
जातीय समानता प्रबर्द्नध  सम्बन्धी  

विद्यमान तथा योजनाबर्द् उपायहरू  

 

गहृ मावमला विभाग  

 

सरकार र सिधसाधारण सदस्यहरूको बीचमा सुदढृ सञ्चार कायम गनुध गृह मावमला विभाग 

(“HAD”) को प्रमुख भूवमकाहरूमध्ये एउटा भूवमका हो l यस सम्बन्धमा HAD ले सरकारलाई 

नीवत वनमाधणमा सहयोग गने र वजल्लाका विविध विभागहरूका काममा सहयोग गने 

अिधारणाको साथमा समुदायका अपेक्षाहरूलाई बुझ्ने र प्रवतवबवम्बत गने कायध गदधछ l  

HAD ले फरक जावतका व्यविहरूलाई यस विभागद्वारा प्रदान गररने सरकारी सूचना एिं 

सेिाहरूको पहुँच प्राप्त गनध सक्षम तुल्याउनको लावग महत्त्वपूर्ण भूवमका खेल्दछ l जातीय 

समानता प्रिर्द्धन गने उपायहरू र फरक जावतका मावनसहरुको लावग हाम्रा सामुदावयक 

सेिाहरूको समान पहुँच उवचत र सही छन् l  

 

A. सािजध वनक सोधपछ सू िेा  

 

सम्बन्धित 

सेिाहरू  

 सिधसाधारणहरुले सरकारी सेिा सम्बन्धी सूचना 18 वजल्ला 

कायाधलयहरूमा रहकेा गृह मावमला सोधपूछ केन्रहरू(“सोधपुछ 

केन्रहरू”) बाट प्राप्त गनध सक्छन् l जुनसुकै जातीय पृष्ठभूमी भएता पवन 

सिधसाधारणहरूका लावग सािधजवनक सोधपूछ सेिा सवजलै उपलब्ध 

होस् भन्ने सुवनवितता प्रदान गनधका लावग त्यस्ता सेिाको व्यिस्थामा 

हने भाविक  अिरोधहरुको समाधान गनध उपायहरु अपनाइएका छन् l  

विद्यमान 
उपायहरू  

 फरक जावतका भािाहरूमा सूचनामुलक पत्र एिं पम््लेटहरू उपलब्ध 

गराइने छन् र सोधपूछ केन्रहरूमा स्पष्ट दवेखने गरी रावखने छन् l  

 फरक जावतहरूले ड्युटी लयर सर्भधसद्वारा संचावलत वन:शुल्क कानूनी 

परामशध योजना अन्तगधत वन:शुल्क कानूनी परामशध चाहमेा आिश्यकता 

र उपयुिताको आधारमा दोभािे सेिाको प्रबन्ध गररने छ l  

भािी कायधको 
मूल्यांकन  

 सेिा सुधारका लावग फरक जावतका सेिा प्रयोगकताधहरूका सल्लाह 

सुझािहरू वलईने छ र अवभलेख रावखने छ l  

 सवमक्षा र सुधारका लावग फरक जावतका सेिा प्रयोगकताधहरूबाट 

दोभािे सेिाको प्रभािकाररता  सम्बन्धी पृष्ठपोिण संकलन गररनेछ l  

 

B. वनजी प्रयोगका लावग घोिणा / सपथको व्यिस्था  

 

सम्बन्धित 

सेिाहरू  

 हङकङमा सिधसाधारण सदस्यहरूले हाम्रा सोधपूछ केन्रहरूमा वनजी 

प्रयोगका लावग प्रदान गररने  वन:शुल्क घोिणा / सपथको व्यिस्था 

(सपथसम्बन्धी समथधन लगायत) सेिाको प्रयोग दईु भािामा कुनै एकमा 

(जस्तै: वचवनयाुँ र अंग्रेजी) गनध सक्छन् l  



विद्यमान 
उपायहरू  

 यदद फरक जावतको सेिा प्रयोगकताधले आवधकाररक भािा नजाने्न भएमा 

सोधपूछ केन्रका कमधचारीले उसको / उनको लावग दोभािे सेिाको 

व्यिस्था गररददने छन् l  

 घोिणा / सपथ सेिासम्बन्धी सूचना पत्रहरू फरक जावतका प्रमुख 

भािाहरूमा उपलब्ध गररनछेन् र सोधपूछ केन्रहरुमा राम्ररी दवेखने गरी 

रावखनेछन् l  

भािी कायधको 
मूल्यांकन  

 सोधपूछ केन्रका कमधचारीहरूले फरक जावतका प्रयोगकताधहरूको 

आिश्यकतालाई अझै राम्ररी बुझ्न र आिश्यता एिं उपयुिता अनुसार 

सुधार गनधका लावग सिेक्षणमाफध त उनीहरुका विचारहरूको मुल्यांकन 

गनेछन् l  

 

C. घर-जग्गा लाभकताध सहायता सिेाहरू  

 

सम्बन्धित 

सेिाहरू  

 HAD को घर-जग्गा लाभकताध सहायता एकाइ (“EBSU”) ले िैध 

इच्छापत्र तथा व्यिस्था अध्यादशे (धारा 10) को खण्ड 60B, 60C, 

60D, 60E, 60F, 60G र 60K मा व्यिस्था भए अनुरुप  11 फेब्रुअरी 

2006 मा िा सोभन्दा पछावड मृत्यु भएको व्यविको घर-जग्गाको 

लाभकताधहरूका लावग सहायता सेिाहरू प्रदान गदधछ जसमा मुख्यतया 

HK$50,000 भन्दा कम मूल्यका साना घर-जग्गाहरुको प्रबन्धको लावग 

पवूष्टकरण सचूना र बैंक वनक्षपे बक्स जाुँचको आिश्यकता प्रमाणपत्र 

जारी गने कुरा समािेश गररएको छ l  जुनसुकै जातीय पृष्ठभूमी भएता 

पवन सिधसाधारणहरूका लावग घर-जग्गा लाभकताध सहायता सेिा 

सवजलै उपलब्ध होस् भन्ने सुवनवितता प्रदान गनधका लावग त्यस्ता 

सेिाको व्यिस्थामा हने भाविक  अिरोधहरुको समाधान गनध उपायहरु 

अपनाइएका छन् l 

विद्यमान 
उपायहरू  

 आवधकाररक भािाहरू नजाने्न फरक जावतका सेिा प्रयोगकताधहरुको 

लावग दोभािे सेिाको प्रबन्ध गररनेछ l  

भािी कायधको 
मूल्यांकन  

 सेिा सुधारका लावग फरक जावतका सेिा प्रयोगकताधहरूका सल्लाह 

सुझािहरू वलईने छ र अवभलेख रावखने छ l  

 EBSUकमधचारीहरूले फरक जावतका प्रयोगकताधहरूको आिश्यकतालाई 

अझै राम्ररी बुझ्न र आिश्यकता एिं उपयुिता अनुसार सुधार गनधका 

लावग सिेक्षणमाफध त उनीहरुका विचारहरूको मुल्यांकन गनेछन् l  



अपनाइनु पने 

थप उपायहरू  

 फरक जावतका मुख्य भािाहरूमा सूचना पत्र तथा पम््लेटहरू अनलाइन 

उपलब्ध गराइने छन् र EBSU को सेिा काउन्टरमा दवेखने गरी रावखने 

छन् l   

 

 

 

D. कमधचारीहरूको लावग तावलम 

 

सम्बन्धित 

सेिाहरू  

 जातीय संिेदनवशलताको चेतना र जातीय विभेद अध्यादशेको बारेमा 

HAD का कमधचारीहरुको बुझाइ अवभिृवर्द् गनध l  

विद्यमान 
उपायहरू  

 HAD ले HAD का कमधचारीहरूलाई तावलम प्रदान गनधका लावग समान 

अिसर पररिद, न्िजामती सेवा कलेज िा सान्दर्भधक गैर-सरकारी 

संस्थाहरूसँग वनरन्तर सहकायध गनेछ l  

भािी कायधको 
मूल्यांकन  

 तावलम सामग्रीका विियवस्तुहरुलाई अझै गुणस्तरीय बनाउने ध्येयका 

साथ कमधचारीहरूबाट प्रन्तक्रिया संकलन गररनेछ l  

 

E. सोधपछहरूू  

 

HAD का जातीय समानता प्रबर्द्धन गने न्वद्यमाि तथा योजनाबर्द् उपायहरू सम्बन्धी 

सोधपूछहरू वनम्न ठेगानामा सम्पकध  गनध सदकनेछ –  

 

 सािधजवनक सोधपूछ सेिा तथा वनजी प्रयोगका लावग घोिणा / सपथको व्यिस्था  

 

िाम:          Mr. Jack CHOW 

पद :                  कायधकारी अवधकृत (सािधजवनक सोधपूछ सेिा) 

टेवलफोन नं:     2835 2500  

फ्याक्स नं. :     2834 3377 

इमेल :       hadgen@had.gov.hk 

पत्रचार ठेगािा:  29/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong 

Kong    

 

 घर-जग्गा लाभकताध सेिाहरू  

 

िाम:               Miss Elsie WAN 

पद:                 वररष्ठ कायाधलय अवधकृत (घर-जग्गा लाभकताधहरू) 2    

टेवलफोन नं: 2835 1535 

फ्याक्स नं.:     2122 9497 

इमेल :     ebsu@had.gov.hk 



पत्रचार ठेगािा: 3/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong 

Kong    

 

 

 

गहृ मावमला विभाग  

अगस्ट 2022 
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