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जातीय समानताको बढावा को िनिम्त 
 िवद्यमान तथा योजना बद्ध उपायह� 

 
समान अवसर आयोग  

                                       
 
समान अवसर आयोग (EOC) हङकङमा िलंग भेदभाव अध्यादशे (SDO), अपांगता भेदभाव अध्यादशे (DDO), पा�रवा�रक 
िस्थित भेदभाव अध्यादशे (FSDO) तथा जाित भदेभाव अध्यादशे (RDO)लाई लाग ुगन� प्रायोजनका साथ म े1996 मा स्थािपत 
एक वैधािनक िनकाय हो । 
 
आयोगले िलगं , वैवािहक िस्थित, गभार्वस्था, स्तनपान, अपागंता, पा�रवा�रक िस्थित तथा जाितका आधारमा ह�न े िवभदेलाई 
हटाउनको िनिम्त काम गदर्छ । 
 
हामी यौन दवु्यर्वहार, स्तनपान दवु्यर्हार, र अपांगता र जाितको आधारमा ह�न े  दवु्यर्वहार र आलोचना गन� व्यवहार हटाउन ेल�य 
पिन राख्दछौं । हामी प�ुष र मिहला बीच, अपांगता भएका वा नभएका व्यि�ह�को पा�रवा�रक िस्थित र जाितयताका  बाबजदु 
उनीह� बीच समान अवसरह�को बढावा गदर्छौं । 
 
EOC ले आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएका मखु्य सावर्जिनक सेवाह�मा जातीय समानता र समान पह�चँको प्रवद्धर्नसँग सम्बिन्धत सेवाह� र िवद्यमान तथा 
योजनाबद्ध उपायह�लाई हाइलाइट गद� संवैधािनक र मखु्य भभूाग मािमला ब्यूरो (CMAB) द्वारा जारी ग�रएको “जातीय समानताको प्रवद्धर्नका 
सम्बन्धमा प्रशासिनक मागर्िनद�शनह�” अन्तगर्त जाँचसूची तयार गरेको छ। अन्य सरकारी ब्यूरो/िवभागह� र सावर्जिनक अिधकारीह�द्वारा �परेखा 
बनाइएका जाँचसूचीह�सिहत यो जाँचसूचीलाई सावर्जिनक पह�चँका लािग CMAB को वेबसाइटमा अपलोड ग�रएको छ। 
 

A. सोधपुछ तथा उजुरी सेवाह� 
 

सम्बिन्धत 
सेवाह� 

  RDO को दफा 78 र 79 अन्तगर्त EOC ले जातीय भेदभाव, दवु्यर्वहार तथा आलोचनाहटाउन 
र समान अवसर र िविवध जाितका मािनसह� बीच सद्भाव कायम राख्न गरैकानूनी कायर्ह�को 
उजरुी सम्हाल्दछ, अनुसन्धान र मध्यस्तता बैठक र सहयोग प्रदान गन� कायर् गदर्छ ।    

   EOC ले RDO को पालना सम्बन्धी सावर्जिनक िनकायह�, अन्य पाट� (प�)ह� र 
व्यि�ह�का सोधपछुह� सम्हाल्न ेतथा सल्लाह प्रदान गदर्छ । 

िवद्यमान  
उपायह� 

  हामी िविवध जाितका मािनसह�को सोधपछु र उजरुी गनर् पाउने समान पह�चँलाइर् सिुनि�त 
गदर्छौं । 

   िविवध जातीय समहुह�को आवश्यकता, संवेदनशीलता र चासोलाइर् सोधपछु र उजरुी सेवा 
प्रदान गदार् ध्यानमा रािखन्छ । 

   िविवध जाितका सोधपछुकतार् तथा उजरुीकतार्ह�को भाषाको आवश्यकताह� परुा गनर् 
अनुवाद तथा दोभाषे सेवाह� आवश्यक परेको बेला उपलब्ध गराइन्छ  । 

भावी कायर्को मलू्याकंन   EOC ले िनयिमत �पमा आफ्ना सोधपछु तथा उजरुी सम्हाल्न ेसेवाह� र िविवध जाितका 
मािनसह�को यसको सेवाह�मा समान पह�चँ स�ुढ गन� थप उपायह�को मलू्यांकन र समी�ा 
गन�छ । 

िलन े/िलनु पन�  
थप उपायह� 

  िविवध जाितका सोधपछुकतार् र उजरुीकतार्ह�लाई उजरुी सम्हाल्न े प्रिक्रया (कम्प्लेन्ट 
�ाडिलगं प्रोसेस – CHP) र/वा मध्यस्तता कायर्िविध (प्रिक्रया) बारे तत्काल ैबुझाइका लािग 
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CHP र मध्यस्तता सम्बन्धी िभिडयोह�मा अंगे्रजी र िचिनया ँभाषाह� बाहके अन्य आठवटा 
भाषाह� जस्त ैबहासा ईन्डोनेिशया, िहन्दी, नेपाली, तागालग, थाई, उदूर्, िभयतनामी र पञ्जाबी 
भाषामा सबटाइटलह�को प्रावधानका साथै िचिनया ँ र अङ्गे्रजीबाहके मािथका आठ वटा 
भाषामा उजरुीकतार् र प्रितवादीह�का लािग CHP जानकारीको प्रावधान राख्न ेकदम चािलनेछ 
। 

  जातीय मदु्दाह� र/वा जातीय समहूह� सम्बन्धी सोधपछु र उजरुीह�को डाटालाई जातीय 
समानताका  नीितह� र उपायह�को िनरन्तर समी�ा गनर् संकलन ग�रनेछ ।   

   प्रयोग ग�रएको भाषाह� र िचिनया ँ र अंगे्रजी बाहके अन्य भाषा र सोधपछूकतार् तथा 
उजरुीकतार्द्वारा अनरुोध ग�रएको िवशेष भाषा (िचिनयाँ र अंगे्रजी बाहके अन्य भाषा) 
आवश्यकताह�को उिचत रेकडर् आन्त�रक डाटा संकलन प्रणालीमा रािखन ेछ । 

   

B. सवर्साधारणह�लाई प्रिश�ण सेवा 
 

सम्बिन्धत 
सेवाह�  
 

  EOC को नीित, अनुसन्धान र प्रिश�ण (पोिलसी �रसचर् एण्ड टे्रिनङ िडिभजन) िवभागल े

समान अवसर काननू र सम्बिन्धत व्यवस्थापन रणनीितमा प्रिश�ण िदन सवर्साधारणलाई दईु 

चरणमा प्रिश�ण प्रदान गदर्छ, जस्तै केलेन्डर प्रिश�ण र  कस्टमाइज्ड (आवश्यकता 

बमोिजम) प्रिश�ण । 

िवद्यमान   
उपायह� 

  प्रिश�ण पाठ्यक्रमह�मा प्रयोग ग�रन ेभाषाको माध्यम 

 केलेन्डर प्रिश�ण कायर्क्रम अन्तगर्त, EOC ल ेहरेक वषर् दईु वटा चरण िस्प्रङ (वसन्त 
ऋतु) र अटम (शरद ऋतु) मा संचालन गदर्छ । यस प्रिश�णमा भाग िलन ेदवैु क्यान्टोिनज 
बोल्न े र नबोल्न े व्यि�ह� भाषाको अवरोध िबना सहभागी होउन् भनरे िन: शलु्क 
क्यान्टोिनज र अंगे्रजी प्रिश�ण पाठ्यक्रमह� दवैु चरणमा उपलब्ध गराइन्छ । 

 कस्टमाइज्ड (आवश्यकता बमोिजम) प्रिश�ण अन्तगर्त, संगठनको अनरुोधमा 
क्यान्टोिनज तथा अंगे्रजीमा प्रिश�ण पाठ्यक्रमह� उपलब्ध गराइन्छ  । 

   प्रिश�ण पाठ्यक्रमह�को िवषयवस्तु 

 जातीय समानता, सांस्कृितक �पमा समावेशी कायर्स्थल र RDO अन्तगर्त प्रमखु 
गैरकानूनी कायर्ह�को अवधारणालाइर् िवद्यमान केलने्डर प्रिश�ण र कस्टमाइज्ड  
प्रिश�ण पाठ्यक्रमह�द्वारा जातीय समानता बढाउन उपय�ु भएमा समेट्न ेछन ्। 

   प्रिश�ण सेवाह�मा पह�चँ 

 EOC को वेवसाइट मादवैु िचिनया ँर अंगे्रजी भाषामा भनार् सम्बन्धी र सबै जानकारी 
प्रा� गनर् सिकन्छ । 

 EOC को वेबसाइटमा अंगे्रजी र िचिनया ँभाषामा भनार् फाराम उपलब्ध छ । 

भावी कायर्को मलू्याकंन   जातीय समानता सम्बिन्धत प्रिश�ण पाठ्यक्रमको िवषयवस्तुको हकमा हरेक वषर् दवैु 
प्रिश�णको चरणह�मा प्रिश�कह�ले िनरन्तर समी�ा गन�छन ्। 
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C. िविवध जाितका मािनसह�लाई प्रिश�ण सेवा 
 

सम्बिन्धत 
सेवाह� 

  EOC को अल्पसंख्यक जातीय एकाइ (एिथ्नक म्याइनो�रिटज यिुनट) (द“यिुनट”) ल ेसिक्रय 

�पमा भेदभाव िवरोधी संर�ण सम्बन्धी प्रिश�ण आवश्यकताह� ह�न े जातीय समहूलाई 

पिहचान गदर्छ र उनीह�को भाषा आवश्यकताह�को आंकलन गदर्छ । 

िवद्यमान 
उपायह� 

  आवश्यकता अनुसार र व्यावहा�रक माध्यमद्वारा िविभन्न जातीय समहूलाई प्रिश�ण कायर्क्रमह� 
िनम्न अनुसार उपलब्ध गराइन ेछः  

 समहूह�को आवश्यक भाषामा िनपणुर् कमर्चारीद्वारा प्रत्य� सेवा उपलब्ध गराइन े। 

 अ� सेवा प्रदायकह�ले दोभाषे तथा अनुवाद सेवाको लािग िसफा�रस (�रफरल) ग�रन े। 

 आवश्यक भाषा सहयोगको लािग NGOह�, जातीय समहू वा 
महावािणज्यदतूावासको कायार्लयह�सँग सहकायर् ग�रन े। 

भावी कायर्को मलू्याकंन   िविभन्न जातीय समहूह�लाई प्रिश�ण सेवा प्रदान गदार् िलएको (िफडव्याक) प्रितिक्रयाह� 
यिुनटको आउटरीच गितिविधह� र जातीय समदुायका नेताह�सँग गरेकोिनयिमत बैठकह� बाट 
संकलन ग�रनेछ । 

िलइएका  /िलइन ुपन�  
थप उपायह� 

  िविभन्न जातीय समदुायमा यिुनटको नटेवकर्  िवस्तार गन� �ि� कोणमा बंगलादशेी, िशख, 
श्रीलंकाली, अिफ्रक� आिद जस्ता साना तर बढ्दोजनसंख्या भएका जातीय समहूह�लाई थप 
प्रिश�ण प्रदान ग�रनछे । 

   

D. आवश्यक पन� प्रयोगकतार्ह�लाई उिचत भाषा सेवाह�को प्रावधान 
 

सम्बिन्धत 
सेवाह� 

  िविवध जाितका मािनसह�ल ेहाम्रा सेवाह�मा समान �पमा पह�चँ गन� सिुनि�त गनर् सिक्रय र 

व्यावहा�रक �ि�कोण अपनाउन EOC प्रितबद्ध छ । िचिनयाँ/अंगे्रजीमा पढ्न वा संवाद गनर् 

नसक्न ेसेवाप्रयोगकतार्ह�सँग सम्वादको सहजीकरण गनर् उपय�ु भाषा सेवाह� प्रदान ग�रनेछ । 

िवद्यमान   
उपायह� 

  EOC ले कायार्न्वयन गरेक चारवटा भदेभाव अध्यादशेको पचार्ह� र अन्य सम्बिन्धत जानकारी 
अंगे्रजी र िचिनया ँ भाषा बाहके आठ वटा भाषाह�: बहासा ईन्डोनेिशया, िहन्दी, नपेाली, 
पञ्जाबी, तागालग, थाई, उदूर् र िभयतनामीमा उपलब्ध छन्। यी पचार्ह� EOC को कायार्लयबाट 
प्रा� गनर् वा EOC को वेबसाइटबाट डाउनलोड गनर् सिकन्छ । प्रचारप्रसारका  सामग्रीह� 
व्यवहा�रक र आवश्यक परेको खण्डमा िचिनया ँर अंगे्रजीमा बाहके अ� भाषाह�मा अनुवाद 
ग�रनेछ । 

भावी कायर्को मलू्याकंन   प्रदान ग�रएको भाषा सहायताको प्रभावका�रता बारे िविवध जाितका सेवाप्रयोगकतार्ह�बाट प्रा� 
(िफडव्याक) प्रितिक्रयाह� सेवाको िनरन्तर समी�ा र सधुार गनर् प्रयोग ग�रनछे । 

   भावी सेवा आवश्यकताह� र आवश्यक स्रोतह�को योजना गनर् अनुवाद र दोभाषे सेवाको 
अनुरोध र सेवा प्रदान ग�रएको संख्यालाई िनयिमत समी�ा ग�रनेछ । 

िलइएका /िलइन ुपन�  
थप उपायह� 

  बंगलादशेी र श्रीलंकाजस्ता अन्य बढ्दो जातीय समहूह�मा सचूना प्रसारलाइर्   िवस्तार गनर्, 
जानकारीमलूक पचार्ह� अनुवाद ग�रनेछ र व्यि�गत �पमा वा EOC को वेबसाइटबाट 
उनीह�लाइर् उपलब्ध गराइनछे । 
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  अंगे्रजी र िचिनया ँ भाषा बाहके िविभन्न भाषाह�मा िन:शलु्क दोभाषे / अनुवाद सेवाह�को 
उपलब्धताको चतेना विृद्ध गनर्, EOC को प्रित�ा हलमा स्प��पमा दिेखन े सचूना/पोस्टर 
टाँिसएको छ र EOC को वेबसाइटमा उिचत �पमा रािखनछे । 

   फ्रन्टलाइन स्टाफलाई सिक्रय �पमा EOC को भाषा सेवाबारे जानकारी प्रयोगकतार्ह�लाई 
उपलब्ध गराउन प्रोत्सािहत ग�रन्छ । संवादलाई थप सहज बनाउन EOC ले अंगे्रजी /िचिनया ँ
भाषा बोल्न नजान्न े सेवाप्रयोगकतार्ह�लाई िवशेष AI ट्रान्सलटेर एरबड, जसल े 36 वटा 
भाषाह�लाइर् सपोटर् गछर्, आवश्यकता अनुसार प्रयोग गनर्को लािग उपलब्ध गराइएको छ  । 

   अनुरोध ग�रएको अनुवाद र दोभाषे सेवाका संख्याह� सेवा र स्रोतह�को समी�ाका लािग 
संकलन ग�रन्छ । 

   EOC को वेबसाइटमा अिहल ेअंगे्रजी र िचिनया ँभाषामा भएको EOC को व्यि�गत जानकारी 
संकलन िववरण र गोपनीयता नीित िववरण नौवटा भाषाह�: बहासा ईन्डोनिेशया, बंगाली, 
िहन्दी, नपेाली, पञ्जाबी, तागालग, थाई, उदूर् रिभयतनामी, पन्जाबी र बंगालीमा अनुवाद ग�रएको 
छ । 

   उिचत (प्रभावकारी) सेवा िदन ेसिुनि�त गनर् सबै कमर्चारी, िवशेष गरी फ्रन्टलाइन स्टाफलाई 
जानकारी होस ्भिन दोभाषे /अनुवाद सेवाको व्यवस्थाको कायर्िविध तयार ग�रनेछ । 

 
सोधपछु वा, प्रितिक्रयाह� बारे, कृपया कप�रेट प्लािनगं एण्ड सिभर्सेस ् िडिभजनका िसिनयर इक्वल अपरटुिनिटज ् अिफसर 
(एडिमिनस्टे्रसन एण्ड पसर्नेल) (कप�रेट योजना तथा सेवा िवभागकको व�र� समान अवसर अिधकृत (प्रशासन तथा कमर्चारी ) 
(Miss Gloria YU) लाई िनम्न माध्यमद्वारा सम्पकर्  गनुर्होस ्– 
 
ईमेल:   eoc@eoc.org.hk 
टेिलफोन न.ं:  (852) 2511 8211 
फ्याक्स नं.:  (852) 2511 8142 
SMS सेवा:  6972566616538 (कान नसनु्न/ेबोल्न नसक्नेह�को लािग) 
 

• EOC को कायार्लयमा आउनको लािग भौितक सहायता चािहन ेअपांगता भएका व्यि�ह�ल ेहामीलाई 2511 8211 मा 
सम्पकर्  गनर् सक्नुह�न्छ ।  

• हाम्रो कायार्लय समय भन्दा बािहर सामान्य सोधपछु गनुर् परेमा, कृपया हाम्रो हटलाइन 2511 8211 मा भ्वोइस मेसेजह� 
छोड्नहुोस ्।  

 
 
समान अवसर आयोग 
जुलाई 2022 

mailto:eoc@eoc.org.hk

