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जातीय समानताको प्रबर््दधनमा 
अवस्थित र योजनाबर्दध उपायहरू 

 

योजना र भूमम शाखा 
ववकास ब्यूरो 

 
 

विकास ब्युरो (DEVB(PLB)) को योजना र जग्गा शाखा ननयोजन, विकास, जग्गा प्रयोग 

र आपूनति, भूमि प्रशासन, जग्गा दताि, सहरी निीकरण र भिन सुरक्षाको लागग नीनतहरूको 
जजम्िेिार छ। यसले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई सरकारी सूचना र ब्यूरोले प्रदान गरेको 
सेिाहरूिा पहुुँच गनि सक्षि तुल्याउन ठूलो िहत्त्ि ददन्छ। जातीय सिानता र जातीय 

अल्पसंख्यकहरूको लागग हाम्रो सािुदानयक सेिाहरूको सिान पहुुँचलाई प्रबर्दिधन गने 

उपायहरू ठाउिा  छन।् 
 

A. सार्वजनिक जााँच सेर्ा 
 
 

सम्बजन्धत 

सेिाहरु 

⚫ जनताले DEVB (PLB) को बारेमा जानकारी टेललफोन 
सोधपुछ, ईमेल र जानकारीमा पहुुँच कोडको अन्तर्गत र्ररएको 
अनुरोध माफग त प्राप्त र्नग सक्दछन।् जनताले उनीहरूको 
जातीय पषृ्ठभूलम जस्तोसुकै भए पनन सार्गजननक अनुसन्धान 
सेर्ा सजजलैसुँर् पहुुँच र्नग सककन्छ भनेर सुननजचचत र्नग, 
सेर्ाको प्रार्धानमा भाषा अर्रोध हटाउनका लागर् कदमहरू 
चाललएका छन।् 

अिजथित 

उपायहरू 

 
⚫ आर्चयक र उपयुक्त ठाउुँमा व्याख्या सेर्ाको व्यर्स्था 

र्ररनेछ। 

भविष्य कायिको 
आकलन 

 
⚫ 
सिीक्षा सेिाको प्रभािकाररताको बारेिा प्रनतक्रिया जातीय 

अल्पसंख्यकहरूका प्रयोगकतािहरू समिक्षाका लागग संकलन र 
सुधार गररनेछ। 

 

 

B. अपील ट्रिब्यूिल (भर्ि) 
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सम्बन्धित 

सेर्ाहरु 

⚫ अपील ट्रिब्यूनल (भर्नहरू) (ATB) भर्न ननमागण प्रागधकरणको 
बबरूद्ध एक द:ु खी  व्यजक्त द्र्ारा ट्रदईएको अपील सुन्न र 
ननधागरणको उद्देचयका लागर् हंर् कंर्को कानूनको धारा 123 

को भर्न अध्यादेश को धारा  48 अन्तर्गत र्ठन र्ररएको छ। 
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अर्न्थित 

उपायहरू 

⚫ ATBको बारेिा जानकारी ATBको िेबसाइटिा दईु आगधकाररक 

भाषाहरूिा उपलब्ध छ (अिाित ् गचननयाुँ र अंगे्रजी)। िप रूपिा, 
सूचना पत्रकहरू दबैु आगधकाररक भाषाहरूिा सििसाधारणलाई 

वितरणको लागग पनन प्रकामशत गररन्छ। 
  

⚫ ATBले सुनुिाईका लागग व्याख्या सेिाको व्यिथिा गनेछ, जहाुँ     
उपयुक्त छ। 

भवर्ष्य कायवको 
आकलि 

 
⚫ ATBले जातीय अल्पसंख्यकहरूको आिश्यकता पूनत ि गने 

दृजष्टकोणले हाम्रा सेिाहरू सिय-सियिा जाुँच्नेछ। 

िप उपायहरू 

ललिु / ललईिे 

 
⚫ ATBका थटाफ सदथयहरूलाई जातीय संिेदनशीलता र जातीय 

सिानता बुझ्ने सम्बन्धिा उनीहरूको चेतना अमभिरृ्दगध गनि 
सान्दमभिक प्रमशक्षणिा भाग मलन प्रोत्सादहत गररनेछ। 

 
⚫ ATBले जातीय अल्पसंख्यकको आिश्यकतालाई ध्यानिा राख्नेछ 

र जातीय पषृ्ठभूमिलाई ध्यान नददई जनताको सबै सदथयलाई 

सिान सेिा प्रदान गने सुननजश्चत गनि आिश्यक कदि चाल्नेछ। 
 

 
 

C. कर्वचारीका लागि प्रलिक्षण 
 
 

सम्बन्धित 

सेर्ाहरू 

⚫ जातीय संिेदनशीलता र जातीय विभेद अध्यादेशको उनीहरूको 
सिझको बारेिा फ्रन्टलाइन थटाफको जागरूकता बढाउन। 

अर्न्थित 

उपायहरू 

 
⚫ DEVB (PLB) समान अर्सर आयोर्, संरै्धाननक र मुख्य 

भूलम मालमला ब्यूरो, ननजामती सेर्ा प्रलशक्षण र वर्कास 
संस्थान र्ा प्रासंगर्क रै्र-सरकारी संस्थाहरूसुँर् काम र्ने 
क्रममा फ्रन्टलाइन कमगचारीलाई प्रलशक्षण प्रदान र्दगछ। 

भवर्ष्य कायवको 
आकलि 

 
⚫ 
थटाफ प्रनतक्रिया अमभसरण सािग्री को समदृ्गध   गनि को लागी 
प्राप्त गरीनेछ। 
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जातीय सिानता प्रिधिनका बारे अिजथित र योजनाबर्दध उपायहरूको बारेिा सोधपुछका
लागग कृपया िररष्ठ कायिकारी कायािलय (प्रशासन) लाई तलका च्यानलहरू िाफि त सम्पकि
गनुिहोस ्-

: 

3509 7812 : 

2509 9988 

टेमलफोन न।
फ्याक्स न।
हुलाक ठेगाना : 18/F, West Wing, Central Government Offices,

2 Tim Mei Avenue,       
Tamar, Hong Kong

: 

Ms Mavis NGAN




