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

योजना िवभाग 
 

योजना िवभागले हाम्रो समुदायको साथ साझेदारीमा काय� गद� ,िदगो िवकास जीव� अथ��वस्था, 
गुण�रीय वातावरण र सामािजक प्रगित दुबै र भिव�मा प्रा� गन�का लािग प्रचार गन� चाहान्छ। िदगो 
िवकास रणनीित र योजनाह� िनमा�ण गन� हामी प्रितब� छौ;ं ज�ाको उपयोग र िवकासको लािग 
माग�िनद�शन; उपयु� िवकास र पुनिव�कासको सुिवधा; र समुदायको भागीदारी र समथ�नलाई प्रो�ािहत 
गद�। आम जनताको लािग गुण�रीय सेवा प्रदान गन�, िविभ� जाितका मािनसह� लाई सेवाह�मा समान 
प�ँचको प्रबध�न गन� उिचत �ान िदइन्छ। 
 
 
स���त सेवाह�  ज�ाको उिचत उपयोग र िवकासको लािग माग�िनद�शन गन� 

िविभ� िकिसमका शहर योजनाह� तयार पान� योजना िवभाग 
िज�ेवार छ। यी योजनाह�मा �ेत्रीय, िवकास स��ी शहर 
योजनाह� र स्थानीय िज�ा �रमा िव�ृत लेआउट 
योजनाह�मा िवकास रणनीितह� सामेल छन्। हामी सामियक 
अ�यन पिन गछ�ँ र अनिधकृत ज�ा प्रयोगको िव��को 
काय�ह� गछ�ँ। 

 
 जनताले योजना स��� जानकारी 17/F, नथ� पोइ� सरकार 

काया�लय र 14/F श टीन  सरकार काया�लय, दुइओटा  ठाउमा 
अव�स्थत योजना िबभागको योजना  पूछताछ काउ�र (PEC) 
बाट िलन स�छन। योजना िवभागले 15/F, नथ� पोइ� सरकार 
काया�लयको नगर योजना बोड�को (TPB को)  �रसेप्शन 
काउ�रलाइ सुिबधा प्रदान गद�छ। थप �पमा हािम के�को 3 
एिडनबग� �ेसमा अव�स्थत िसटी �ालरी संचालन गद�छौ। 

 
िब�मान उपायह�  योजना िवभागले हंगकंगको आिधका�रक भाषाह�मा (अथा�त् 

िचिनयाँ र अंगे्रजी) साव�जिनक सेवाह� प्रदान ग�ररहेको छ, 
वैधािनक योजना कागजातह� र योजनाह� सिहत। थप �पमा, 
परामश� कागजात, सूचना पाचन, पत्रकह�, पु��काह�, र 
योजनाह�को अ�यनको साव�जिनक संल�ता अ�ासका लािग 
प्रयोग ग�रएका पो�रह� दुबै आिधका�रक भाषाह�मा पिन 
सव�साधारणलाई िवतरणको लािग प्रकािशत ग�रन्छ। शहर 
�ालरी दुबै आिधका�रक भाषाह�मा साथै पुथुन�आ / 
सरलीकृत िचिनयाँमा प्रदश�न र डोमे� सेवाह�को साथ 
साव�जिनक प्रदश�नी स्थल प्रदान गद�छ। 

 
 जातीय अ�सं�क बािस�ाह�को स�ाव र संव��न के� 

(CHEER) को मा�मबाट आव�क र उपयु� ठाउँमा �ा�ा 
सेवाको �वस्था ग�रनेछ। CHEER ले आठ भाषाह�मा टेिलफोन 
�ा�ा सेवाह� प्रदान गद�छ, ज�ै बहासा इ�ोनेिसया, िह�ी, 
नेपाली, पंजाबी, उदू� , तागालोग, थाई र िभयतनामी। ��ा सेवाको 
प्रावधानमा सूचनाह� PEC, TPB को �रसेप्शन काउ�र र शहर 
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�ालरीमा पो� ग�रन्छ। 
 

  �ाफका लािग उनीह�को जाग�कता अिभवृ�� गन� 
प्रिश�ण/जािगरको सं�ेप सत्रह� र जातीय समानताको प्रित 
संवेदनशीलता िनयिमत �व�स्थत ग�रनेछ। प्रासंिगक काम 
�ानुअल र फ्र�लाइन �र को लागी िदशािनद�शन तदनुसार 
प्रदान ग�रएको छ। 
 

भिव� काय�को आकलन  जनतालेको आव�कता पूरा गन�का लािग साव�जिनक प्रितिक्रया 
र सुझावलाई उिचत �ान िदएर योजना िवभागले हाम्रा 
सेवाह�को समय समयमा समी�ा गन�छ। िनर�र मू�ांकन र 
सेवाको सुधारको लािग िबिभ� जाितह�को िवतरण, डेटा र 
��� �ारा सेवाह�को प्रयोगको जानकारी संकलन ग�रन्छ। 

 
थप उपायह� िलएका / 
िलनु पन� 

 सन् 2021 मा गैर जातीय िचिनयाँ (NCE) िव�ाथ� र एक स्थानीय 
िडग्री-पुर�ार उ� िश�ा संस्थामा पूण�-समय �ातक अ�यन 
मा भत� NEC िव�ाथ� एक �ेसमे� प्र�ाव ग�र युवा NEC लाई 
सहयोग पुऱ् याउने �ि�कोणका साथ िश�ा संस्था काय� अनुभव 
प्रा� गन� र उनीह�को प्रित�धा� बढाउनको लागी योजना 
िवभागले नाग�रक सेवा �ूरो (Civil Service Bureau, CSB) को 
इंटन�िशप काय�क्रममा भाग िलयो। NEC िव�ाथ�ले िवभागमा 
जातीय समानता प्रवध�नको उपायह� बृ�� गन� म�त गद�छ । 
हामीले अवसर पाउँदा इ�न�िशप काय�क्रममा सहभागी �न जारी 
रा�े छौ।ँ 

 
जातीय समानताको प्रव��नमा अव�स्थत र योजनाब� उपायह�को बारेमा सोधपुछका लािग, कृपया श्री 
केिभन िस पी एनजी, िचफ टाउनमा तलका �ानलह� माफ� त प्रमुख टाउन �ानर / टे��कल सेवाह�मा 
स�क�  गनु�होस् - 
 

फोन न : : 2231 4666 
�ा� न : : 2877 0389 
इमेल : : kcpng@pland.gov.hk 
�लाक ठेगाना : : 17/F, North Point Government Offices, 333 Java Road, 

North Point, Hong Kong 
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