11
कायाधन्र्यनका लानग पनहचान गरिएका परिर्तधनहरुका लानग सार्धजननक
अनधकािीहरुले यस्ता परिर्तधनहरुको प्रभार्, उनीहरुले आशाक्रर्दत ननतजा हानसल गिे
नगिे को लगायतका कायाधन्र्यन प्रगनतको अनुगमन गनुधपर्दछ
ध l
4.12
जनताले मूल्यांकन सहजीकिर् गनधका लानग सार्धजननक अनधकािीहरुले
सूचकांकहरु ि / अथर्ा लक्ष्यहरु ननधाधिर् गनुध पछध ि आर्श्यकता अनुसाि तथयांक संकलन
गनुधपर्दछ
ध l यस्ता सूचकांक ि लक्ष्यहरुले एउटा र्ा सोभन्र्दा र्देहायका उद्देश्यहरु हानसल गने
लक्ष्य नलनुपर्दछ
ध (a)

जातीय नर्भेर्द ननर्ािर् गने उपायहरुको प्रबर्द्न
ध गने,

(b)

जातीय समानतालाई अनभर्ृनर्द् गने पहलकर्दमी अङ्गीकाि गने,

(c)

फिक जात-जानतका माननसहरुको सार्धजननक सेर्ाको पहचमा
ुँ
सुधाि गने ि

(d)

अर्लम्बन गरिएका उपायहरुको प्रभार् मापन गने l

4.13
आफ्नै नीनतमा हिफि
े े गनुधपने तथा आर्श्यकताहरुलाई बुझ्नुपने सम्बन्धमा
सार्धजननक अनधकािीहरुले फिक जात-जानतहरुले प्रयोग गने सेर्ाहरु सम्बन्धी तथयांक तथा
आंकडा संकलन गनध ि सम्बनन्धत अध्ययनहरु संचालन गनुधपर्दछ
ध l त्यस्ता तथयांक ि
आंकडाहरु स्र्ेनच्छक तथा गोप्य तरिकाले संकलन गरिनु पर्दधछ ि सबै जातीय समूहहरुले
सार्धजननक सेर्ाको समान पहुँच प्राप्त गनध एर्ं सेर्ा प्रार्धानको ननिन्ति सुधािका लानग
सक्षम बनाउने नीनत तथा उपायहरु ननमाधर्मा सिकािलाई सहयोग गने प्रयोजनका लानग
गरिनु पर्दछ
ध l फिक जात-जानतहरुका सेर्ाग्राहीहरु तथयांक संकलन सम्बन्धी ननर्देशन नोटका
लानग कृ पया परिनशष्ट C हनु
े धहोस् l
अनभलेख तथा प्रकासन
4.14
जातीय नर्नर्धतायुक्त माननसहरुलाई उनीहरुको सार्धजननक सेर्ाहरुमा
पहुँचको सहजीकिर्को प्रबन्ध ि नर्शेष उपायहरुको उपलब्धतालाई बुझाउनका लानग
सार्धजननक अनधकािीहरुले प्रकासन प्रयासहरुमा पनन पहल गनुधपर्दछ
ध l सार्धजननक सेर्ाको
समान पहुँच अनभर्ृनर्द् गनध आर्श्यक उपायहरुको चेकनलस्ट बनाएि प्रकासन गनुध यो किा
ु
हानसल गने एउटा तरिका भनेको हो l उक्त चेकनलस्टमा ननम्न तत्र्हरु समार्ेश हनसक्छन् :
(a)

जातीय समानता ि सार्धजननक सेर्ाको समान पहुँचसम्बन्धी नीनत तथा
उपायहरु,

(b)

नर्द्यमान र्ा नयाुँ ननती तथा उपायहरुमा गरिएका र्ा गने योजना
बनाईएका परिर्तधनहरु,

(c)

उक्त परिर्तधनहरु कायाधन्र्यन गनध गरिने कायधहरु ि

(d)

कायाधन्र्यन प्रगनतका अनुगमन प्रबन्धहरु l

4.15
सम्बर्द् सार्धजननक अनधकािीहरुद्वािा तयाि पारिएका उपायका चेकनलस्टहरु
CMAB को र्ेबसाइटमा 4 प्रकानसत गरिन्छन् ि नचननयाुँ, अंग्रेजी ि 8 अन्य भाषाहरुमा
उपलब्ध हनेछन् 5 l सूचना ि प्रचाि-प्रसािका प्रयासहरुलाई र्ृहत बनाउनका लानग
सार्धजननक अनधकािीहरुले उनचत प्रचािात्मक व्यर्स्थाको अर्लम्बन गनुध पर्दछ
ध ताक्रक
जनताले फिक जातीय समूहहरुले प्राप्त गने समान पहचका
ुँ
सम्बन्धमा उनीहरुले नलने
पहलकर्दमीका बािे मा बुझ्न सकू न् l उर्दाहिर्का लानग, सार्धजननक अनधकािीहरुले बनाएका
चेकनलस्टहरु उनीहरुको सम्बर्द् र्ेबसाइटमा र्ा हाइपिललंक बनाएि CMAB को
र्ेबसाइटमा अपलोड गिे ि प्रकानसत गनुधपर्दछ
ध ि / अथर्ा उनीहरुको रिनसप्सन क्षेत्र
/नागरिकहरुले सनजलै भेट्न सक्ने काउन्टिहरुमा र्देख्नेगिी िाख्नुपछध l प्रचाि-प्रसािको सुधाि
गनधका लानग सामानजक सञ्जाल प्लेटफमधको प्रयोगमा ध्यान क्रर्दनुपर्दछ
ध l
4.16
यसका अनतरिक्त सार्धजननक अनधकािीहरुले फिक जानतका माननसहरुले
प्रयोग गने सेर्ासम्बन्धी तथयांक ि आंकडाहरु एर्ं जातीय समानता ि सुधाि प्रबर्द्न
ध गनध
उनीहरुले गिे का ननती तथा उपायहरुको मुल्यांकनहरुको उनचत अनभलेख िाख्नु पर्दछ
ध l यो
मूल्यांकन अनुगमन तथा भार्ी पुनिार्लोकन संचालन गने प्रयोजनका लानग उपयोगी हनेछ
l
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उपायका चेकनलस्टहरु अनहले नचननयाुँ, अंग्रेजी ि अन्य 6 र्टा भाषाहरु जस्तै बहसा इन्डोनेनसया, नहन्र्दी, नेपाली,
ट्यागलग, थाई ि उर्दधू भाषामा उपलब्ध छन् l भनर्ष्यमा उपायका चेकनलस्टहरु नभयतनामी ि पन्जाबी भाषामा
पनन अनुर्ार्द गरिनेछन् l

5.

ननर्दशनहरुको
े
कायान्र्यन
ध

5.1
सार्धजननक अनधकािीहरु उनीहरुको नीनत / कायधक्रम क्षेत्रहरुमा िहेि यी
ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यन गनध नजम्मेर्ाि हन्छन् l कायाधन्र्यनको प्रगनतलाई सनमक्षा गनधका
लानग उनीहरुले उनचत कु िाहरुको प्रबन्ध पनन गनुध पर्दधछ l
5.2
मानथका उद्देश्यहरु हानसल गनधका लानग उपायहरुको कायाधन्र्यनमा
सार्धजननक अनधकािीहरुले उपयुक्त श्रोत-संसाधनहरु जुटाउनु पर्दछ
ध l यक्रर्द सम्बर्द् सार्धजननक
अनधकािीहरुले आर्श्यक पिे का श्रोतहरु जुटाउन नसके मा स्थानपत प्रक्रक्रयाअनुरुप श्रोतका
अनतरिक्त व्यर्स्थालानग बोलपत्र आह्र्ान गनुध पर्दछ
ध l
5.3
ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यन गनधका लानग CMAB ले समग्रमा सिकािलाई
सहयोग गर्दछ
ध l यसले ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यनको अनुगमन गनेछ ि बार्षधकरुपमा
सार्धजननक अनधकािीहरुबाट सम्बनन्धत सूचनाहरु संकलन गनेछ, जस्तै अनुच्छेर्द 4.14
अन्तगधत तयाि गरिने चेकनलस्टहरु l CMAB ले अल्पसंख्यक जातीय मानमला संचालक
सनमनत ि संसर्दीय परिषर्दको संबैधाननक मानमलाको प्यानललाई कायाधन्र्यन प्रगनत नर्र्िर्
प्रस्तुत गनेछ ि आर्श्यकता अनुसाि सुचनालाई प्रकानसत गनेछ l CMAB ले सार्धजननक
अनधकािीहरुको सल्लाहमा ननर्देशनलाई सनमक्षामा पनन िाख्नसक्छ l
5.4
सार्धजननक अनधकािीहरुले यी ननर्देशनहरुको कायाधन्र्यनमा सहयोग गनधका
लानग आफ्नो संघ-संस्थाहरुमा उपयुक्त बरिस्ठता अनुसाि एक जना अनधकािी तोक्नेछन् l उक्त
अनधकािीहरु नयनै ननर्देशनहरुसुँग सम्बनन्धत कायाधन्र्यन तथा सम्बर्द् नीनतहरुको
पुनिार्लोकनका लानग आन्तरिक सुपरिर्ेक्षर् एर्ं सिकाि नभत्र सम्पकध नबन्र्दको
ु रुपमा काम
गने कु िाको प्रबन्ध गनध नजम्मेर्ाि हनेछन् l

कनन्स्टच्युशनल एण्ड मनल्याण्ड
े
अफयस
े ध ब्यिो
ु
नडसेम्बि 2019

परिनशष्ट A

सार्धजननक सर्ाहरुको
े
व्यर्स्था सम्बनन्धत जातीय नर्भर्द
े अध्यार्दशका
े
व्यर्स्थाहरु

जातीय नर्भेर्द अध्यार्देश (RDO) (Cap. 602) ले यसअन्तगधत अन्यायपूर्ध
जातीय नर्भेर्द के लाई भननन्छ भन्ने कु िालाई नर्स्तृत व्याख्या गर्दछ
ध l
2.
RDO अन्तगधत “जानत” लाई कु नै व्यनक्तको जात, िं ग, र्ंशज, िानिय र्ा
जातीय मूल भनेि परिभानषत गरिएको छ l (कृ पया RDO को खण्ड 8 मा हनु
े धहोस् l)
3.
िोजगािी, नशक्षा, र्स्तु, सुनर्धा, सेर्ाको व्यर्स्था र्ा परिसिहरुको
व्यर्स्थापन लगायतका के ही तोक्रकएका क्षेत्रहरुमा भर्दभार्
े
गनुध अन्यायपूर्ध हो भनेि RDO
ले ननर्र्दधष्ट गिे को छ l तोक्रकएका क्षेत्रहरुमा अको व्यनक्तलाई उत्पीडन गनुध पनन अन्यायपूर्ध
हन्छ (जस्तै: अनप्रय व्यर्हाि गनुध, अरु व्यनक्तलाई मकाध पने, ग्लानन महसुस हने र्ा डि पैर्दा
गने आचाि / नर्र्ार्द र्ा त्रास पैर्दा गने अर्स्थाहरु नसजधना गनुध)
4.

RDO अन्तगधत “भेर्दभार्”ले ननम्न अथध बोक्र्दछ :
(a)

“प्रत्यक्ष” नर्भेर्द : यसको अथध यस्तो अर्स्था जहाुँ एकजना व्यनक्तले
(“नर्भेर्दकताध”) अको व्यनक्तलाई (“पीनडत”) पीनडतको जातको कािर् अन्य
उस्तै अर्स्थाहरुमा भन्र्दा कम नप्रय तरिकाले व्यर्हाि गर्दछ
ध l (RDO
को4(1)(a) खण्ड हेनुधहोस्) ि

(b)

“अप्रत्यक्ष” नर्भेर्द : जुनसुकै जानतका सबै माननसहरुलाई उस्तै आर्श्यकता
र्ा अर्स्थाहरु लागु हने भएपनन यस्ता व्यर्हािहरुको निाम्रो ि पक्षपातपूर्ध
असि भएमा र्ा यक्रर्द यसले कु नै नर्शेष जातीय समूहका माननसहरुलाई
न्यायपूर्ध र्देखाउन नसक्रकने पक्षपातपूर्ध र्ेफाइर्दा गने भएमा “अप्रत्यक्ष”
नर्भेर्द भएको हनसक्छ l (कानुनी परिभाषाको लानग RDO को खण्ड
4(1)(b) ि 4(2) हेनुधहोस् l) यो निाम्रो पक्षपातपूर्ध असि र्ा बेफाइर्दा
आर्श्यकता र्ा शतधहरुको पालना गनधसक्ने नर्नभन्न जातीय समूहरुहरुका
माननसहरुको अनुपातलाई तुलना गिे ि ननधाधिर् गरिन्छ l यक्रर्द आर्श्यकता
र्ा शतधहरुको पालना गनधसक्ने कु नै जातीय समूहरुका माननसहरुको अनुपात
अन्य समूहहरु भन्र्दा ननकै सानो भएमा जबसम्म उक्त आर्श्यकता र्ा
शतधलाई बैध उद्देश्य पुिा गने प्रयोजनका लानग र्देखाउन सक्रकन्न ि त्यसमा
त्यस उद्देश्यसुँग नर्र्ेकपूर्ध ि समानुपानतक सम्बन्ध िहीिहन्छ उक्त
आर्श्यकता र्ा शतध अप्रत्यक्ष रुपमा भेर्दभार्पूर्ध हन सक्छ l

5.

“जातीय उत्पीडन” लाई RDO को खण्ड 7 अन्तगधत परिभानषत गरिएको छ

l यसको अथध, जातीयताको सम्बन्धमा त्यस्ता अर्स्थाहरुमा अनप्रय व्यर्हाि गनुध (मौनखक ि
नलनखत भनाईहरु लगायतका) जहाुँ कु नै व्यनक्तले उत्पीडनको नसकाि हने व्यनक्तलाई मकाध
पिे को छ, डि पैर्दा गने आचाि/ नर्र्ार्द र्ा त्रास पैर्दा गने अर्स्थाहरु नसजधना भएको छ र्ा
त्यस्तो आचाि जसले कु नै व्यनक्तका लानग नर्र्ार्दपूर्ध र्ा त्रासको र्ातार्िर् नसजधना गर्दछ
ध
भन्ने कु नै व्यनक्तले सोचेको हनसक्छ l
6.
सिकािका नर्नर्ध कायधहरु मानथ अनुच्छेर्द 3 मा उल्लेख गरिएझैं RDO
अन्तगधत तोक्रकएका क्षेत्रहरुसुँग मेल खान्छन् l र्स्तु, सुनर्धा, सेर्ा तथा परिसिहरुको
व्यर्स्थापन सम्बन्धी प्रार्धानहरुको क्षेत्र नर्शेषत: मूख्य सार्धजननक सेर्ाहरु प्रर्दान गने
सार्धजननक अनधकािीहरुसुँग सम्बनन्धत हन्छन् l कु नै पनन सिकािी नर्भाग र्ा सिकािका
कु नै कायधहरु त्यस खण्डमा जनाइएका सुनर्धा तथा सेर्ाहरुका उर्दाहिर्हरु हन् भन्ने व्योहिा
खण्ड 27(2)(h) अन्तगधत स्पष्टसुँग उल्लेख गरिएको छ l परिर्ामस्र्रूप, कु नै व्यनक्तलाई
सेर्ा प्रर्दान गनध इन्काि गनुध र्ा अरु नागरिकहरुलाई साधािर् रुपमा प्रर्दान गरिने उस्तै
गुर्स्तिको उही तरिकाले ि उस्तै शतधहरुका सेर्ाहरु जातीयताको कािर् कु नै अको व्यनक्तलाई
प्रर्दान गनध इन्काि गनुध यस RDO अन्तगधत अन्यायपूर्ध नर्भेर्द ठहने छ l
7.
सम्बर्द् कानुनी व्यर्स्था अनुसाि आफ्ना नीनत तथा उपायहरु ननमाधर् ि
कायाधन्र्यनमा कु नै जातीय नर्भेर्द र्ा जातीय उत्पीडन हर्दै
ुँ नन् भनेि सुनननित गनुध सार्धजननक
अनधकािीहरुको र्दानयत्र् हो l उनीहरुले आफ्ना कमधचािीहरुले उनीहरुका कानुनी
र्दानयत्र्हरुलाई पूर्धरुपले बुझेका छन् भन्ने कु िा सुनननित गने पहलकर्दमी गनुधपर्दछ
ध l
8.
कानुनी प्रारूपका सन्र्दभधमा कु नै शंका भएमा ि कु नै नीनत र्ा उपायका
व्यर्स्थाहरुले जातीय नर्भेर्द तथा उत्पीडनलाई बढार्ा क्रर्दएका छन् भन्ने लागेमा कानुनी
सल्लाह नलन सक्रकन्छ l
9.
RDO का नीनत तथा उपायहरुको उल्लंघनलाई गैिकानुनी माननन्छ l
नतनीहरुलाई नजल्ला अर्दालतमा नागरिक कािर्ाही जस्तो माध्यमबाट कानुनीरुपमा चुनौती
क्रर्दन सक्रकन्छ l
10.
RDO अन्तगधत जनताले EOC मा उजुिी क्रर्दनसक्छन् जुन RDO कै
कायाधन्र्ायन प्रानधकिर् हो l अन्य किाहरु
ु
लगायत नर्भेर्द ननर्ािर्, समानता प्रबर्द्न
ध एर्ं
फिक जातीय समूहका माननसहहरुको बीचमा मेलनमलाप कायम गने कायध ि शनक्त EOC
लाई सुनम्पएको छ l जातीय नर्भेर्दका सम्बन्धमा RDO को खण्ड 78 ि 79 अन्तगधत
अन्यायपूर्ध कायधहरुका उजुिीहरु व्यर्स्थापन गने, आचािगत मेलनमलाप गिाउने ि सहायता
प्रर्दान गने, RDO को खण्ड 64 अन्तगधत औपचारिक अनुसन्धानहरु संचालन गने ि RDO
को खण्ड 66 अनुसाि सूचना प्राप्त गने शनक्त पनन योसुँग नननहत छ l EOC ले यसका
औपचारिक अनुसन्धानमा आधारित िहेि सार्धजननक अनधकािीहरुलाई ननती तथा
प्रक्रक्रयाहरु परिर्तधन गनध, प्रशासनका मूख्य सनचर्लाई कानूनहरु परिर्तधन गनध सल्लाह क्रर्दन
पनन सक्छ (RDO को खण्ड 67) l

परिशिस्ट B

भाषा सेवाहरु
HKSAR सिकाि जातीय समानता प्रबर्द्धन तथा सावधजशनक सेवाहरुमा
समान पहुँच सुशनशित गनध प्रशतवर्द् छ l हङकङमा शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा प्रभावकािी
ढंगले संचाि गनध नसक्ने माशनसहरुले सावधजशनक सेवाहरुको पहुँच पाउन करिनाई भोग्नुपने
हनसक्छ l फिक जात-जाशतका सेवाग्राहीहरुले सावधजशनक सेवाहरुको समान पहुँचको अवसि
ि लाभ प्राप्त गनध सकू न् भन्नका लाशग आवश्यक पने माशनसहरुलाई उपयुक्त भाषा सेवाहरु
प्रदान गनध जरुिी छ l सेवा प्रयोगकताधहरुको भाषा सेवाको आवश्यकता पशहचान गनध, ती
प्रयोगकताधहरुलाई भाषा सेवाहरुको उपलब्धताका बािे मा जानकािी ददन ि उक्त भाषा
सेवाहरु प्रदान गनध, कायधसंचालनका अवस्थाहरुमा आवश्यकता भएका माशनसहरुलाई उशचत
भाषा सेवाहरुको प्रबन्ध शमलाउन तथा सेवा प्रयोगकताधहरुले प्रयोग गने दोभाषे सेवाक्को
प्रयोगको लाशग /अनुिोध अफिका कागजातहरुलाई उशचत तरिकाले दस्तावेजीकिण गनध
सावधजशनक अशधकािीहरुले आवश्यक पहलकदम चाल्नु पदछ
ध l
उद्देश्यहरु
2.
सावधजशनक सेवा प्रदान गने समयमा आवश्यक भाषा सेवाहरुको व्यवस्था गने
उद्देश्यहरु यस प्रकाि छन् :
(a)

मौशिक वा शलशित रुपमा शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा प्रभावकािी ढंगले
संचाि गनध नसक्ने सेवा प्रयोगकताधहरुलाई सावधजशनक सेवाहरुको समान पहुँच
प्राप्त गनध सक्षम तुल्याउने, ि

(b)

यी सेवा प्रयोगकताधहरुको आवश्यकताका सम्बन्धमा
अशधकािीहरुलाई बुझ्न ि शजम्मेवाि बन्न सहजीकिण गने l

सावधजशनक

भाषा सेवाहरुको व्यवस्था
व्यवस्थापन तह
3.
सावधजशनक अशधकािीले सावधजशनक सेवाहरुको पहुँचमा भाषा बाधक बन्नु
हुँदैन भनेि सुशनशित गने शजम्मेवािी शलनुपदछ
ध l शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषाको सीशमत दक्षता
भएका माशनसहरुले अवसिहरुको समान पहुँच प्राप्त गदछन्
ध
ि उनीहरुलाई प्रदान गरिने
सूचना बुझ्छन् भन्ने कु िा उनीहरुले सुशनशित गनुधपदछ
ध l यो उद्देश्य हाशसल गनधका लाशग
दोभाषे तथा अनुवाद सेवाहरुको व्यवस्था गनुध महत्वपूणध हन्छ l सावधजशनक अशधकािीहरुको
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व्यवस्थापनले शनम्न कु िा गनध आवश्यक छ ⚫

सेवा प्रयोगकताधहरुको भाषा सेवासम्बन्धी आवश्यकता बुझ्न,

⚫

सबै सेवा के न्र तथा वेबसाईटहरुमा भाषा सेवाहरुको उपलब्धता प्रकाशसत
गनध ि यो कु िा सेवा प्रयोगकताधहरुलाई सूशचत गनध l भाषा सेवाहरुको
उपलब्धता जनाउने संकेत वा तशस्वहरु देशिने गरि िाख्नाले शचशनयाुँ वा
अंग्रेजी भाषाको दक्षता सीशमत भएका सेवा प्रयोगकताधहरुका लाशग सहयोगी
हन्छ (अल्पसंख्यक जातीका बाशसन्दाहरुको मेलशमलाप ि सुधाि के न्र
(“CHEER के न्र”) ले तयाि पािे को भाषा पशहचान कार्ध परिशिष्टमा
हेनुधहोस् l)

⚫

शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा प्रभावकािी तरिकाले संचाि गनध नसक्ने सेवा
प्रयोगकताधहरुलाई कमधचािीहरुले सहयोग गछधन् ि उनीहरुलाई उपलब्ध
भाषा सेवाहरुको बािे मा सदिय ढंगले जानकािी ददन्छन् भन्ने सुशनशित गनध,

⚫

आवश्यकता अनुसाि उपयुक्त भाषा सेवाहरु प्रदान गरिन्छन् ि प्रभावकािी
तरिकाले प्रयोग हन्छन् भन्ने सुशनशित गनध l

⚫

यथासम्भव सेवा प्रयोगकताधहरुलाई शन:िुल्क भाषा सेवाहरु प्रदान गनध l

⚫

भाषा सेवाहरुको कायध शनदेशिका / प्रदिया तयाि गनध सबै कमधचािीहरु
शविेषगिी फ्रन्टलाइनका कमधचािीहरु भाषा सेवा शनती ि शनर्दष्ट
ध कायध
प्रदियाहरुका बािे मा जानकाि छन् तथा आवश्यकता अनुसाि
कमधचािीहरुलाई समयमै शनदेिन तथा सहायता प्रदान गने कु िा सुशनशित
गनध l

⚫

सेवाका प्रावधानहरुमा जातीय समानताका बािे मा बुझ्न ि संवेदनशिलताका
बािे मा ज्ञान अशभवृशर्द् गनध कमधचािीहरुलाई ताशलम प्रदान गने ि
दोभाषेहरुसुँग प्रभावकािी तरिकाले काम गने सीप तथा शवधीहरुको शवकास
गने, ि

⚫

भाषा सेवाहरुमा संलग्न गने श्रोतहरुको उपयोग गने ि कमधचािीहरुलाई
ताशलम ददने l यदद सम्बर्द् सावधजशनक अशधकािीहरुले आवश्यक पिे का
श्रोतहरु जुटाउन नसके मा स्थाशपत प्रदियाअनुरुप श्रोतका अशतरिक्त
व्यवस्थालाशग बोलपत्र आह्वान गनुध पदछ
ध l
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4.
सबै सावधजशनक अशधकािीहरुले आवश्यकता पिे का सेवा प्रयोगकताधहरूका
लाशग गरिएका भाषा सेवाहरुको व्यवस्थाको शनयशमत सुपरिवेक्षण ि सशमक्षा गनध तथा
आवश्यकताअनुसाि ती व्यवस्थाहरुको आवश्यक सुधाि गनध जरुिी छ l समग्र अनुगमन
सहजीकिण गनधका लाशग सावधजशनक अशधकािीहरुले “भाषा सेवाहरुको आवश्यकता” (प्राप्त
अनुिोधहरुको संख्या ि प्रदान गरिने दोभाषे सेवाहरुको संख्या लगायत) ि “िोजाइका
भाषाहरु” सम्बन्धी रिपोटध बार्षधक रुपमा CMAB लाई पेि गनुधपदछ
ध l शवस्तृत जानकािीका
लाशग कृ पया परिशिष्ट C मा हेनुधहोस् l
फ्रन्ट लाइन तह
5.
शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषाको सीशमत दक्षता भएका सेवा प्रयोगकताधहरुलाई
सावधजशनक सेवाहरुको समान पहुँच प्रदान गनध कमधचािीहरु शजम्मेवाि हन्छन् l उनीहरुले
शनम्न कु िाहरु गनधका लाशग सदिय ि शववेकपूणध कदमहरु चाल्नुपछध ⚫

सेवा प्रयोगकताधहरुको भाषा आवश्यकताको पशहचान ि जाुँच गनध सेवा
प्रयोगकताधको शनम्न अवस्थामा भाषा सेवाहरुको व्यवस्था गरिनु पदछ
ध :
-

उसको / उनको िोजाइका भाषाहरुमा संचाि गने अनुिोध गिे मा,

-

भाषा सेवाहरुको अनुिोध गिे मा,

-

शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा संचाि गनध करिनाई भएमा,

-

उनीहरुको कु िा पूणधरुपमा बुझ्न नसदकएमा,

-

शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा सोशधएका प्रश्नहरु बुझ्न नसके मा वा जवाफ
फकाधउन नसके मा वा सीशमत तरिकाले मात्र जवाफ फकाधएमा, वा

-

परिवािका सदस्यहरु, साथीभाइ, हेिचाह गने मान्छे वा दोभाषे सेवा
प्रदान गने अन्य माशनसहरुमा पुिै वा धेिैहदसम्म शनभधि िहेमा,

⚫

सेवा प्रयोगकताधहरुलाई भाषा सेवाहरुको उपलब्धतासम्बन्धी जानकािी ददने
ि उनीहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गनध,

⚫

संचाि सम्भव गनध आवश्यकता अनुसाि परिशिष्टमा िहका
े संचाि सहयोग
(शर्स््ले कार्धहरु, शर्शजटल उपकिण आदद) वा भाषा पशहचान कार्धहरुको
प्रयोग गने,
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⚫

अनुगमन कायधका लाशग भाषा सेवाका आवश्यकता तथा अनुिोधहरुको
अशभलेि िाख्ने l भशवष्यका लाशग आवश्यकताअनुसाि कु नै सेवा
प्रयोगकताधलाई आवश्यक पिे का शविेष भाषा सेवाहरु उसको/उनको सेवा
िे कर्धमा उशचत तरिकाले अशभलेि िाख्नु पदछ
ध ,

⚫

सम्बर्द् सावधजशनक अशधकािीहरुले तय गिे का शनर्दधष्ट कायध प्रदियाअनुसाि
सेवा प्रयोगकताधहरुका लाशग उशचत भाषा सेवाहरुको व्यवस्था गने,

⚫

सेवा प्रयोगकताधले अनुिोध नगिे पशन अथवा सेवा प्रयोगकताधसुँग शचशनयाुँ वा
अंग्रेजी भाषा बोल्ने परिवािको सदस्य, साथीभाइ, हेिचाह गने व्यशक्त वा
अन्य सहयोगी व्यशक्त भए पशन आवश्यकता पिे मा उशचत भाषा सेवा प्रदान
गने,

⚫

िंका लागेमा व्यवस्थापनको शनदेिन ि सहयोग शलने,

⚫

जातीय शवशवधता िहका
े माशनसहरुलाई सेवा प्रदान गने व्यवस्थासम्बन्धी
ज्ञान ि सीप शवकास गनध आवश्यक ताशलम शलने ि

⚫

भाषा सेवाको व्यवस्थामा
व्यवस्थापनलाई सुझाउने l

सुधाि

गनध

सदकने

पृष्ठपोषण

भएमा

6.
सेवा प्रयोगकताधहरुको लाशग उपयुक्त भाषा सेवाहरुको व्यवस्था सम्बन्धमा
सावधजशनक अशधकािीहरुले शनम्न कु िाहरुमा ध्यान ददनुपदछ
ध –
⚫

सावधजशनक सेवाहरु प्राप्त गनध चाहने ति शचशनयाुँ वा अंग्रेजी भाषामा
प्रभावकािी रुपमा संचाि गनध नसक्ने सेवा प्रयोगकताधहरुसुँग परिवािका सदस्य,
साथीभाइ, हेिचाह गने व्यशक्त वा अन्य सहयोगी व्यशक्तहरु एवं दोभाषे सेवा
प्रदान गने व्यशक्तहरु हन सक्ने भएता पशन सावधजशनक अशधकािीहरुले
गोपशनयताको सम्भाव्य उल्लंघन, गलत व्याख्या वा अिुर्द्ता, इच्छा द्वन्द्व,
उद्देश्यको सम्भाव्य हानी आददजस्ता कु िाबाट बचाउनलाई लाशग
व्यावसाशयक भाषा सेवाको व्यवस्था गनुधपदछ
ध l

⚫

भाषा सेवाहरुको व्यस्था गदाध कमधचािीहरुले जातीयताबाट आईपनध सक्ने
सांस्कृ शतक शभन्नता ि गोपशनयताको सन्दभधमा हिे क सेवा प्रयोगकताधका
शविेष आवश्यकतालाई िाम्रिी ध्यान ददनुपछध l

भाषा एवं दोभाषे सवा
े प्रदायकहरु

- 5 -

7.
यी सेवा प्रयोगकताधहरुलाई सावधजशनक सेवाको पहुँच ददनका लाशग हङकङ
दिशस्चयन सर्भधसद्द्वािा संचाशलत तथा गृह माशमला शवभागबाट मान्यताप्राप्त CHEER के न्र
ले अंग्रज
े ी ि 8 वटा अन्य भाषाहरुको बीचमा1 गैि- शविेषगज्ञता/ गैि-व्यावसाशयक साधािण
दोभाषे तथा अनुवाद सेवा प्रदान गदछ
ध l यसको टेशलफोन दोभाषे एवं सोधपुछ सेवा (TELIS)
ले 3 तफी भोइस कन्फे िे न्स दोभाषे सेवा प्रदान गनध सक्छ ि यो सेवा प्रयोगकताध ि सावधजशनक
अशधकािीहरुको लाशग शन:िुल्क छ l
सावधजशनक अशधकािीहरुले CHEER के न्रका
हटलाइनहरुमा कल गिे ि (हनु
े धहोस् https://hkcscheer.net/) TELIS बाट साधािण
दोभाषे सेवाहरुको सहयोग शलन सक्नछन्
े
l TELIS बाहकका
े
दोभाषे तथा अनुवाद सेवाहरुका
लाशग CHEER के न्र ले िुल्क शलनेहदा
ुँ यी सेवा चाहने सावधजशनक अशधकािीहरुले
सेवाप्रदायकहरुसुँग सम्पकध गनध स्टोि एण्र् प्रोक्युिमेन्ट िे गुलेसन्स (S&PRs) को पालना
गनुधपदछ
ध l CHEER के न्र द्वािा प्रदान गरिने दोभाषे तथा अनुवाद सेवाहरुको प्रयोग गने
शनदेिनहरु यस ललंकबाट प्राप्त गनध सदकन्छ :
http://had.host.ccgo.hksarg/rru/Guidelinesforusinginterpretationandtrans
lationservice.pdf
8.
सेवा प्रयोगकताधहरुको आवश्यकता पुिा गनध प्रदान गरिने दोभाषे सेवा
सावधजशनक सेवाका प्रकाि अनुसाि फिक-फिक हने भएकाले सावधजशनक अशधकािीहरुले
शतनको कायाधत्मक आवश्यकता ि वास्तशवक अवस्थालाई बुझेि अन्य उपयुक्त दोभाषे ि
अनुवाद सेवा प्रदायकहरुको िोजी गनुधपदछ
ध l अन्य साधािण सेवा प्रदायकहरुमा हङकङ िेंग
कुं ग हइ (HKSKH), सावधजशनक अस्पताल तथा शक्लशनकहरुमा दोभाषे सेवाहरु प्रदान गने
सेवा प्रदायक तथा आंशसककाशलन अदालतका दोभाषे सेवा प्रदान गने2 लेर्ी म्याक्लेहोज के न्र
पदधछन् l सावधजशनक अशधकािीहरुले अदफशसयल ल्यांग्वेज शर्शभजन अफ शसशभल सर्भधस
ब्युिोले3 व्यवस्था गिे का अनुवाद एवं दोभाषे सेवाका सूचीहरु तथा पचेलजंग कार्ध पोग्राम
अन्तगधतको पचेलजंग कार्ध मचेन्ट शलस्ट पशन हेनध सक्छन् l कु नै पशन कायधिममा B/D हरुलाई
S&PRs अनुसाि दक्ष भाषा सेवाहरुका लाशग यी भाषा सेवाप्रदायकहरुसुँग सम्पकध गनध
स्मिण गिाईन्छ l

शर्सेम्बि 2019

1

उक्त 8 भाषाहरु बहसा इन्र्ोनेशसया, शहन्दी, नेपाली, ट्यागलग, थाई, उदूध, शभयतनाशमज ि पन्जाबी हन् l सेवाहरु
गैि- शविेषगज्ञता/ गैि-व्यावसाशयक बाहेकका क्षेत्रहरुमा साधािण अनुवाद प्रदान गरिन्छन् l

2

कृ पया यसको साधािण सकलि
ुध
संख्या 3/2018 मा हेनुधहोस् l

3

अदफशसयल ल्यांग्वेज शर्शभजनले िािेको अनुवाद फमध तथा दफ्रल्यान्स अनुवादहरुको सूचीले मुख्यत: शचशनयाुँ ि
अंग्रेजी भाषाहरु बीचका दस्तावेज अनुवाद सेवा प्रदान गदधछन् l सावधजशनक अशधकािीहरुले अन्य भाषाहरुमा
अनुवाद ि/अथवा दोभाषे सेवाहरु शलनु अगाशर् उनीहरुको सेवाको क्षेत्र तथा गुणस्ति जाुँच गनध सक्छन् l

परिशिष्ट C

फिक जाशिका सेवा प्रयोगकिाहरुसम्बन्धी
ा
िथयाक
ां सकलन
ां

सेवा प्रबन्धका योजना शनर्ााण, र्ूलयाांकन ि सशर्क्षासम्बन्धी सेवा
प्रयोगकिााहरुको आवश्यकिाका बािे र्ा सावाजशनक अशधकािीहरुले बुझ्न ि उत्तिदायी
हुनुपदछ
ा l यस उद्देश्यका लाशग फिक जाशिका सेवा प्रयोगकिााहरुसम्बन्धी िथयाांक सांकलन
गना ि िथयाांकलाई (खासगिी व्यशिगि बाहेकका िथयाांक) िुरुन्ि प्राप्त गना सककने बनाउन
व्यावहारिक कदर्हरु चालनुपदछ
ा l शनयशर्ि रुपर्ा सांकशलि यस्िा सूचनाहरुर्ा आधारिि
िहेि सावाजशनक अशधकािीहरुले उनीहरुका नीशि िथा उपायहरुको जािीय सर्ानिार्ा
पिे को प्रभाव र्ूलयाांकन गना, सेवा प्रयोगकिााहरुको सावाजशनक सेवाहरुर्ा सर्ान पहुुँच को
अनुगर्न गना ि सेवा व्यवस्थाको शनिन्िि सुधाि गना सक्छन् l
उद्देश्यहरु
2.
गैि-शचशनयाुँ सेवा प्रयोगकिााहरुको िथयाांक सांकलन गने उद्देश्यहरुर्ा शनम्न
कु िाहरु पदछन्
ा
(a)

उनीहरुको प्रोफाइल, शविेषिा ि शविेष सेवा आवश्यकिाहरु बुझ्न,

(b)

उनीहरुको सेवा सदपयोगको
ु
ढाुँचा बुझ्न ि सेवा व्यवस्थार्ा उनीहरुको पहुुँच
अनुगर्न गना,

(c)

सावाजशनक सेवाको पहुचर्ा
ुँ
साांस्कशिक
ृ
िथा भाशषक बाधा-व्यवधानहरु
सार्ना गने सेवा प्रयोगकिााहरुको अशनवाया सहायिा ि सहायिा उपायका
व्यवस्थाहरुको सहजीकिण गना l

(d)

सेवा व्यवस्थाको प्रभावकारििाको अनुगर्नलाई जािी िाख्न, ि

(e)

नीशि िथा उपायहरुको कायाान्वयनको प्रभावकारििा प्रगशिका बािे र्ा
सवासाधािणलाई सु-सूशचि गना l

3.
सावाजशनक अशधकािीहरुले यस्िा िथयाांक एवां सूचनाहरु स्वेशछछक ि गोप्य
ढांगले साथै अवसिको सर्ानिालाई प्रवर्द्ान गने उद्देश्यका लाशग सांकलन गनुापछा l सेवा
प्रयोगकिााहरुले आफ्नो जािीय सर्ूहहरु खुलाउन नचाहेका ठाउुँ र्ा अशधकािीहरुले
उनीहरुको परिचय गोप्य िाख्ने ढांगले िथयाांक सांकलन गने किार्ा
ु
ध्यान कदनुपछा l सेवाहरुको
प्रयोग वा प्राशप्त गने ििार्ा सावाजशनक अशधकािीहरुले प्रयोगकिााहरुलाई िथयाक
ां कदन बाध्य
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गिाउनु हुदै
ुँ न ि यकद उनीहरुले त्यस्िा िथयाांकहरु कदन इन्काि 1 गिे र्ा कनै
ु प्रशिकल
ु
परिणार्को शसजाना हुनुहुद
ुँ ैन l
4.
सावाजशनक अशधकािीहरुले व्यशिगि िथयाांक सांकलन गदाा वा गनुा अशि
उनीहरुलाई सूशचि गनै पछा l यसर्ा व्यशिगि िथयाांक प्रयोगका उद्देश्यहरु ि उि िथयाांक
पूणारुपर्ा स्वेशछछक िहने जस्िा कु िाहरु पदछन्
ा
l िथयाांक सांकलन िथयाांकीय ि सेवा
अनुगर्नका लाशग हो, अन्य प्रयोजनका लाशग होइन भन्ने कु िा सावाजशनक अशधकािीहरुले
भुलनु हुुँदैन l त्यसका अशिरिि परिणार्ि: आउने िथयाांक वा सेवा अनुगर्नका परिणार्हरु
िथयाांकका सहभागीहरुलाई उपलब्ध गरिने छैन l र्ाशथको व्यवस्थाको सेवा प्रयोगहरुलाई
जनाउने एउटा नर्ूना भनाई सन्दभाका लाशग परिशिष्टर्ा िाशखएको छ l
क्षेत्र
िथयाांक सांकलनका सावाजशनक सेवाका शवषयहरु
5.
सावाजशनक अशधकािीहरुले सम्पूणा नीशि क्षेत्रहरुको सशर्क्षा गनुा पदछ
ा ि फिक
जाशिका र्ाशनसहरुले प्रयोग गना सक्ने वा उनीहरुलाई चाशहने पहुुँच सम्बन्धी नीशि िथा
उपायहरुको पशहचान गिे ि सोही अनुसाि िथयाांक सांकलन गनुापदछ
ा l िथयाांक सांकलनका
सम्बन्धर्ा “सोधपुछ िथा उजुिीहरु” लाई अशनवाया ककशसर्का सेवाहरु र्ाशननु पदछ
ा l यस
सम्बन्धर्ा सावाजशनक अशधकािीहरुले सोधपुछ / उजुिी गने व्यशिबाट िथयाांक सांकलन
गनुापदाछ जसलाई “दोभाषे / अनुवाद सेवाको आवश्यकिा” ि “िोजाईका भाषाहरु” आवश्यक
छन् l
सांकलन गरिनु पने िथयाांकहरु
6.
दोभाषे िथा अनुवाद सेवा आवश्यक पने सेवा प्रयोगकिााहरुको “दोभाषे /
अनुवाद सेवाको आवश्यकिा” ि “िोजाईका भाषाहरु” सम्बन्धी आधािभूि सू चनाहरु
(शचशनयाुँ ि अांग्रेजी भाषा बाहेकका)2 सांकशलि गरिनु पदछ
ा l सावाजशनक अशधकािीहरुले
शचशनयाुँ ि अांग्रेजी बाहका
े अन्य भाषा प्रयोग गने सेवा प्रयोगकिााहरुबाट िथयाांक सांकलन गनुा
पदाछ ि भाषा सेवाका शनम्न िथयाांकहरु िाख्नुपदछ,
ा जस्िै

1

(a)

भाषा सेवाहरुको अनुिोध गरिने अवस्थाहरुको सांख्या

(b)

सेवा प्रयोगकिााहरुलाई भाषा सेवा प्रदान गरिने अवस्थाहरुको सांख्या

िथयाांक सांकलन स्वेछछाको आधािर्ा हुने भएकाले सांकशलि िथयाांकको पूणािा, वैधिा ि शवश्वसनीयिा सार्ान्यि:
प्रभाशवि हुन सक्छ l यसो भशनिहदा
ुँ सांकलन गरिएका यस्िा िथयाांक ि सूचनाहरुले पशन सावाजशनक
अशधकािीहरुलाई सेवा अनुगर्न ि शनिन्िि सेवा सुधािका लाशग उपयोगी सूचना ि पृष्ठपोषण कदन्छन् l

2

िुलना गनाका लाशग सावाजशनक अशधकािीहरुले बहसा इन्डोनेशसया, शहन्दी, नेपाली, ट्यागलग, थाई, उदा,ू शभयिनार्ी,
पन्जाबी ि अन्य नौं भाषाहरुको न्युनिर् िथयाांक सांकलन गनुापदाछ l
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(c)

भाषा सेवा प्रदान गदाा स्वीकाि गरिने वा इन्काि गरिने अवस्थाहरुको सांख्या,
ि

(d)

भाषा सेवाको अनुिोध (जस्िै: र्ाशथको (a)) वा सेवा अफि स्वीकाि गरिने
(जस्िै: र्ाशथको (c)) भाषाको अनुिोध गरिएको l

यकद यस्िा िथयाांकले सावाजशनक अशधकािीहरुको सेवा प्रबन्धलाई सहयोग पुग्ने भएर्ा फिक
जाशिका र्ाशनसहरुको सेवा प्रयोगका अन्य िथयाांक वा आांकडाहरु सांकलन गना सक्छन् (जस्िै,
“जाशियिा”, “िाशियिा”, “शलङ्ग”, “देिीय र्ूल” आकद) (जस्िै: कु नै-कु नै जाशिका
र्शहलाहरुले र्शहला र्ेशडकलकर्ीहरुसुँग र्ात्र सम्पका गछान्) l
7.
शवशभन्न सावाजशनक सेवाहरुसुँगसांगै जनगणना िथयाांक जस्िा र्ापदण्डहरुको
िुलना गना गरिने सांकनल गरिनुपने िथयाांकहरुको बर्गाकिणका लाशग स्रोि सार्ग्री जनगणना
िथा िथयाांक शवभागले अांशगकाि गिे का र्ानाकककृ ि सांशहिाहरुबाट शलईनुपदछ
ा l यस
सम्बन्धर्ा जािीय सर्ूहहरुको बर्गाकिणका लाशग सावाजशनक अशधकािीहरुले कशम्िर्ा
कफशलशपनो, इन्डोनेशसयन, भाििीय, नेपाली, पाककस्िानी, थाई, अन्य एशसयाली
(शभयिनार्ी लगायि) का 8 वगीकिणहरुका िथयाांक सांकलन गनुा पदछ
ा l 2016 को
उपजनगणनाको प्रशिवेदन अनुसाि र्ाशथ उशललशखि यी जािीय सर्ूहहरु सबैभन्दा ठु ला गैिशचशनयाुँ सर्ूहहरु हुन् l जनगणना िथा िथयाांक शवभागद्द्वािा िोककएका अलपसांख्यक
जाशिहरु3 l
8.
सांकलन गरिएका िथयाांकहरु प्रत्यक्ष रुपर्ा सान्दर्भाक, आवश्यक हुनुपछा ि
सर्ान सेवा पहुुँचर्ा प्रयोगकिााहरुको उद्देश्य प्राशप्तको सीर्ा भन्दा ज्यादा हुनुहुद
ुँ ैन भन्ने
कु िार्ा सावाजशनक अशधकािीहरुले ध्यान कदनुपदछ
ा
l
शवशभन्न जाशिका सेवा
प्रयोगकिााहरुको सांकशलि गैि-वैयशिक िथयाांक जािी अनुगर्नका लाशग सशजलै भेट्न
सककने हुनुपदछ
ा l कु नै िांका लागेर्ा न्याय शवभाग/ व्यशिगि िथयाांकका लाशग गोपशनयिा
परिषदको कायाालयबाट सललाह शलन सककन्छ l
9.
िथयाांक सांकलन ि सांकलन गरिने िथयाांकका वगीकिण (अनुछछेद 5 देशख 7
भन्दा र्ाशथका) सम्बन्धी शनणायहरुलाई उशचि िरिकाले दस्िावेजीकिण गरिनुपदछ
ा l यसका
अशिरिि अवस्थाहरुर्ा हुने परिविानका सम्बन्धर्ा यस्िा शनयाणहरुलाई शनयशर्ि रुपर्ा
सशर्क्षा गनुा पदछ
ा l
कायाान्वयन
10.
3

गैि-शचशनयाुँ सेवा प्रयोगकिााहरुको िथयाांक/सूचना सांकलन र्ाचा 2022 र्ा
2016

को

उपजनगणनाको

प्रशिवेदनको

िाशलका

3.1

र्ा

हनु
े ाहोस्

l

अलपसांख्यक

जाशिहरु

(https://www.statistics.gov.hk/pub/B11201002016XXXXB0100.pdf) यी शनदेिनहरुर्ा अशधकाांि
जापानी िथा कोरियाली पूवी एशसयाली एवां गोिा र्ाशनसहरु हङकङर्ा प्रवासीका रुपर्ा कायािि िहेका ि
अांग्रेजीर्ा सांचाि गना सक्ने भएकाले उनीहरुलाई “अन्य” अन्िगाि वगीकिण गनुापदाछ l
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दुई बषाको अवशधर्ा सककने गिी चिणबर्द्रुपर्ा अशप्रल 2020 बाट िुरु हुनेछ l
(a)

पशहलो चिण (र्ाचा 2021 र्ा पुिा हुने)
⚫ “दोभाषे / अनुवाद सेवाको आवश्यकिा भएका” ि उनीहरुका “िोजाईका
भाषाहरु” सशहिका सोधपुछ गने / उजुिी हालने व्यशिहरुबाट
शनम्नअनुसाि िथयाांक सांकलन गना:
(i) भाषा सेवाहरुको अनुिोध गरिने अवस्थाहरुको सांख्या
(ii)

सेवा प्रयोगकिााहरुलाई भाषा सेवा प्रदान गरिने अवस्थाहरुको
सांख्या

(iii) भाषा सेवा प्रदान गदाा स्वीकाि गरिने वा इन्काि गरिने
अवस्थाहरुको सांख्या, ि
(iv) भाषा सेवाको अनुिोध 4 (जस्िै: र्ाशथको (i)) वा सेवा अफि
स्वीकाि गरिने (जस्िै: र्ाशथको (iii)) भाषाको अनुिोध गरिएको
l
(v)

दोभाषे/अनुवादको आवश्यकिा सशहि सेवा प्रयोगकिााहरुद्वािा
हाशलएका उजुिीहरुको सांख्या ि उि उजुिीहरु “दोभाषे ि/अथवा
अनुवाद सेवाको अभाव/ व्यवस्था” सुँग सम्बशन्धि छन् कक l

(vi) पशहचान गरिएका अन्य कु नै िथयाांकका ककशसर्हरु (यकद भएर्ा)
l

4

⚫

सर्ग्र िथयाांक सांकलन प्रबन्धको अनुगर्न गना ि वास्िशवक
अवस्थाहरुर्ा आधारिि भएि आवश्यक सर्ायोजन गना l

⚫

पशहलो चिणको िथयाांक सांकलन प्रबन्धको सशर्क्षा गना ि िथयाांक
सांकलनलाई फे ब्रुअिी 2021 को अन्िसम्र्र्ा हुने दोस्रो चिणका
योजनाबर्द् सेवाहरुर्ा शवस्िाि गना आवश्यक प्राशवशधक ि प्रचािप्रसािको ियािी गना l

⚫

सांकशलि िथयाांकहरुको पूणा रुपलाई 2021 अशप्रलको अन्िसम्र्र्ा
जनिाको सूचनार्ा पुयााउन सम्बर्द् वेबसाइटहरुर्ा उपलब्ध गना l

कृ पया सांकलन गरिने नौं भाषाहरुको िथयाांकका लाशग फु टनोट 2 र्ा हेनुाहोस् l
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⚫

(b)

11.
सककनेछ l

प्राप्त िथयाांकहरुर्ा आधारिि िहेि नीशि, उपाय ि सेवा व्यवस्थाको
प्रभावकारििा सशर्क्षा गना ि आवश्यकिा अनुसाि सुधाि / सांिोधन गना
l

दोश्रो चिण (र्ाचा 2022 सम्र्र्ा पुिा गनुापने)
⚫

यस चिणर्ा सर्ावेि गना योजना गरिएका सेवाहरुका लाशग शवशभन्न
जाशिका प्रयोगकिााहरुको िथयाांक िथा सूचनाहरु सांकलन गना,

⚫

सर्ग्र िथयाांक सांकलन प्रबन्धको अनुगर्न गना ि वास्िशवक
अवस्थाहरुर्ा आधारिि िहिे आवश्यक सर्ायोजन गना l

⚫

सेवाका ककशसर् िथा सांकलन गरिनुपने िथयाांकहरु लगायिका िथयाांक
सांकलन व्यवस्थाको बार्षाक सशर्क्षा गना,

⚫

सांकशलि िथयाांकहरुको पूणा रुपलाई हिे क बषा अशप्रलको अन्िसम्र्र्ा
जनिाको सूचनार्ा पुयााउन सम्बर्द् वेबसाइटहरुर्ा उपलब्ध गना l ि

⚫

प्राप्त िथयाांकहरुर्ा आधारिि िहेि नीशि, उपाय ि सेवा व्यवस्थाको
प्रभावकारििा सशर्क्षा गना ि आवश्यकिा अनुसाि सुधाि / सांिोधन गना
l

दई
ु चिणको कायाान्वयनबाट प्राप्त अनुभवर्ा आधारिि िहेि थप सुधाि गना

12.
सिकािर्ा यी शनदेिनहरुको सर्ग्र कायान्वयन गने कायार्ा सहयोग ि
व्यवस्था शर्लाउन CMAB शजम्र्ेवाि छ l अरुहरुसांगै CMAB ले िोककएको ढाुँचार्ा
बार्षाकरुपर्ा “भाषा सेवाहरुको आवश्यकिा” (प्राप्त अनुिोधहरुको सांख्या ि प्रदान गरिने
दोभाषे सेवाहरुको सांख्या लगायि) ि “िोजाइका भाषाहरु” सम्बशन्धि सावाजशनक
अशधकािीहरुबाट सान्दर्भाक िथयाांक सांकलन गनेछ l सर्ग्र िथयाकहरु
ां
जनिाको सूचनाका
लाशग CMAB को वेबसाइटर्ा प्रकाशसि गरिनेछ l

शडसेम्बि 2019

- 6 -

परिशिष्ट
िथयाांक सकलन
ां
शवविण :

(पुनश्च: यो शवविण शवशभन्न जाशिका र्ाशनसहरुले प्रयोग गने सेवाहरुसम्बन्धी िथयाांक ि
सूचना सांकलनर्ा र्ात्र लागु हुन्छ जुन सावाजशनक अशधकािीहरुले सम्बर्द् क्षत्रशभत्र
े
िहेि
आफ्नो काया सांचालन गनाका लाशग हाशसल गिे का िथयाांकहरुर्ा थप िथयाांक हुन् l)
फिक जाशिका सेवा प्रयोगकिाहरुको
ा
सचना
ू
सकलन
ां
1.

फिक जाशिका सेवाग्राहीहरुका आवश्यकिाहरुलाई अझै िाम्रिी बुझ्न ि उनीहरुको िी
आवश्यकिाहरु पुिा गना हाम्रो सेवार्ा सुधाि गनाका लाशग िपाईंलाई “दोभाषे / अनुवाद
सेवा” ि “िोजाईका भाषाहरु” र्ा आफ्नो सूचना प्रदान गना आर्शन्त्रि गरिन्छ l (पुनश्च:

आवश्यकिा अनुसाि सावाजशनक अशधकािीहरुले परिविान गना सक्ने िथयाांकका
बर्गाकिण) िथयाांकीय ि सेवा अनुगर्न प्रयोजनका लाशग l
2.

यस्िा सूचनाको व्यवस्था स्वेशछछक िहेको छ l िपाईंले सूचना प्रदान नगना पशन
सक्नुहुन्छ l यध्यशप, सांकलन गरिने सूचना फिक जाशिका र्ाशनसहरुलाई हार्ीले कदने
सेवाहरुर्ा शनिन्िि सुधाि गना र्हत्वपूणा हुने भएकाले िपाईंको सहयोगको उच्च कदि
गरिन्छ l

3.

व्यशिगि िथयाांक (गोपशनयिा) अध्यादेिको आवश्यकिालाई पालना गदै व्यशिगि
सूचनाको व्यवस्थापनसुँग सम्बर्द् हार्ीसुँग भएका व्यशिगि सूचनाको गोपशनयिा ि
सुिक्षालाई सुिशक्षि गना हार्ी प्रशिवर्द् छौं l हार्ी हाम्रा कर्ाचािीहरुले कडा सुिक्षा ि
गोपशनयिाको र्ापदण्ड पालना गनेछन् भन्ने कु िा सुशनशश्चि गनेछौं l

4.

सांकलन गरिने सुचनाहरु िथयाांकीय ि सेवा अनुगर्न उद्देश्यका लाशग र्ात्र हुन्, अन्य
प्रयोजनका लाशग होइनन् l

5.

प्राप्त िथयाांक वा सेवा अनुगर्नका परिणार्हरु सूचना प्रदान गने र्ाशनसहरुको
पशहचानलाई खुलाउने गिी उपलब्ध गिाइने छैनन् l

6.

सोधपुछका लाशग कृ पया सम्पका गनुाहोस् :

(सम्बशन्धि सावाजशनक अशधकािीहरुको PDPO कायाान्वयन गना सहयोग गने
अशधकािीहरुको सम्पका )

