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जातीय समानताको प्रब��नमा 
अव�स्थत र योजनाब� उपायह� 

 
िवकास �ूरो (काय� शाखा) 

 
 

िवकास �ूरो (काय� शाखा) (DEVB (WB)) ले �ूरोले प्रदान गरेको 
सरकारी जानकारी र सेवाह�को प�ँच गन� िविवध जाितह�का साथै सव�साधारणका सबै 
सद�ह�लाई स�म पान� ठूलो मह� प्रदान गद�छ। जातीय समानता र िविवध 
समुदायका मािनसह�का लािग हाम्रो सामुदाियक सेवाह�को समान प�ँचलाई प्रब��न 
गन� उपायह� छन्। 
 
A. साव�जिनक जाँच सेवा 
 
स���त सेवाह�  जनताले DEVB (WB) को बारेमा टेिलफोन सोधपुछ, 

ईमेल र जानकारी प�ँच कोडको अ�ग�त ग�रएको अनुरोध 
माफ� त जानकारी िलन स�छन्। जनताले उनीह�को 
जातीय पृ�भूिम ज�ोसुकै भए पिन साव�जिनक अनुस�ान 
सेवा सिजलैसँग प�ँच गन� सिकन्छ भनेर सुिनि�त गन�, 
सेवाको प्रावधानमा भाषा अवरोध हटाउनका लािग 
कदमह� चािलएका छन्। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 आव�क र उपयु� ठाउँमा �ा�ा सेवाको �वस्था 
ग�रनेछ। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 �ा�ा सेवाको प्रभावका�रताको बारेमा प्रितिक्रया र 
समी�ा र सुधारको लािग िविवध जाितह�का मािनसह� 
सिहत जनताबाट संकलन ग�रनेछ। 

 
B. स्थान �वस्थापन 
 
i. गाई िडपोका लािग 
स���त सेवाह�  ऐितहािसक साइटको मजा िलने र गितिविधह� �व�स्थत 

गन�को लागी गाई िडपो कलाकार गाउँ (गाउँ) खोल्ने। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 गाउँ सबै साव�जिनक सद�ह�को लािग खुला छ र 
साइटको प�ाका लािग आवेदन सबै कला समूहह�को 
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लािग खुला छ, जुन उनीह�को जातीय पृ�भूिम िबना नै हो। 
िचिनयाँ र अंगे्रजी भाषामा ि�भाषी सूचनाह� गाउँमा 
उपल� छन्। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 हाम्रो सेवाह� मा िबिभ� जाितह�का मािनसह� सिहत 
आम जनताको प्रितिक्रयालाई आव�क पन� सुधारह�का 
लािग समी�ा ग�रनेछ। 

 
ii. पुरातन व�ु र �ारक काया�लय (AMO) को स्थलह�को लािग 
 
स���त सेवाह�  ऐितहािसक साइटह�को म�ाको लािग आम जनताको 

लािग AMO स्थलह�को खोिलँदै। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 AMO को स्थलह� सबै जातीह� का लागी खुला छ, 
जातीह� को जातीय पृ�भूिमलाई �ानमा नराखी। िचिनयाँ 
र अंगे्रजीमा ि�भाषी सूचनाह� सबै ठाउँमा उपल� छन्। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 हाम्रो सेवाह� मा िबिभ� जाितह�का मािनसह� सिहत 
आम जनताको प्रितिक्रयालाई आव�क पन� सुधारह�का 
लािग समी�ा ग�रनेछ। 

 
iii. काउलुन पूव� अिफसलाई सिक्रय बनाउँदै (EKEO) 
 
स���त सेवाह�  EKEO मा िनयिमत िनद� िशत भ्रमणह� काउलुन पूव�को 

दोस्रो मु� �वसाय िज�ामा प�रवत�न र काउलुन पूव�मा 
�ाट� शहरको पहलको बारेमा ब्रीिफंगह� प्रदान गन� 
संगठन र जनताका सद�ह�को लािग आयोिजत ग�रन्छ। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 जातीय पृ�भूिमका बावजुद कुनै पिन इ�ुक संगठनह� र 
जनताका सद�ह�लाई िनद� िशत भ्रमणका लािग दता� गन� 
�ागत छ। 
 

  िनद� िशत भ्रमणह� दुई आिधका�रक भाषाह�मा अथा�त् 
िचिनयाँ र / वा अङ्गे्रजीमा अितिथह�को आव�कता 
अनु�प उपयु� �न्छन्। 
 

  अितिथह�को लागी पत्रपित्रकाह�, बुकलेटह� र 
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�ाम्�ेटह� िवतरणको लािग दुवै िचिनयाँ र अङ्गे्रजीमा 
उपल� छन्। EKEO मा जानकारीमूलक �ानलह� दुबै 
िचिनयाँ र अङ्गे्रजीमा छन्। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 अव�स्थत उपायह� जारी रा�ेछन् र आव�क �पमा 
समी�ा ग�रनेछ। 

 
iv. EKEO �ारा रेखदेख ग�रएको उडान �ाईओभर अपरेशन 
 
स���त सेवाह�  �ेन टंुग बाईपास मुिन तीन साइटह�मा रचना�क, कला 

र सां�ृितक, र स���त प्रयोगको लािग साव�जिनक 
ठाउँमा ठाउँह� प्रदान गन�। साइटह� हालसालै �ाई 
�ाईओभर अपरेशन अ�ग�त नाफा नकमाउने संस्था 
(HKALPS) �ारा �व�स्थत र संचािलत छन्। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 तीन साइटह�को प्रयोग सबै संगठनह� र ���ह�को 
लािग जातीय पृ�भूिम िबना नै अनुप्रयोगह�को लािग खुला 
छ। ितनीह�ले घटनाह� वा मािथको प्रयोगसँग स���त 
गितिविधह� रा� सुिवधाह� बुक गन� स�छन्। 
समुदायमा ���गत अ�ेषण र सामािजक 
समावेशीकरणलाई प्रो�ािहत गन�, िपछिडएका समूहह� 
र िविवध जाितह�का मािनसह�लाई लगायत HKALPS 
र / वा अ� संगठनह��ारा आयोजना ग�रएका 
काय�क्रमह�मा भाग िलन आम जनतालाई �ागत छ। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 अव�स्थत उपायह� जारी रा�ेछन् र आव�क �पमा 
समी�ा ग�रनेछ। 

 
C. कम�चारीका लािग प्रिश�ण 
 
स���त सेवाह�  जातीय संवेदनशीलता र जातीय िवभेद अ�ादेशको बारेमा 

उनीह�को समझको बारेमा फ्र�लाइन �ाफको 
जाग�कता बढाउन। 
 

अव�स्थत 
उपायह� 

 DEVB (WB) ले समान अवसर आयोग, संवैधािनक र 
मु� भूिम मािमला �ूरो, िनजामती सेवा प्रिश�ण र िवकास 
संस्थान वा प्रासंिगक गैर-सरकारी संस्थाह�सँग अिग्रम 
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कम�चारीलाई प्रिश�ण प्रदान गन� िनर�र काम ग�ररहनेछ। 
 

भिव�का काय�को 
आकलन 

 कम�चारीका प्रितिक्रया अिभसरण सामग्री को सामग्री समृ� 
गन� को लागी प्रा� गरीनेछ। 

 
D. सोधपुछ 
 
सोधपुछको लािग, कृपया स�क�  गनु�होस् –  
 
टेिलफोन न. : 3509 8801 
�ा� न. : 2523 5327 
ईमेल : wbenq@devb.gov.hk 
�लाक ठेगाना : 15/F, West Wing, Central Government Offices, 

2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong 
 
 
 
िवकास �ूरो (काय� शाखा) 
मई 2020 


