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जातीय समानताको बढावा को नननतत 

 नवद्यमान तथा योजना बद्ध उपायहरु 

 

समान अवसर आयोग  

                                       

 

समान अवसर आयोग (EOC) हङकङमा ल िंग भेदभाव अध्यादशे (SDO), अपािंगता भेदभाव 

अध्यादशे (DDO), पाररवाररक नथथनत भेदभाव अध्यादशे (FSDO) तथा जानत भेदभाव 

अध्यादशे (RDO) ाई  ागु गने प्रायोजनका साथ मे 1996 मा थथानपत एक वैधाननक ननकाय 

हो । 

 

आयोग  ेल िंग , वैवानहक नथथनत, गभाावथथा, थतनपान, अपािंगता, पाररवाररक नथथनत तथा 

जानतका आधारमा हुने नवभेद ाई हटाउनको नननतत काम गदाछ । 

 

हामी यौन दरु्व्ावहार, र अपािंङ्गता र जानतको आधारमा हुन े  दरु्व्ावहार र आ ोचना गने 

र्व्वहार हटाउने  क्ष्य पनन राख्दछौं । हामी परुुष र मनह ा बीच, अपाङ्गता भएका वा 

नभएका र्व्निहरुको पाररवाररक नथथनत र जानतयताका  बाबजुद उनीहरु बीच समान 

अवसरहरुको बढावा गदाछौं । 

 

 

A. सोधपछु तथा उजरुी सवेाहरु 

 

सतबनधधत 

सेवाहरू 

  RDO को दफा 78 र 79 अधतगात EOC   े जातीय भेदभाव, 

दरु्व्ावहार तथा आ ोचनाहटाउन र समान अवसर र नवनवध 

जानतका  माननसहरू बीच सद्भाव कायम राख्न गैरकानूनी 

कायाहरुको  उजुरी सतहाल्दछ, अनुसधधान  र मध्यथतता  बैठक 

र सहयोग प्रदान गने काया गदाछ ।    

   EOC   ेRDO को पा ना सतवधधी सावाजननक ननकायहरू, अधय 

पाटी (पक्ष)हरू र र्व्निहरूका सोधपुछहरू सतहाल्ने तथा सल् ाह 

प्रदान गदाछ । 
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नवद्यमान  

उपायहरू 

  हामी नवनवध जानतका माननसहरूको सोधपुछ र उजुरी गना पाउने 

समान पहुुँच ार्ा सुनननित गदाछौं । 

   नवनवध जातीय समुहहरुको आवश्यकता, सिंवेदनशी ता र 

चासो ार्ा  सोधपुछ र उजुरी सेवा प्रदान गदाा ध्यानमा रानिधछ । 

   नवनवध जानतका सोधपछुकताा तथा उजुरीकतााहरुको भाषाको 

आवश्यकताहरू पुरा गना अनुवाद तथा दोभाषे सेवाहरु आवश्यक 

परेको बे ा उप ब्ध गरार्धछ  । 

भावी कायाको 

मूल्यािंकन 

  EOC   े ननयनमत रुपमा आफ्ना सोधपुछ तथा उजुरी सतहाल्ने 

सेवाहरू र नवनवध जानतका माननसहरुको यसको  सेवाहरुमा 

समान पहुुँच सुदढृ गने थप उपायहरुको मूल्यािंकन  र समीक्षा 

गनेछ । 

न न े/न न ुपने  

थप उपायहरु 

  नवनवध जानतका सोधपुछकताा र उजुरीकतााहरू ाई उजुरी सतहाल्ने 

प्रक्रिया (कत् ेधट ह्याडल िंग प्रोससे – CHP) र/वा मध्यथतता 

कायानवनध (प्रक्रिया) बारे तत्का ै बुझार्का  ानग  CHP र 

मध्यथतता सतबधधी नभनडयोहरुमा अिंगे्रजी र नचननयाुँ भाषाहरु 

बाहके अधय आठवटा भाषाहरु जथतै बहासा ईधडोनेनशया, नहधदी, 

नेपा ी, तागा ग, थाई, उदूा, नभयतनामी र पधजाबी भाषामा 

सबटार्ट हरूको प्रावधान राख्न ेकदम चान नेछ । 

  जातीय मुद्दाहरु र/वा जातीय समूहहरु सतबधधी सोधपुछ र 

उजुरीहरुको डाटा ाई जातीय समानताका  नीनतहरु र 

उपायहरुको ननरधतर समीक्षा गना सिंक न गररनेछ ।   

   प्रयोग गररएको भाषाहरू र नचननयाुँ र अिंगे्रजी बाहके अधय भाषा 

र सोधपूछकताा तथा उजुरीकतााद्वारा अनुरोध गररएको नवशेष 

भाषा (नचननयाुँ र अिंगे्रजी बाहके अधय भाषा) आवश्यकताहरूको 

उनचत रेकडा आधतररक डाटा सिंक न प्रणा ीमा रानिने छ । 

   



3 

B. सवासाधारणहरु ाई प्रनशक्षण सवेा 

 

सतबनधधत 

सेवाहरू  

 

  EOC को नीनत, अनुसधधान र प्रनशक्षण (पोन सी ररसचा एण्ड 

टे्रननङ नडनभजन) नवभाग  े समान अवसर कानून र सतबनधधत 

र्व्वथथापन रणनीनतमा प्रनशक्षण क्रदन सवासाधारण ाई दईु 

चरणमा प्रनशक्षण प्रदान गदाछ, जथतै के धेडर टे्रननङ र  

कथटमार्ज्ड (आवश्यकता बमोनजम)  टे्रननङ  । 

नवद्यमान   

उपायहरू 

  प्रनशक्षण पाठ्यिमहरुमा प्रयोग गररने भाषाको माध्यम 

 के ेधडर टे्रननङ कायािम अधतगात, EOC   ेहरेक वषा दईु वटा 

चरण नथप्रङ (वसधत ऋतु) र  अटम (शरद ऋतु) मा सिंचा न 

गदाछ । यस प्रनशक्षणमा  भाग न न ेदवु ैक्याधटोननज बोल्ने र 

नबोल्ने र्व्निहरु  भाषाको अवरोध नबना सहभागी होउन् 

भनेर नन: शुल्क क्याधटोननज र अिंगे्रजी प्रनशक्षण पाठ्यिमहरु 

दवु ैचरणमा उप ब्ध गरार्धछ  । 

 कथटमार्ज्ड (आवश्यकता बमोनजम)   प्रनशक्षण अधतगात, 

सिंगठनको अनुरोधमा क्याधटोननज तथा अिंगे्रजीमा प्रनशक्षण 

पाठ्यिमहरु उप ब्ध गरार्धछ  । 

   प्रनशक्षण पाठ्यिमहरुको नवषयवथतु 

 जातीय समानता, सािंथकृनतक रूपमा समावेशी कायाथथ  र 

RDO अधतगात प्रमुि गैरकानूनी कायाहरूको 

अवधारणा ार्ा नवद्यमान  के ेधडर टे्रननङ र कथटमार्ज्ड  

प्रनशक्षण पाठ्यिमहरुद्वारा जातीय समानता बढाउन 

उपयुि भएमा समेट्न ेछन्  । 

   प्रनशक्षण सेवाहरुमा पहुुँच 

 EOC को वेवसार्ट मादवु ैनचननयाुँ र अिंगे्रजी भाषामा भनाा 

सतबधधी र सब ैजानकारी प्राप्त गना सक्रकधछ । 

 EOC को वेबसार्टमा अिंगे्रजी र नचननयाुँ भाषामा भनाा 

फाराम उप ब्ध छ । 
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भावी कायाको 

मूल्यािंकन 

  जातीय समानता सतबनधधत प्रनशक्षण पाठ्यिमको नवषयवथतुको 

हकमा हरेक वषा दवुै प्रनशक्षणको चरणहरुमा प्रनशक्षकहरु  ेननरधतर 

समीक्षा गनेछन् । 

   

C. नवनवध जानतका माननसहरु ाई प्रनशक्षण सवेा 

 

सतबनधधत 

सेवाहरू 

  EOC को अल्पसिंख्यक जातीय एकार् (एनननक तयार्नोरररटज 

युननट) (द“युननट”)   े सक्रिय रूपमा भेदभाव नवरोधी सिंरक्षण 

सतवधधी प्रनशक्षण आवश्यकताहरू हुन ेजातीय समूह ाई पनहचान 

गदाछ र उनीहरूको भाषा आवश्यकताहरूको आिंक न गदाछ । 

नवद्यमान 

उपायहरू 

  आवश्यकता अनुसार र र्व्ावहाररक माध्यमद्वारा नवनभन्न जातीय  

समूह ाई प्रनशक्षण कायािमहरु ननम्न अनुसार उप ब्ध गरार्ने छः  

 समूहहरुको आवश्यक भाषामा ननपुणा कमाचारीद्वारा  प्रत्यक्ष  

सेवा उप ब्ध गरार्ने  । 

 अरु सेवा प्रदायकहरु  ेदोभाषे तथा अनुवाद सवेाको  ानग 

नसफाररस (ररफर ) गररने  । 

 आवश्यक भाषा सहयोगको  ानग NGOहरु, जातीय समूह 

वा महावानणज्यदतूावासको कायाा यहरूसुँग सहकाया गररन े 

। 

भावी कायाको 

मूल्यािंकन 

  नवनभन्न जातीय समूहहरू ाई प्रनशक्षण सेवा प्रदान गदाा न एको 

(क्रफडर्व्ाक) प्रनतक्रियाहरु युननटको आउटरीच गनतनवनधहरु र 

जातीय समुदायका नेताहरुसुँग गरेकोननयनमत बैठकहरु बाट सिंक न 

गररनेछ  

न र्एका  /न र्नु 

पने  

थप उपायहरु 

  नवनभन्न जातीय समुदायमा युननटको नेटवका  नवथतार  गने दनृि 

कोणमा बिंग ादशेी, नशि, श्री िंका ी, अक्रिकी आक्रद जथता साना 

तर बढ्दोजनसिंख्या भएका जातीय समूहहरू ाई थप प्रनशक्षण प्रदान 

गररनेछ । 
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D. आवश्यक पन ेप्रयोगकतााहरु ाई उनचत भाषा सवेाहरुको प्रावधान 

 

सतबनधधत 

सेवाहरू 

  नवनवध जानतका माननसहरू  े हाम्रा  सेवाहरूमा समान रूपमा 

पहुुँच गने सुनननित गना सक्रिय र र्व्ावहाररक दनृिकोण अपनाउन 

EOC प्रनतबद्ध छ । नचननयाुँ/अिंगे्रजीमा पढ्न वा सिंवाद गना नसके्न 

सेवाप्रयोगकतााहरुसुँग सतवादको सहजीकरण गना उपयुि भाषा 

सेवाहरू प्रदान गररनेछ । 

नवद्यमान   

उपायहरू 

  EOC   ेकायााधवयन गरेक चारवटा भेदभाव अध्यादशेको पचााहरु र 

अधय सतबनधधत जानकारी अिंगे्रजी र नचननयाुँ भाषा बाहके सातवटा 

भाषाहरु: बहासा ईधडोनेनशया, नहधदी, नेपा ी, तागा ग, थाई, उदूा 

र पधजाबीमा उप ब्ध छन्। यी पचााहरू EOC को कायाा यबाट  

प्राप्त गना  वा EOC को वेबसार्टबाट डाउन ोड गना सक्रकधछ । 

प्रचारप्रसारका  सामग्रीहरु र्व्वहाररक र आवश्यक परेको िण्डमा 

नचननयाुँ र अिंगे्रजीमा बाहके अरू भाषाहरूमा अनुवाद गररनेछ । 

भावी कायाको 

मूल्यािंकन 

  प्रदान गररएको भाषा सहायताको प्रभावकाररता बारे नवनवध 

जानतका सेवाप्रयोगकतााहरुबाट प्राप्त (क्रफडर्व्ाक) प्रनतक्रियाहरू 

सेवाको ननरधतर समीक्षा र सुधार गना प्रयोग गररनेछ । 

   भावी सेवा आवश्यकताहरू र आवश्यक स्रोतहरूको योजना गना 

अनुवाद र दोभाषे सेवाको अनुरोध र सेवा प्रदान गररएको सिंख्या ाई 

ननयनमत समीक्षा गररनेछ  । 

न र्एका /न र्नु पने  

थप उपायहरु 

  बिंग ादशेी र नभयतनामी जथता अधय बढ्दो जातीय समूहहरूमा 

सूचना प्रसार ार्ा   नवथतार गना, जानकारीमू क पचााहरु अनुवाद 

गररनेछ र र्व्निगत रूपमा वा EOC को वेबसार्टबाट उनीहरू ार्ा  

उप ब्ध गरार्नेछ । 

 

 

  अिंगे्रजी र नचननयाुँ भाषा बाहके नवनभन्न भाषाहरूमा नन:शुल्क 

दोभाषे / अनुवाद सेवाहरूको उप ब्धताको चेतना वृनद्ध गना, EOC 
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को प्रनतक्षा ह मा थपिरूपमा दनेिने सूचना/पोथटर टाुँनसएको छ र 

EOC को वेबसार्टमा उनचत रूपमा रानिनेछ । 

   िधट ार्न थटाफ ाई सक्रिय रूपमा EOC को भाषा सेवाबारे 

जानकारी प्रयोगकतााहरू ाई उप ब्ध गराउन प्रोत्सानहत गररधछ । 

सिंवाद ाई थप सहज बनाउन EOC   ेअिंगे्रजी /नचननयाुँ भाषा बोल्न 

नजान्ने सेवाप्रयोगकतााहरु ाई नवशेष AI ट्राधस टेर  एरबड, जस  े

36 वटा भाषाहरू ार्ा सपोटा गछा,  आवश्यकता अनुसार प्रयोग 

गनाको  ानग  उप ब्ध गरार्एको छ  । 

   अनुरोध गररएको अनुवाद र दोभाषे सेवाका सिंख्याहरु सेवा र 

स्रोतहरुको समीक्षाका  ानग सिंक न गररधछ । 

   EOC को वेबसार्टमा अनह  ेअिंगे्रजी र नचननयाुँ भाषामा भएको 

EOC को र्व्निगत जानकारी सिंक न नववरण र गोपनीयता नीनत 

नववरण नौवटा भाषाहरू: बहासा ईधडोनेनशया, नहधदी, नेपा ी, 

तागा ग, थाई, उदूा, नभयतनामी, पधजाबी र बिंगा ीमा अनुवाद 

गररएको छ । 

   उनचत (प्रभावकारी) सेवा क्रदने सुनननित गना सबै कमाचारी, नवशेष 

गरी िधट ार्न थटाफ ाई जानकारी होस् भनन दोभाषे /अनुवाद 

सेवाको र्व्वथथाको कायानवनध  तयार गररनेछ । 

 

सोधपुछ वा, प्रनतक्रियाहरु बारे, कृपया कपोरेट ् ालनिंग एण्ड सर्भाससे् नडनभजनका नसननयर 

र्क्व  अपरटुननरटज् अक्रफसर (एडनमननथटे्रसन एण्ड पसान े) (कपोरेट योजना तथा सेवा 

नवभागकको  वररष्ठ समान अवसर अनधकृत  (प्रशासन तथा कमाचारी ) (Gloria)  ाई ननम्न 

माध्यमद्वारा सतपका  गनुाहोस ्  – 

 

ईमे :   eoc@eoc.org.hk 

टेन फोन निं.:  (852) 2511 8211 

फ्याक्स निं.:  (852) 2511 8142 

mailto:eoc@eoc.org.hk
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SMS सेवा:  6972566616538 (कान नसुन्ने/बोल्न नसके्नहरुको  ानग) 

 

 EOC को कायाा यमा आउनको  ानग भौनतक  सहायता चानहने अपािंगता भएका  

र्व्निहरू  ेहामी ाई 2511 8211 मा सतपका  गना सकु्नहुधछ ।  

 हाम्रो कायाा य समय  भधदा बानहर सामाधय सोधपुछ गनुा परेमा, कृपया हाम्रो हट ार्न 

2511 8211 मा भ्वोर्स मेसेजहरु छोड्नुहोस् ।  

 

 

समान अवसर आयोग 

जुन 2021 


