
जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा 

ववद्यमान तथा योजना गरिएका उपायहरू 

सेकु्यरिटी बु्यिो 

सेकु्यरिटी बु्यिो (SB) कानन तथा व्यवस्थालाई कायम िाखे्न, अध्यागमन तथा भन्साि ननयन्त्रणलाई प्रयोग गने, 

कसुिदाि तथा लागूऔषध दुव्ययसनीहरूको पुनस्थायपना गने ि आपतकालीन आगलागी तथा उद्दाि सेवाहरू उपलब्ध 

गिाउने लगायत सुिक्षासँग सम्बन्धित नीनतहरुका लानग निमे्मवाि हुन्छ। 

SB अन्तगयतका 10 वटा सल्लाहकाि तथा वैधाननक ननकायहरू, पाइलट न्धिमका साथसाथै प्रदर्यनी केन्द्रले नवनभन्न 

सावयिननक सेवाहरू उपलब्ध गिाउँछन् यसमा देहायका लगायत पदयछन्:- 

1. व्यन्धि पञ्जीकिण नटि बु्यनल

2. अध्यागमन नटि बु्यनल

3. HKSAR पासपोटय अनपल बोर्य

4. नववाह अपोइन्टमेन्टको कानुनु अनुष्ठाता अनपल बोर्य

5. निताय नपठाइने र्िण दावीकतायहरुका लानग सावयिननक रुपमा अनुदान प्राप्त कानुनी सहयोगको

प्रावधानका लानग पाइलट न्धिम कायायलय

6. सुिक्षा तथा संिक्षण सेवा उद्योग प्रानधकिण

7. लामो समयको िेल सिाय समीक्षा बोर्य

8. सुपरिवेक्षण बोर्य अन्तगयतको रिहाइ

9. रिहाइ-पश्चातको सुपरिवेक्षण बोर्य

10. हंगकंग िोकी क्लब लागूऔषध िानकािी केन्द्र

िातीय समानताको प्रवर्द्यनमा नवद्यमान तथा योिना गरिएका उपायहरूसम्बिी सोधपुछहरूका लानग देहायका 

माध्यमहरुमािय त कृपया Ms. Ella CHOI (मुख्य काययकारी अधिकारी (प्रशासन)) मार्य त सम्पकय  गनुयहोस ्ननम्न 
च्यानलहरू:

टेनलिोन नम्बि : 2810 3017 

फ्याक्स नम्बि: : 2868 5074 

इमेल: : sbenq@sb.gov.hk 

हुलाक ठेगाना: : 9th Floor, East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, 

Tamar, Hong Kong 

सेकु्यरिटी बु्यिो 

जुलाई 2022 
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व्यक्ति पञ्जीकरण क्तिब्यनुल, अध्यागमन क्तिब्यनुल, HKSAR पासपोर्ट अक्तपल बोर्ट र क्तििाह अपोइन्र्मेन्र्को काननुी 

अनषु्ठाता अक्तपल बोर्ट 

सम्बनन्धत    व्यनि पञ्िीकिण निब्यनुल, अध्यागमन निब्यनुल, HKSAR पासपोटय अनपल बोर्य

 सेवाहरू ि नववाह अपोइन्टमेन्टको काननुी अनषु्ठाता अनपल बोर्यले सम्बनन्धत ननयमहरू अन्तगयत

गरिएका अनपल (पनुिावेदन) हरूलाई हछेयन ्। अनपलहरूलाई हनेयका लानग सनुवुाइ वा

बैठकहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।

नवद्यमान   4 वटा निब्यनुल/बोर्यहरूले आफ्ना सेवाहरूको प्रावधानमा निननयाँ तथा/वा अगं्रिेी

उपायहरू  भाषाहरू प्रयोग गछयन ्। 

4 वटा निब्यनुल/बोर्यहरूले अनिुोध गरिएपनछ सनुवुाइमा दोभाष ेसेवा उपलब्ध

  गिाउँछन ्। 

भनवष्यको काययको  4 वटा निब्यनुल/बोर्यहरूले समयसमयमा आफ्ना सेवाहरूको समीक्षा गनेछन ्ि

मलू्याङ्कन         आवश्यक पने ठाउँहरूमा सधुािहरू गनेछन ्। 

 4 वटा निब्यनुल/बोर्यहरूले स्वेनछछक वा गोपनीय आधािमा दोभाष ेसेवा आवश्यक

 पने सेवा प्रयोगकतायहरूका बािेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गनेछ ।
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फिर्ता नपठतइने शरण दतवीकर्ताहरूकत लतफि सतवाजफनक रूपमत अनुदतन प्रतप्त कतनुनी सहयोिको 

प्रतवधतनकत लतफि पतइलट स्किम कतयतालय (PSO) 

सम्बस्किर् 

सेवतहरू 

⚫ कतयतालयले अध्यतिमन फवभतिद्वतरत ररिर िररएकत फिर्ता

नपठतइने शरण दतवीकर्ताहरूकत लतफि सतवाजफनक रूपमत

अनुदतन प्रतप्त कतनुनी सहयोि  उपलब्ध िरतउँछ ।

फवद्यमतन 

उपतयहरू 

⚫ कतयतालयले फिर्ता नपठतइने शरण दतवीकर्ताहरूकत लतफि कतनुनी

सहतयर्तकोकतनुन व्यवसतयीहरूको प्रतवधतनमत सहजीकरण िना

फवफभन्न भतषतमत दोभतषेर्थत/वत दोभतषे सेवतहरूकत व्यवस्थतहरू

फमलतउँछ ।

⚫ कतयतालयले फवफभन्न भतषतमत सूचनत प्रदतन िदाछ अन्तिार् प्रस्ततव

िररएको सेवतमत दतवेदतरहरूलतई पतनत योजनत।

⚫ कतयतालयले फवफभन्न भतषतमत फदशतफनदेश प्रदतन िदाछ

दतबेदतरहरूलतई कतयतालय जतने सुफवधत फदने मतिाफचत्र ।

भफवष्यको कतयाको 

मूल्यतङ्कन 

⚫ कतयतालयले आवश्यक परेको ठतउँमत थप वृस्किकत लतफि फवद्यमतन

उपतयहरूलतई बनतइरतखे्नछ र फर्नीहरूको समीक्षत िनेछ ।

चतफलएकत/ 

चतफलने थप 

उपतयहरू 

⚫ कार्ाालर्ले दावीकर्ााहरूका लागि सूचना पाना र आवश्यकर्ा

अनुसार गदशागनदेशनहरू अद्यावगिक िनेछ।
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सरुक्षा तथा संरक्षण सेिा उद्योग प्राक्तधकरण (SGSIA) 

सम्बनन्धत  प्रानधकिणल ेसिुक्षा तथा संिक्षण सेवा अध्यादरे् (SGSO) (Cap. 460)

सेवाहरू  अनसुाि सम्बनन्धत सिुक्षा कम्पनी लाइसेन्स (SCL) का लानग आवेदनहरूमा 

 सोिनविाि तथा ननययण गछय । 

 प्रानधकिणल ेSGSO अन्तगयत सिुक्षा कमयिािी अनमुनतलाई िद्द वा ननलम्बन

 गनयका लानग कनमर्नि अि पनुलसबाट प्राप्त आवेदनहरूमा सोिनविाि तथा 

 ननययण गनयका लानग सनुवुाइ आयोिना गछय । 

नवद्यमान  SCL का लानग आवेदन कम्पनीले मार गनय सक्नेछ । िानतलाई ध्यानमा िाखेि

उपायहरू  हाम्रो सेवा तटस्थ छ ि अंग्रिेी तथा निननया ँदवु ैभाषाहरूमा प्रदान गरिन्छ । 

  प्रानधकिणल ेनवनवध िानतका माननसहरूलाई अल्पसंख्यक िानतका

 ननवासीहरूका मधिु सम्बन्ध तथा संवर्द्यन केन्र (CHEER) को टेनलिोन 

 दोभाषे तथा सोधपछु सेवा (TELIS) मािय त आठवटा भाषाहरूमा नन:र्लु्क 

 टेनलिोन दोभाष ेसेवा उपलब्ध गिाउँछ । 

 सनुवुाइको समयमा, निननया ँवा अगं्रिेी कुन ैपनन भाषामा सञ्िाि गनय नसक्ने 

 प्रनतवादीहरूलाई दोभाष ेसेवा उपलब्ध गिाइन्छ । 

भनवष्यको काययको  प्रानधकिणल ेनवनवध िानतका माननसहरूका आवश्यकतालाई अझ िाम्रोसँग

मलू्याङ्कन  बझु्नका लानग उनीहरूद्वािा प्रयोग गरिएको दोभाष ेसेवासम्बन्धी तथ्याङ्क  

   सङ्कलन गनेछ ि आवश्यक पिेको ठाउँमा हाम्रा सावयिननक सेवाहरूका लानग  

   उनीहरूलाई मद्दत गनयमा अनहलेका उपायहरूको प्रभावकारिताको समीक्षा गनेछ । 
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लामो समयको जेल सजाय समीक्षा बोर्ट, सपुररिेक्षण बोर्ट अन्तगटतको ररहाइ र ररहाइ-पश्चातको सपुररिेक्षण बोर्ट 

सम्बनन्धत लामो समयको िेल सिाय समीक्षा बोर्य, रिहाइ-पश्चातको सपुरिवेक्षण बोर्य ि 

सेवाहरू    सपुरिवेक्षण बोर्य अन्तगयतको रिहाइले क्रमर्ः लामो समयको िेल सिाय समीक्षा  
  अध्यादरे् (Cap. 524), रिहाइ-पश्चात कैदी सपुरिवेक्षण अध्यादेर् (Cap. 475)  

  ि कैदी (सपुरिवेक्षण अन्तगयतको रिहाइ) अध्यादरे् (Cap. 325) द्वािा तोनकए 

  बमोनिम आफ्ना वैधाननक काययहरू गछयन ्। 

नवद्यमान  तीनवटा बोर्यहरू ि नहिासतमा िहकेा माननसहरू बीिमा अनधकांर् सञ्िािहरू 

उपायहरू   सधुाि सेवा नवभाग (CSD) मािय त हुन ेभएकोले नहिासतमा िहकेा माननसहरूले 

  तीनवटा बोर्यहरूद्वािा िािी गरिएका परािािका बझु्छन ्भनेि सनुननश्चत गनयका 

  लानग बोर्य सनिवालयले CSD सँग नमलेि काम गरििहकेो छ । यसका अनतरिि, 

  बोर्य सनिवालयले नवदरे्ी भाषामा प्राप्त गने नलनखत बयानहरूलाई थप 

  व्यवस्थापनका लानग अनहले निननयाँ वा अगं्रिेी भाषामा अनवुाद गरिँदछै । 

भनवष्यको काययको  बोर्य सनिवालयले नहिासतमा िहकेा माननसहरूसँग हाम्रा सञ्िािहरूको 

मलू्याङ्कन   प्रभावकारिताको मलू्याङ्कन गनय ि सञ्िािहरूमा सम्भानवत तथा व्यवहारिक 

  वनृर्द् पत्ता लगाउनका लानग CSD सँग नमलेि काम गनेछ । 
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हंगकंग िोकी क्लब लागूऔषध िानकािी केन्द्र 

सम्बन्धित 

सेवाहरू 

 हंगकंग िोकी क्लब लागूऔषध िानकािी केन्द्र (DIC) ले शैक्षिक

प्रदशशनीहरू र क्षवक्षिन्न गक्षतक्षवक्षिहरू होस्ट गदशछ जसले हङकङमा

लागुऔषि क्षवरोिी क्षशिा र प्रचार बढाउन सेवा गदशछ।

मौजुदा 

उपायहरू 

 स्थायी प्रदशशनी, क्षनदेक्षशत समूह भ्रमण, र अन्तरक्षियात्मक क्षथएटरको

कायशिम क्षचक्षनयााँ र अंगे्रजी दुवैमा क्षवतररत गररन्छ। अनुरोि मा, एक

साथ व्याख्या सेवाहरु क्षवक्षिन्न जाक्षतहरु को प्रयोगकताशहरु को लाक्षग

आयोक्षजत क्षनदेक्षशत पयशटन को लाक्षग प्रदान गररनेछ। केही लागूपदाथश

क्षवरोिी प्रचार सामग्रीहरू क्षवक्षिन्न जातजाक्षतका िाषाहरूमा उपलब्ध

छन्।

िक्षवष्यको कामको 

मूल्ांकन 

 हामी क्षवद्यमान उपायहरू कायाशन्वयन गनश जारी राखे्नछौ ं र दौडको

सन्दिशमा तटस्थता सुक्षनक्षित गनश प्राप्त क्षटप्पणीहरूलाई ध्यानमा राख्दै

समय-समयमा हाम्रो सेवा क्षवतरणको मूल्ांकन गनेछौ।ं

क्षलइएका थप 

उपायहरू/क्षलनु पने 

 DIC यस वषश Q4 मा प्रमुख नवीकरण पक्षछ पुन: खोल्नेछ। QR

कोडहरू वा अन्य माध्यमहरू मार्श त क्षवक्षवि जाक्षतको िाषाहरूमा थप

जानकारी पररमाजशन गररएको DIC मा प्रदान गररनेछ।
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