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ES.1

हङकङ, एशशयाको ठूलो शहि, ववशिन्न संस्कृतीहरूलाई समायोजन गर्ट छ, ि अन्य जातीका
मल
ू माननसहरूलाई हङकङमा काम वा बसोबास गनट आकवषटत गर्ट छ। नतनीहरू मध्ये केही
िाषाको समस्या तथा सांस्कृनतक शिन्नताको कािणले, न्यन
ू शशक्षा तथा कला प्राप्त,

समाजको अनक
ू ु ल बन्न ि त्यसको सामना गनटको लागग ववशेष चन
ु ौतीहरूको सामना गछट न ्,
ि नतनीहरूलाई सहायताको लागग धेिै वेफाइर्ा िएको माननएको छ। नतननहरूको कल्याणको

लागग सिकाि तथा गरिबी आयोगले (CoP) ववशेष ध्यान दर्ने गिे को छ। यस रिपोर्ट को
उर्े श्य जातीय अल्पसंख्यक (जातीय अल्पसङ्खख्यकहरू) को ववशेषताको ववश्लेषण गनुट ि

सवु वधाहीन अगधक जातीय अल्पसंख्यक समह
ू (हरू) ि उच्च गरिबीको संकर्मा िएका घिे लू
वगट(हरू) को पदहचान गने ववचािसँगै नतनीहरूको गरिबी अवस्थाको ि गरिबीको प्रकािको
बािे मा बझ्
ु नु हो। यस रिपोर्ट ले अनि
ु वजन्य परिणामहरूमा आधारित नीनतगत तात्पयटहरूको
ननष्कषट गर्टछ।
ES.2

जनगणना तथा तथ्याङ्खक वविाग (सी तथा एसडी) को 2011 को जनसङ्खख्याको जनगणना

अनस
ु ाि, चीनीयाँ जाती व्यक्ततहरू हङ्खकङको i(93.5%) मा समग्र जनसङ्खख्या बहुमत गठन
िए, जबकक जातीय अल्पसङ्खख्यकii ले 6.5% वा 446 500 व्यक्ततहरू मात्र मागथ गए।

समग्रमा, जातीय अल्पसङ्खख्यक मख्
ु य रूपमा ननम्न तीन कोर्ी हरूमा वगगटकिण गनट
सककन्छ:
(i)

दक्षक्षण एभसयाली(लगिग 280 000 व्यक्ततहरू): यीननहरूमा

मख्
ु य रूपमा

इन्डोनेशसयनहरू, कफशलवपन्सहरू ि थाइहरू समाववष्र् हुन्छन ्, जो मुख्यतया ववर्े शी घिे लू
सहायताकताटहरू (FDHs) गथए;

(ii)

दक्षक्षण एभसयाली(लगिग 60 000 व्यक्ततहरू): यीननहरूमा मख्
ु य रूपमा िाितीय,
पाककस्तानी ि नेपाली गथए, जबकी, अल्पसङ्खख्यक श्रीलङ्खका, बङ्ख्लार्े श आदर्बार् समाववष्र्
गथए।iii; ि

(iii) पि
ू ी एभसयाली (लगिग 20 000 व्यक्ततहरू) र अन्य विदे शीहरू (लगिग 60 000

व्यक्ततहरू)iv: नयनीहरू मख्
ु यत: गोिा जातीहरू, जापानी ि कोरियनहरू जस्ता, ववकशसत ि
उच्च-आय शमतव्यनयता िएका हुन ्।

i

ii

iii

iv

ववस्तत
ृ जानकािी ननदर्ट ष्र् नहुँर्ासम्म, यो रिपोर्ट को ववश्लेषणमा िएका हङकङका सािा जनसंख्या घिे लू
घिपरिवािमा समग्र र्े शमा आधारित जनसंख्या िन्ने बुझाउँ छ।
तथ्याङ्खककय सवेक्षणमा, उत्तिर्ायीको जातीयता आत्म-पदहचानद्वािा पत्ता लगाइन्छ। जातीयताको वगगटकिण मल
ू
संस्कृनत, िाक्ष्ियता, वणट तथा िाषाको सन्र्िटसँग सम्बक्न्धत छ। हङकङ मख्
ु यत: गचननयाँ समर्
ु ाय हो, “जातीय
अल्पसङ्खख्यकहरू” गैि-गचननयाँसँग सम्बक्न्धत छ।
संयुतत िाष्ि तथ्याङ्खककय आयोगद्वािा अपनाएको क्षेत्रको वगीकिण अनुसाि, र्क्षक्षण एशसयाली िाष्िहरूमा िाित,
पाककस्तान, नेपाल, बङ्खगलार्े श, श्रीलंका, अफगाननस्तान, िुर्ान, इिान ि माक्ल्र्भ्स समावेश छन ्। डार्ा
सङ्खकलनमा सीशमतताको कािणले, यो रिपोर्ट पदहलो पाँच जातीय समूहको ववश्लेषणलाई मात्र समावेश गर्टछ।
यसबाहे क, जातीय अल्पसङ्खख्यकले शमगश्रत समूहका लगिग 30 000 व्यक्ततहरूलाई पनन समावेश गिे को छ, जन
ु सम्िाववत
रूपमा शमगश्रत जातीयताको परिवािमा जक्न्मएका गथए।

i
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ES.3

FDHs बबना नै, हङकङमा जातीय अल्पसख्यक जनसङ्खख्या, कूल जनसङ्खख्या (FDHs
बाहे क) को 192 400, 2.9% को तथ्याङ्खकमा पग
ु ेको गथयो। ववगतमा जातीय अल्पसङ्खख्यकको

बहुमत प्राप्त गिे का इन्डोनेशसयन ि कफशलवपन्सको सङ्खख्या 18 400 व्यक्ततहरूले मात्र
पछाडी पिे को गथयो। बरू, र्क्षक्षण एशसयालीहरू, (53 400 व्यक्तत वा 27.8%) गोिा जाती

सक्म्मशलत िएको यो जातीय अल्पसङ्खख्यक जनसंख्याको 61 400 व्यक्तत वा 30%
(31.9%) िन्र्ा बदि िएको, सबै िन्र्ा ठूलो जातीय समह
ू ियो।
ES.4

जातीय अल्पसङ्खख्यक जनसङ्खख्या, 2001 ि 2011 र्शकको बबचमा 2.7% औसत वावषटक
वदृ र् र्िसँगै कूल जनसङ्खख्याको 0.5% िन्र्ा तीव्र रूपमा वदृ र् ियो। इन्डोनेशसयाली FDHs को
ववशशष्र् नोर् सबैिन्र्ा र्े खिने वद्
ृ गध र्ि गथयो। FDHs बाहे क, यो जातीय अल्पसङ्खख्यक
जनसंख्याको वावषटक वद्
ु यत: एशसयाली समह
ू
ृ गध र्ि औसत र्ि 4.1% पुगेको मख्
वद्
ृ गधद्वािा संचाशलत, 2001 ि 2011 को बीच 1.8% मा औसत िे हेको , उल्लेिनीय छ।

ES.5

2014 को हङकङको समग्र गरिबी अवस्थाको व्याख्या तथा ववश्लेषण गने, Cop द्वािा
समगथटत गरिबी रूपिे िामा आधारित हङकङ गरिबी अवस्थाको रिपोर्ट 2014, अतर्ोबि 2015
मा रिशलज िएको गथयो। त्यस रिपोर्ट मा िएका धेिै जस्तो तथ्याङ्खकहरू, सामान्य घिे लू
सवेक्षणद्वािा शलइएको गथयो, जन
ु सी तथा एसडी को ननयशमत सवेक्षण हो। जबकी, सवेक्षण
चशलिहे को आधािमा जातीय अल्पसङ्खख्यकको सन्र्िटमा घिे लू डार्ा संकलन नगिे झै,
नतनीहरूको गरिबी अवस्थाको ववश्लेषण रिपोर्ट मा समावेश िएको छै न।

ES.6

यस दृष्यमा,हङकङमा जातीय अल्पसङ्खख्यकको गरिबी अवस्थाको अगधक ववस्तत
ृ छवव
दर्न तथा तुलना गनटको लागग यस रिपोर्ट ले डार्ाको ववशिन्न स्रोतहरूसँग सन्र्िट िाख्छ
ववश्लेषणलाई र्ई
ु िागमा समावेश गरिएको छ:

(i)

हङकङका जातीय अल्पसङ्ग््यकको समीक्षा:2011 को जनसङ्खख्याको जनगणनामा
आधारित छ, हङकङको मख्
ु य जातीय अल्पसङ्खख्यक समह
ू को जनसांक्ख्यकीय ि
सामाक्जक-आगथटक ववशेषता ववस्तािमा ववश्लेषण गरिएका छन ्।

यसको अनतरितत,

ववशिन्न जातीय समह
ू को गरिबी तथ्याङ्खक जातीय अल्पसङ्खख्यक समह
ू को
असवु वधाहरू (हरू) पत्ता लगाउन ि बझ्
ु नको लागग नतनीहरूको गरिबीको प्रकािको
अशशष्र् रूपमा अध्ययनको आधािमा तैयाि पारिएको छ।

(ii) बच्चाहरू िएका दक्षक्षण एभसयाली घरपररिारको गररबी अिस्था: 2014 मा सी तथा
एसडी द्वािा सरू
ु गरिएको र्क्षक्षण एशसयाली प्रजातीका ववद्यालय जाने बालकहरू
िएका (समवपटत सवेक्षण) घिपरिवािको सवेक्षणमा आधारित छ।

ii
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हङकङको जातीय अल्पसङ्ग््यकको समीक्षा
ES.7

जनसङ्खख्या जनगणनाको आधािमा, 2011 मा हङकङमा 85 300 जातीय अल्पसङ्खख्यकv

घिपरिवािमा बसोबास गने मध्ये 192 400 गैि-ववर्े शी घिे लू सहायताकताटvi अल्पसङ्खख्यक
प्रजातीहरू गथए। कूल जनसङ्खख्याको तल
ु नामा, जातीय अल्पसङ्खख्यकले ववशेष

जनसांक्ख्यकीय तथा सामाक्जक-आगथटक ववशेषताहरू प्रकर् गर्ट छ, जन
ु जातीय अनस
ु ाि
अगधक मात्रमा अन्ति गथयो।
ES.8

जनसाङ्खख्यककय तथा सामाक्जक ववशेषताहरूको सम्बन्धमा, जातीय अल्पसङ्खख्यकमा

अगधक मात्रमा प्रौि जनसङ्खख्या, ि वववाह ि सानै उमेिमा वववाह र्ब
ु ै सामान्य गथए।

धेिै

हङकङमा व्यवक्स्थत िएका गथए ि केही त्यदह जक्न्मएका तथा बिे का गथए। र्क्षक्षण
एशसयालीहरू मध्ये यी ववशेषताहरू अगधक महत्वपण
ू ट गथए। शशक्षाको सन्र्िटमा, न्यन
ू शशक्षा

गोिा जाती, जापानी/कोरियन तथा िाितीयहरूको तल
ु नामा र्क्षक्षण एशसयालीहरू ि

पाककस्तानी, नेपाली तथा थाइहरू जस्ता र्क्षक्षण पव
ू ी एशसयालीहरूमा बदि फेला पिे को गथयो।

उच्च शशक्षा हाशसल गने सन्र्िटमा कम उपयत
ु त परिक्स्थनत पाककस्तानी तथा नेपाली
यव
ु ाहरूमा पालन गरिएको गथयो िन्ने दर्प्पणीको मान्यतामा आधारित छ।
ES.9

यस ववश्लेषणले जातीय समह
ू ट जातीय
ू हरूमा पारिवारिकvii आकािहरूको शिन्नता, सम्पण

अल्पसङ्खख्यक पारिवाि ि समग्र परिवािहरू (क्रमश: 2.7 ि 2.8 व्यक्ततहरू) को औसत िन्र्ा र्क्षक्षण
एशीयाली परिवािको आकाि 3.3 व्यक्ततहरू िएको औसत पारिवारिक आकाि उच्च गथयो िन्ने प्रकर्
गर्ट छ। र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूमा, पाककस्तानी ि नेपाली परिवाि ठूला गथए। र्क्षक्षण

एशसयाली परिवािहरूमा धेिै सङ्खख्यामा बालबाशलकाहरू िएको कािणले यस्तो िएको गथयो,
जस्तै, एक नतहाइ िन्र्ा बदि पाककस्तानी परिवािमा तीन वा सो िन्र्ा बदि बालबाशलकाहरू
गथए।
ES.10

यसमा नीक्ज स्थायी आवास (नीक्ज घि) मा बसोबास गने जातीय अल्पसङ्खख्यक परिवािको
अनप
ु ात 77.9% गथयो, जबकक केही जातीय समह
ू रूले सावटजननक िाडा ((PRH) को आवासमा

बसोबास गिे को रिपोर्ट गरियो (जस्तै पाककस्तानी ि थाइ परिवािहरू)। यसको अनतरितत, नीक्ज

आवास मध्ये धेिै जस्तो आवासहरू िाडामा गथए। यसको साथै, ववस्तत
ृ सामाक्जक सिु क्षा
सहायता (CSSA) प्राप्तकताट सामान्यतया केही र्क्षक्षण एशसयालीहरू ि केही र्क्षक्षण पव
ू ी
एशसयालीहरू फेला पिे (जस्तै इन्डोनेशसयन तथा पाककस्तानीहरू)।

v
vi
vii

ववस्तत
ृ जानकािी ननदर्ट ष्र् नहुँर्ासम्म, FDHs यस रिपोर्ट को तथ्याङ्खकबार् बादहि हर्ाइने छन ्।
कक्म्तमा पनन एउर्ा गैि-ववर्े शी घिे लू सहायताकताट सर्स्य िएको घिे लू परिवाि। सबै सर्स्यहरू जातीय
अल्पसङ्खख्यक व्यक्ततहरू हुनुपने गथएन।
एकल जातीयताको परिवािमा व्यक्ततगत जातीय समूहरूको ववशेषताहरूला बदि प्रिावकािी रूपमा प्रकर् तथा प्रकाश
पाछट । साधािण तथा केक्न्ित ववश्लेषण अगाडड बिाउनको लागग, यस रिपोर्ट मा िएका परिवािको तथ्ताङ्खकहरू एकल
जातीय परिवािमा आधारित छन ्। जातीय िाँचाको ववस्तत
ृ ववश्लेषण ि परिवािको वगगटकिणको लागग, कृपया
Appendix 1 हे नह
ुट ोस ्।
iii
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आगथटक ववशेषताहरू गरिबी अवस्थासँग सम्बक्न्धत छन ्। जातीय समह
ू हरू मध्येका ती

ववशेषताहरू नतनीहरूको गरिबी अवस्थाको शिन्नतालाई बझ्
ु नको लागग ननरिक्षण तथा तल
ु ना
गरिएका छन ्।
(i)

श्रम-शक्तत सहिार्गताको विविध डिरीहरू: पाककस्तानीहरू बाहे क, जातीय

अल्पसङ्खख्यक परू
ु षहरूको श्रम-शक्ततमा सहिागीताको र्ि (LFPRs) औसत
परु
ु षहरूको िन्र्ा बदि गथयो, जबकी धेिै जस्तो पाककस्तानी मदहलाहरू श्रम बजाि िन्र्ा
बादहि नै िहे ।

नेपालीहरूको, शलङ्खगलाई बेवास्ता गिे ि, श्रम-शक्ततमा सहिागगताको

र्ि उच्च गथयो ि धेिै नेपाली यव
ु ाहरूले श्रम-शक्ततमा सामेल हुनेको लागग
ववद्यालयबार् चाँडै बबर्ा शलए।
(ii)

शैक्षक्षक योग्यता प्रनतबबक्म्बत गिे पेशाको वििाजि: धेिै जस्तो अगधक शशक्षा प्राप्त
गिे का गोिा जाती, जापानी/कोरियन, तथा िाितीयहरू उच्च-कौशलता िएका कामर्ािहरू

गथएviii। यसको ववपिीत, र्क्षक्षण एशसयालीहरू तथा अन्य र्क्षक्षण पव
ू ी एशसयालीहरू

मख्
ु य रूपमा न्यन
ू -कौशलता िएका कायटहरूमा संल्न िएका गथए। ववशेष रूपमा,

पाककस्तानी, नेपाली, थाइ तथा इन्डोनेशसनहरूको उच्च अनप
ु ात (35% र्े खि 40%
सम्मको श्रेणी) साधािण पेशाहरूमा संल्न िएका गथए।

(iii) रोजगारको

आय

र

पररिारक

आम्दािीहरूमा

भिन्िता:

गोिा

जाती,

जापानी/कोरियनहरू, ि िाितीयहरूको श्रम बजािमा आय बदि छ, जबकी आधा िन्र्ा बदि
पाककस्तानी, नेपाली, थाई ि इन्डोनेशसयन कामर्ाि व्यक्ततहरू, नतनीहरूलाई दर्एको न्यन
ू

शैक्षक्षक प्राक्प्त तथा न्यन
ू -कौशलताको आधािमा आय समग्रमा कम हुन्छ। पारिवारिक

आम्र्ानीको सम्बन्धमा, पाककस्तानी, थाइ तथा इन्डोनेशसयन परिवािको आम्र्ानी
कम गथयो। नतनीहरूको कायटित व्यक्ततहरूको न्यन
ू आय बाहे क, यी जातीय

समह
ू हरूमा आगथटक रूपमा सकक्रय परिवािहरूको अनप
ु ात न्यन
ू हुनम
ु ा यो पनन एउर्ा
कािण गथयो।

ES.12

2011 गरिबी िे िाहरू 2011 जनसङ्खख्या जनगणनाको डार्ामा लागू गर्ै , 2011 मा पोस्र्इन्र्ििेन्सन जातीय अल्पसङ्खख्यक गरिबी र्ि 13.9% हुने अनम
ु ान गरिएको गथयो, उदहँ समयमा
समान नगर् हस्तक्षेप पनछको समग्र गरिबी र्ि 15.2% िन्र्ा कम।

जातीय समह
ू हरूमा, र्क्षक्षण एशसयालीहरूको गरिबी र्ि, ववशिन्न सामाक्जक-आगथटक

समह
ू हरूमा समग्र जातीय अल्पसङ्खख्यकहरू िन्र्ा 22.6% ले बदि गथयो। नतनीहरूको गरिबी
अवस्था गचन्ताजनक ठहरिएको छ।
ES.13

मागथ उल्लेखित ववशेषताहरूमा शिन्नता प्रकर् गर्ै , ववशिन्न र्क्षक्षण एशसयाली समह
ू हरूको
गरिबीको अवस्थामा पनन शिन्नता छ। िाितीयहरू सामान्यतया बदि शशक्षक्षत ि उच्च-

कौशलता िएका गथए, ि जस कािणले 9.7% गरिबी र्िसँगै बदि आम्र्ानीको आन्नर् शलए।

आफ्नो शैक्षक्षक प्राक्प्त तथा कौशलताको स्तिहरू न्यन
ू िएि पनन, नेपालीहरूको श्रमशक्ततमा सहिागगता उच्च गथयो ि उनीहरूको परिवािमा औसत र्ईु जना कामर्ािहरू गथए।

viii

उच्च-कौशलता िएका कामर्ािहरूमा प्रबन्धक तथा प्रशासकहरू, व्यवसायी ि व्यवसायी सहयोगीहरू पर्टछन ्।
iv
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यसकािण, उनीहरूले 13.6% गरिबी र्िसँगै उच्च पारिवारिक आम्र्ानीको आनन्र् शलए।
यसको ववपरित, पाककस्तानीहरूको िोजगािीको ववशेषता नेपालीहरूसँग शमल्र्ोजल्
ु र्ो गथयो।
जबकी, उनीहरूको श्रम-शक्ततमा सहिागगता (ववशेष रूपमा मदहलाहरू) न्यन
ू गथयो।

पारिवारिक िाि उठाउने सर्स्यहरूको न्यन
ू सङ्खख्याको साथै, उनीहरूको धेिै बालबाशलकाहरू

सदहतको ठूलो परिवाि गथयो। जातीय समह
ू हरू मध्ये यो गरिबी अवस्था 50.2% गरिबी र्ि
सदहत सबैिन्र्ा बदि कष्र्र्ायक गथयो।
ES.14

जाती अल्पसङ्खख्यकमा गरिबीको प्रकािको अन्वेषणले पनन कामर्ाि सर्स्यहरूको उच्च
अनप
ु ातसँगै परिवािको गरिबी र्ि न्यन
ू ि अगधक कामर्ाि व्यक्ततहरू उच्च-कौशलता िएका

कायटहरूमा गथए िन्ने र्े िाउँ छ। यसको साथै, सामान्यतया ननिटिता अनप
ु ात उच्च िएका

जातीय समह
ू हरूको लागग गरिबीको जोखिम बदि गथयो। ठूलो परिवािहरू िएका र्क्षक्षण

एशसयाली समह
ू हरू (ववशेष रूपमा पाककस्तानीहरू) ि धेिै जस्तो आगश्रत बालबाशलकाहरू
नतनीहरूसँग कामर्ाि सर्स्यहरू िएि पनन आफूलाई गरिबीबार् मागथ उठाउनको लागग धेिै

समस्याको सामना गिे िन्ने कुिालाई प्रकर् गर्ै जातीय अल्पसङ्खख्यक समह
ू हरूमा
परिवािको आकािको सन्र्िटमा धेिै अन्ति गथयो िन्ने कुिा ववचािणीय छ। यसकािण,
र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू मध्ये बालबाशलका िएका परिवािहरूमा उच्च गरिबी जोिीम

र्े खियो ि उनीहरूको यस्तो हुनक
ु ो कािण न्यन
ू कायट पनन अपेक्षाकृत गथयो। अन्तमा,
हङकङमा र्क्षक्षण एशसयाली समह
ू हरू बदि असवु वधा िएका जातीय समह
ू हरू गथए ि
नतनीहरूको बालबाशलकाको साथै परिवािमा उच्च गरिबीको जोखिम र्े खियो।

दक्षक्षण एभशयाका बालबाभलका सहहतका पररिारहरूको गररबी अिस्था
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बालबाशलका सदहतका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािको उच्च गरिबीको जोखिमको ववश्लेषण

तथा अद्यावगधक गनट, सी तथा एसडीले मे 2014 र्े खि जन
ु 2015 को बबचमा समवपटत सवेक्षण
सञ्चालन गिे को छ।

ES.16

यस कुिाको उल्लेि गरिनु पर्ट छ ककनमन
ू ाको फ्रेम शशक्षा ब्यिू ो (EDB) द्वािा सङ्खकलन गरिएको

ववद्याथीहरूको जानकािीमा आधारित गथयो, सावटजननक वा प्रत्यक्ष माध्यशमक तथा प्राथशमक
ववद्यालयहरूको अनर्
ु ान योजनामा उपक्स्थत हुने बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू

मात्र समवपटत सवेक्षणमा समावेश गथए, ि केही न्यन
ू गरिबीको जोखिम ix िएका केही र्क्षक्षण

एशसयाली परिवाि समवपटत सवेक्षणमा समावेश गरिएका गथएनन ्। यी सीमाहरू दर्इएका,
समवपटत सवेक्षणद्वािा प्रनतबबक्म्बत गरिबी अवस्थाको ववश्लेषण सम्पण
ू ट र्क्षक्षण
एशसयालीहरूको गरिबी अवस्थासँग सामाक्न्यकृत गरिनु हुँर्ैन।
ES.17

2014 मा, यहा बालबाशलका िएका 5 000 र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू गथएx। पाककस्तानी
परिवािहरू सबै िन्र्ा ठूलो जातीय समह
ू ियो (2 000 परिवािहरू वा 39.1%), नेपाली (1700

ix

x

उर्ाहिणको लागग, एउर्ा मात्र व्यक्तत िएको परिवािहरू, ववद्यालय नजाने बालबाशलका िएका वा प्राथशमक तथा
माध्यशमक ववद्यालयहरूमा उपक्स्थत नहुँने बालबाशलकाहरू िएका परिवािहरू, ि )अन्तिाटक्ष्िय/ननजी स्वतन्त्र ववद्यालय(
लगायतका नीक्ज ववद्यालय वा ववर्े शमा अध्ययन गने बालबाशलका सदहत आगथटक क्स्थनत िाम्रो िएका परिवािहरू समवपटत
सवेक्षणमा समावेश गथएनन ्।
समवपटत सवेक्षणको लागग लक्षक्षत परिवािहरूमा बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली सबै परिवािहरू समावेश िएनन ्।

तैपनन, सवेक्षण ननष्कषट ि सिल तरिकाले उपयत
ु त ववश्लेषण प्रस्तुत गनटको लागग लक्षक्षत परिवािहरू सामूदहक रूपमा
"बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको" रूपमा उक्ल्लखित छन ्।
v
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परिवाि वा 33.1%) ि िाितीय (1 100 परिवािहरू वा 21.7%) गथए। बालबाशलका िएका
र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको जनसंख्या 24 000 गथयो। पाककस्तानी, नेपाली तथा
िाितीयहरू क्रमश: 11 400, 7 000 ि 5 000 व्यक्ततहरू गथए, ि उनीहरूको सोही अनप
ु ात
47.2%, 29.2% ि 20.9% गथए।
ES.18

CoP द्वािा प्रयोजन गरिएको गरिबी रूपिे िा अनुसाि बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली

परिवािहरूको गरिबी अवस्थाको मापनद्वािा, नीनतगत हस्तक्षेप िन्र्ा पूवट बालबाशलका िएका
गरिब र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको संख्या, गरिब जनसंख्याको आकाि ि गरिबी र्ि 2014 मा
क्रमश: 2 200, 11 600 ि 48.1% गथयो। नीनतगत हस्तक्षेप पनछ (आवतटक नगर्), सोही आँकडा

1 500, 7 400 ि 30.8% सम्म घट्यो।
ES.19

सिकाि को आवतटक नगर् िकमले गरिबी र्ि 17.3 प्रनतशतले कम गर्ै गरिबको िे िामुनन िएका
मध्ये 4 200 व्यक्ततहरूको जीवनमा सध
ु ाि ल्यायो। यही समय, नीनतगत हस्तक्षेप पनछ

बालबाशलका िएका र्क्षक्षण गरिबीको िे िामन
ु ी िएका एशसयाली परिवािहरूको औसत अन्ति
प्री-इन्र्ििेन्सन आँकडामा $5,200 ले तीव्र रूपमा कमी र्े िाउँ र्ै , प्रनत मदहना $4,000 गथयो।
गरिबीको र्ि तथा औसत माशसक गरिबीको अन्ति र्ब
ु ैमा िएको यो कमी समग्र आँकडाहरू
(समग्र कमी क्रमश: 5.3 प्रनतशत तथा $1,500 गथयो) िन्र्ा तीन गन
ु ा बदि गथए। यसले
बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूलाई उनीहरूको आगथटक िािबार् मत
ु त
गिाउने सिकािको आवतटक नगर् नीनतको प्रिावकारितालाई र्े िाउँ छ।
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तैपनन, बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको 2014 को पोस्र्-इन्र्ििेन्सन
(आवतटक नगर्) गरिबी र्ि (30.8%) अझै पनन हङकङको बालबाशलका सदहतका समग्र
परिवािहरू (16.2%) िन्र्ा बदि छ। गरिब परिवािहरू िएका र्ब
ु ै समह
ू को सामाक्जक-आगथटक
ववशेषताको तुलनाले बालबाशलका िएका गरिब र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको अगधक
ववशशष्र् ववशेषताहरूलाई िे िांककत गर्ट छ।
(i) पररिारहरू स्पष्ट रूपमा ठूला र्थए: बालबाशलका िएका गरिब र्क्षक्षण एशसयाली 58.1%
परिवाि तथा सो िन्र्ा बदि परिवािहरूमा 5 व्यक्ततहरू गथए, जबकक हङकङमा
बालबाशलका िएका गरिब परिवािको सोदह आँकडा 15.4% मात्र गथयो।
(ii) कामदार सदस्यहरूको अिुपात स्पष्ट रूपमा कम र्थयो: बालबाशलका िएका गरिब
र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू 13.8% िोजगाि गथए, जबकी हङकङमा बालबाशलका
िएका गरिब परिवािहरूको सोदह आँकडा 22.1% गथयो। यद्यवप पव
ू ट CSSA प्राप्त
गनेहरूको अनुपात (मख्
ु यतः कम-आय ि बेिोजगाि) उच्च िएतापनन, सामान्यतया
उनीहरू अझै पनन आत्म-ननिटि गथए। ठूलो परिवािको आकािको परिणाम उनीहरूको
िािी आगथटक बोझ पनन नतनीहरूको गरिबीको जोखिमको एउर्ा कािण हो।
vi
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(iii) अर्धक कष्टदायक बेरोजगारीको अिस्था: बालबाशलका िएका गरिब र्क्षक्षण एशसयाली
परिवािहरूको (16.6%) जनसंख्याको बेिोजगािीको र्ि बालबाशलका िएका (11.1%)
हङकङको गरिब परिवािहरूको तुलनामा बदि गथयो, ववशेष नेपालीहरूका लागग। न्यून श्रम-

शक्तत सहिागगता र्ि सदहत पाककस्तानीहरूको पनन बेिोजगािी र्ि बदि गथयो।
(iv) न्यूि रोजगारीको आय: बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको न्यून शैक्षक्षक
स्ति तथा न्यून कौशलताको स्ति िएका िोजगाि िोजगाि व्यक्ततहरूको, माशसक आय
ं समय / अगधक कायट समयको अनुपातद्वािा पयाटप्त मात्रमा सुववधाजनक
उनीहरूको आशशक
गथएन

ES.21

2014 मा नीनतगत हस्तक्षेप पूवट तथा त्यसपनछको चयन गरिएको जनसांख्यककय तथा सामाक्जकआगथटक ववशेषताद्वािा बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको गरिबी आँकडामा

गरिएको ववश्लेषणले ननम्म मुख्य अवलोकनहरूलाई प्रष्र् पाछट :
(i) पाककस्तानीहरूले पोस्र्-इन्र्ििेन्सन गरिब जनसंख्याको 68.8% (वा 5 100 व्यक्ततहरू)
मागथ उठे जबकक बालबाशलकाहरूको पनन 55.7% (वा 4 100 व्यक्ततहरू) उच्च शेयि सदहत
गणना ियो। नीनतगत हस्तक्षेप पनछ, गरिब जनसंख्या तथा गरिबी र्िहरू जातीय

समह
ू हरू बबच ववशिन्न डडग्रीमा कम िए, ति पाककस्तान ि बालबाशलकाको गरिबी र्ि
क्रमश: 44.8% ि 34.7% उच्च र्िमा नै कायम िह्यो।
(ii) प्री-इन्र्ििेन्सन गरिब जनसंख्याको पयाटप्त अनुपातले CSSA (59.5%) वा PRH मा बसोबास
गनेहरूले (63.5%) प्राप्त गिे । आवतटक नगर् मापन अनुसाि र्ई
ु समह
ू हरूको गरिबी र्िहरू

क्रमश: 46.9% ि 38.4% मा पु्यो, ति अन्य परिवाि समह
ू हरू िन्र्ा अझै पनन बदि छ।
(iii) नीनतगत हस्तक्षेप पनछ काम गने व्यक्ततहरू िएका परिवािहरूको गरिबी र्ि 22.3%
गथयो, जन
ु आगथटक रूपमा सकक्रय परिवािहरू िन्र्ा 89.3% कम हो। यसले गरिबी
जोखिम कम गनटमा िोजगािीको प्रिावकारितलाई प्रमाखणत गर्टछ।
(iv) काम गने परिवाि (ि काम गने CSSA परिवािहरू पनन) को गरिबी अवस्थामा ठूलो परिवािको
आकािको प्रिाव प्रनतबबक्म्बत गर्ै , काम गने गरिब परिवािहरू मध्ये, 5 वा सो िन्र्ा बदि
सर्स्यहरू िएका ठूला परिवािहरूको शेयि 60.0% गथयो जबकक CSSA प्राप्तकताटहरू 17.7%
गथए,
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आवतटक नगर् नीनतहरू बाहे क, गैि-आवतटक नगर् ि वस्तु-ववननमय नीनतहरू पनन
बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको गरिबी अवस्था कम गनटमा प्रिावकािी िहे का
छन ्। यी परिवािहरू पयाटप्त अनुपातमा PRH मा बस्ने िएकोले, यसले पनन वस्तु-ववननमय

नीनतहरूको उत्कृष्र् प्रिावलाई प्रमाखणत गर्ट छ।
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यस समवपटत सवेक्षणले प्रयोग हुने िाषा तथा समर्
ु ायको संयोजकतामा डार्ा सङ्खकलन गरयो। यस
रिपोर्ट ले बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली गरिबी िे िा मनु नका जनसंख्याको
ववशेषताहरूको ववविण दर्न्छ। मख्
ु य अवलोकनहरू यस प्रकाि छन ्:

 िाषा प्रयोग: पिाइ वा काममा गचननयाँ तथा अङ्खग्रेजीको सामान्य प्रयोगको तल
ु नामा, घिमा
प्राय: उनीहरू मात ृ िाषा नै बोल्थे। उनीहरू गचननयाँ िन्र्ा अङ्खग्रेजीमा बदि र्क्ष, ि पढ्ने
ि लेख्ने िन्र्ा सन्
ु ने ि बोल्नेमा अझ बदि कुशल गथए। अङ्खग्रेजी तथा गचननयाँमा
वयस्कहरू िन्र्ा उनीहरूको बालबाशलकाहरू बदि शसपालु गथए, ति वयस्कहरूको
तल
ु नामा बालबाशलकाहरू आफ्नो मात ृ िाषा लेख्न ि बोल्नमा बदि कमजोि गथए। धेिै

जस्तो गरिबी मनु न िएका व्यक्ततहरूले पिाइ वा काममा कुनै पनन समस्या र्े िाएनन ्,

यस्ता कदठनाइहरू िएका व्यक्ततहरूलाई बदि जस्तो आफ्नो गचननयाँ िाषाको प्रयोग
गनटमा कदठनाइ र्े खियो।

 सामद
ु ानयक एकीकरण: उनीहरूको स्थानीय ननवासीहरूको ननक्श्चत फैलाव सदहतको

एउर्ा ववकशशत सामाक्जक नेर्वकट गथयो, ि यव
ु ाहरूको अझ बदि फैशलएको नेर्वकटहरू
गथयो। अदहलेसम्मको, र्क्षक्षण एशसयालीहरू बीच न्यन
ू मतर्ाता िक्जस्र्िी र्िहरूले

नतनीहरूको समर्
ु ायको सहिागगताको स्ति कम िहे को प्रनतबबक्म्बत गर्ट छ, जबकी
नतनीहरू मध्ये आधा िन्र्ा बदि, ववशेष रूपमा नयाँ पीिीहरूले, हङकङसँग सम्बक्न्धत
िएको ननष्पक्ष िावना व्यतत गिे ।

यसको अनतरितत, नतनीहरू मध्ये केही

अल्पसंख्यकको मख्
ु य बाधाको रूपमा सिकािी सेवाहरूमा उक्ल्लखित िाषा तथा
सञ्चािको प्रयोग गनटमा समस्याको सामना गनुट गथयो। धेिैले केही समथटन सेवाहरूको

बािे मा चेतना निएको संकेत गिे , िाषा सम्बन्धी बाधाहरूले गर्ाट पनन केही अवक्स्थत
समथटन सेवाहरूको बािे मा जान्नमा िोक लगाएको अप्रत्यक्ष रूपमा प्रनतबबक्म्बत गर्ट छ।
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बालबाशलका िएका गरिब र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूका पोस्र्-इन्र्ििेन्सनका

सर्स्यहरूलाई ववशिन्न समथटन सेवाहरूको ननँकै िाँचो गथयो। गरिबी मनु न िहे का यी
समह
ू हरू मध्ये, पयाटप्त बालबाशलका तथा वयस्कहरूले PRH तथा सिकािी सहायताको िाँचो
िहे को संकेत गिे । गरिबी मनु न िहे का यी परिवािहरूका बालबाशलकाहरूको उच्च अनप
ु ातले

आफ्नो इच्छा सच
ू ीमा पिाइ सवु वधाहरू तथा गचननयाँ िाषाको कोषटहरू िािे, जबकी गरिब
वयस्कहरूले गचननयाँ िाषाको कोषटहरू तथा तयारियि प्रशशक्षण समथटनको माँग गिे ।

म्
ु य अिलोकिहरू
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यस रिपोर्ट ले सवटप्रथम 2011 को जनसंख्याको जनगणनाको ननष्कषटहरूको आधािमा

हङकङमा िहे का मल
ू अल्पसंख्यक समह
ू हरूका जनसांख्यककय तथा सामाक्जक-आगथटक
ववशेषताहरूको ववश्लेषण तथा तल
ु ना गर्ट छ, त्यसपनछ समवपटत सवेक्षणको ननष्कषटहरूको

िे िाङ्खकनद्वािा बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूको गरिबी अवस्थाको
बािे मा केक्न्ित ववश्लेषण तथा अद्यावगधकहरू प्रर्ान गर्ट छ। यसै बीच, उपयत
ु त गरिबी
िे िाको ववश्लेषणात्मक रूपिे िा लागू गिे ि, यस रिपोर्ट ले ववशेष रूपमा उच्च गरिबी जोखिम
िएका र्क्षक्षण एशसयाली समह
ू हरूको जातीय अल्पसंख्यकहरूको गरिबी अवस्थाको बािे मा
समीक्षा पेश गर्ट छ। ननम्न छ ओर्ा मख्
ु य अवलोकनहरू गनट सककन्छ:
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अिलोकि 1: जातीय अल्पसां्यक समह
ू हरूले सामिा गिे गररबीको जोखिम र्क्षक्षण
एशसयालीहरू (ववशेष रूपमा बालबाशलका िएका परिवािहरू) सँग गम्िीि रूपमा शिन्नता िहन्थ्यो।

 सम्पूणि जातीय अल्पसां्यकहरू: नीनतगत हस्तक्षेप पव
ू ट वा यस पनछ यस 2011 मा गरिब
परिवािहरूको संख्या, गरिब जनसंख्याको आकाि तथा जातीय अल्पसंख्यकहरूको गरिबी र्िको
बािे मा गिे को आँकलन ननम्न प्रकाि गथए:


नीनतगत हस्तक्षेप पव
ू :ट 11 200 परिवािहरू, 30 400 व्यक्ततहरू तथा 15.8%; ि



नीनतगत हस्तक्षेप पनछ: 9 800 परिवािहरू, 26 800 व्यक्ततहरू तथा 13.9%।

आवतटक नगर् हस्तक्षेप पनछ जातीय अल्पसंख्यकहरूको पोस्र्-इन्र्ििेन्सन गरिबी र्ि
क्षेबत्रय-व्यापक गरिबी र्ि (15.2%) िन्र्ा धेिै कम गथयो। जबकी, जातीय समह
ू हरू
बबच व्यापक शिन्नताहरूको अवलोकन गरिको गथयो।
 दक्षक्षण एभसयालीहरू: जातीय अल्पसंख्यकहरूको गरिब जनसंख्याको आधा िन्र्ा बदि
र्क्षक्षण एशसयालीहरू गथए, जसको गरिबी र्ि जातीय समह
ू हरू बीच उच्च गथयो। यस
2011 मा गरिब परिवािहरूको संख्या, गरिब जनसंख्याको आकाि तथा र्क्षक्षण एशसयालीहरूको
गरिबी र्िको बािे मा गिे को आँकलनहरू ननम्न प्रकाि गथए:


नीनतगत हस्तक्षेप पूव:ट 3 800 परिवािहरू, 16 200 व्यक्ततहरू तथा 26.4%; ि



नीनतगत हस्तक्षेप पनछ: 3 300 परिवािहरू, 13 900 व्यक्ततहरू तथा 22.6%।

बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू झन बदि गरिबी जोखिमको हालतमा
गथए।
 बालबाभलका िएका दक्षक्षण एभसयाली पररिारहरू: बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली
परिवािमा ध्यान केक्न्ित गर्ै , 2014 मा नीनतगत हस्तक्षेप पदहले ि पनछ गरिब परिवािहरूको
संख्या, गरिब जनसंख्याको आकाि ि गरिबी र्ि ननम्न प्रकाि गथए:


नीनतगत हस्तक्षेप पव
ू :ट 2 200 परिवािहरू, 11 600 व्यक्ततहरू तथा 48.1%;



नीनतगत हस्तक्षेप पनछ (आवतटक नगर्): 1 500 परिवािहरू, 7 400 व्यक्ततहरू
तथा 30.8%;



नीनतगत हस्तक्षेप पनछ (आवतटक + गैि-आवतटक नगर्): 1 400 परिवािहरू,
6 600 व्यक्ततहरू तथा 27.6%; ि



नीनतगत हस्तक्षेप (आवतटक नगर् + वस्तु ववननमय) पनछ: 900 परिवािहरू,
4 100 व्यक्ततहरू तथा 17.2%।

नीनतगत हस्तक्षेप (आवतटक नगर्) पनछ, पाककस्तानी गरिब जनसंख्याको 70% (5 100
व्यक्ततहरू) गणना ियो ि सबै र्क्षक्षण एशसयाली समह
ू हरू मध्ये बदि, 44.8% गरिबी र्ि
गथयो।
ix
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अिलोकि 2: जिसाां्यककय प्रोफाइलको सन्दििमा ठूलो पररिारको आकार सहहत दक्षक्षण
एभसयालीहरू सबै िन्दा अल्पियस्क र्थए:


सम्पूणि जातीय अल्पसां्यकहरू: 2011 मा, बालबाशलकाहरू, सम्पण
ू ट जातीय
अल्पसंख्यक तथा र्क्षक्षण एशसयाली जनसंख्यामा 30% बालबाशलकाहरू समावेश गथए,

जन
ु कूल जनसंख्याको 16.0% ले बदि हो, जबकक वद्
ृ धहरू थोिै गथए। यस्ता जनसांख्यककय

प्रोफाइलले शशक्षा तथा िोजगािीमा समथटन नीनतहरूको ठूलो आवश्यकताको संकेत
गर्ट छ।


बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू: 2014 मा बालबाशलका िएका र्क्षक्षण
एशसयाली परिवािको औसत आकाि 4.8 व्यक्ततहरू गथयो। यी परिवािहरूको आधा

(51.9%) िन्र्ा बिीमा 5 वा सो िन्र्ा बदि सर्स्यहरू िएको ठूला परिवािहरू गथए,

जबकक हङकङमा बालबाशलका िएका समग्र परिवािहरूको सोही अनप
ु ात एक-पाँचौ

िाग (19.1%) मात्र गथयो। बालबाशलका िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू मध्ये,
पाँच वा सो िन्र्ा बदि सर्स्यहरू िएका 80% (81.8%) सदहत, ठूला परिवािहरूमा
पाककस्तानी परिवािहरूको ठूलो शेयि गथयो।
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अिलोकि 3: रोजगाि गरिबीबार् छुट्कािा पाउने एउर्ा सबै िन्र्ा िाम्रो तरिका हो, ति उच्च आगश्रत
अनप
ु ातले काम गने परिवािहरूलाई गरिबीबार् छुट्कािा पाउनको लागग बदि कदठन बनाउँ छ:



रोजगारले गररबी जोखिम कम गिि सतछ: यदर् नतनीहरू मध्ये धेिैले िोजगाि वा उच्च
कौशलता िएको काम प्राप्त गिे िने जातीय अल्पसंख्यकहरूको गरिबी जोखिम कम

हुन सतछ। आगथटक वदृ र्, कामको शसजटना ि कौशलता अपग्रेड गरिबी हर्ाउने मख्
ु य
तत्वहरू हुन िन्ने कुिा प्रस्र् छ।


उच्च गरिबी जोखिम िएका र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू: यद्यवप सामान्यतया आत्म-

ननिटि िएता पनन, र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू पण
ट या पारिवारिक सर्स्यहरूको
ू त

सहायतामा आगश्रत िहने िएकाले यी परिवािहरू अझै पनन बदि गरिबी जोखिममा गथए।

न्यन
ू शैक्षक्षक प्राक्प्तको कािणले गर्ाट, उनीहरूको काम गने सर्स्यहरू न्यन
ू -कौशलता
िएको काम गथे, जसको परिणाम सीशमत िोजगािको आय तथा सीशमत पारिवारिक

आम्र्ानी हो न्यन
ू LFPR ति आंशशक-समय काम गनेहरूको उच्च अनप
ु ात सदहत,
पारिवारिक आम्र्ानीमा उनीहरूको मदहलाहरूको योगर्ान पयाटप्त गथएन। यसको

साथै, पाककस्तानीहरूमा उच्च िोजगाि र्ि सदहत न्यन
ू LFPR को अवलोकन गरिएको
गथयो।
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अिलोकि 4: जबकी र्क्षक्षण एशसयालीहरूको गरिबी र्िहरू सिकाि गिे को नीनतगत हस्तक्षेपमा
एकर्मै कम गथए, केही ठूला र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरूका लागग गरिबीबार् छुट्कािा पाउन कदठन
नै िह्यो:



आवतटक नगर् नीनतहरू सामान्यतया मद्र्तगाि गथए: गरिब र्क्षक्षण एशसयालीहरूले
सामान्यतया आवतटक नगर् नीनतहरूबार् लाि, ववशेष रूपमा CSSA तथा शैक्षक्षक सवु वधाहरू
प्राप्त गिे , जबकक केही (पाककस्तानीहरू जस्ता) जातीय समह
ू हरू अगधकतम रूपमा PRH
व्यवस्थाबार् सवु वधा प्राप्त गिे ।

x
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न्यन
ू आयको काम सामान्य गथयो: नीनतगत हस्तक्षेप पनछ, बालबाशलका िएका गरिब
र्क्षक्षण एशसयाली परिवािहरू मध्ये 62.4% काम गने परिवािहरू गथए, जसको गरिबी र्ि
22.3% गथयो, जन
ु हङकङका बालबाशलका िएका समग्र परिवािहरूको 12.4% िन्र्ा बदि
गथयो। यी परिवािहरू मध्ये, 17.7% ले CSSA प्राप्त गिे ।
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अिलोकि 5: दक्षक्षण एभसयालीहरूको शैक्षक्षक प्राक्तत कम र्थयो, र स्थानिय समद
ु ायसँग
घुलभमल हुिका लार्ग िाषाको दक्षता उिीहरूका लार्ग म्
ु य समस्या र्थयो:


चीनीयाँ िाषा पढ्न ि लेख्नमा कम र्क्षता: र्क्षक्षण एशसयाली बालबाशलका ि वयस्कहरू र्ब
ु ै
चीनीयाँ पढ्न ि लेख्नमा कम र्क्ष गथए पढ्न ि लेख्नका लागग गचननयाँ िाषाको प्रयोग

उनीहरूका लागग मख्
ु य चन
ु ौती बन्यो।


न्यून शैक्षक्षक प्राक्प्त िएका आमा-बुवाहरू: र्क्षक्षण एशसयाली वयस्कहरूका लागग
उनीहरूको बालबाशलकाको शशक्षाको बािे मा बुझ्नको (जस्तै, स्थानीय शशक्षाको बािे मा
जानकािी प्राप्त गनट वा ववद्यालयहरूसँग सञ्चािण गनटका लागग) साथसाथै उनीहरूको बािे मा
जानकािी (जस्तै, समथटम सेवाहरूको जानकािी) प्राप्त गनटमा उनीहरूको न्यून शैक्षक्षक प्राक्प्त
तथा चीनीयाँ िाषामा कम र्क्षता बाधाहरू पुरयाउन सतछन ्।



पोस्ट-सेकेन्री भशक्षा प्रातत गिे न्यूि दर: केही र्क्षक्षण एशसयाली युवाहरूका लागग पोस्र्सेकेन्री शशक्षा प्राप्त गनुट सामान्य गथएन। ननकै सानो उमेिमा श्रम बजािमा उनीहरूको

सहिागगताले पनन उनीहरूको ध्यान ववकेक्न्ित गर्ट छ।
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अिलोकि 6: दक्षक्षण एभसयालीहरू बबच समद
ु ायको सहिार्गता तथा समथिि सेिाहरू िा
आर्थिक सहायताको उपयोग शायर् िाषाको अविोधको कािणले गर्ाट कम गथए।


समुदायको सहिार्गता: उनीहरूको सीशमत समर्
ु ानयक सहिागीता न्यून मतर्ाता
िक्जस्िी र्िको ननर्े शक गथयो।



समथिि सेिाहरू: जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई केक्न्ित गर्ै जब उनीहरूलाई उनीहरूका
केही समथटन सेवाहरूको प्रयोगको बािे मा सोगधयो, धेिै जस्तो र्क्षक्षण एशसयालीहरूले
आफुलाई ती सेवाहरूको बािे मा थाहा निएको संकेत गिे । यसको अनतरितत, सावटजननक

सेवाहरू प्रयोग गनटमा िाषा उनीहरूका लागग मख्
ु य बाधा िएको ठहिाए।


आर्थिक सहायता: कायट प्रोत्साहन परिवहन अनुर्ान (WITS) योजनाबार् सुववधा प्राप्त
गरििहनुिएका न्यून आय िएको काम गने र्क्षक्षण एशसयालीहरू अनुपात कम गथयो।

सीशमत आय िएका परिवािहरू मध्ये, न्यून आयमा काम गनेहरू मध्ये 6% ले मात्र
अनुर्ानको लागग आवेर्न गिे । नीनतगत हस्तक्षेपको प्रिावकारिता सध
ु ानटका लागग,
नीनत तथा समथटन सेवाहरूको प्रचाि अगधकतम रूपमा र्क्षक्षण एशसयालीहरूमा लक्षक्षत
गनप
ुट र्ट छ।
xi
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िीनतको तात्पयि
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सिकािले गरिबी ननवािण ववशेष रूपमा जातीय अल्पसंख्यकहरू लगायतका अन्य अल्प
सुववधाहरू प्राप्त व्यक्ततहरूको आवश्यकताहरू पुिा गनटको लागग, महत्त्वपण
ू ट रूपमा सक्म्मशलत
िएको छ। उनीहरूलाई हङकङमा बस्ने व्यवस्था शमलाउन मद्र्त गनटका लागग, ववशिन्न

ब्यूिो तथा वविागहरूद्वािा जातीय अल्पसंख्यकहरूको आवश्यकतारूका लागग उपयुतत हुने
लक्षक्षत समथटन उपायहरू अपनाउन जािी िाख्नेछ।
ES.33

िोजगािी तथा प्रशशक्षण समथटन: गरिबी जोिीममा िोजगािी पनन जोडडएको छ। आगथटक वदृ र्,

कामको शसजटना तथा कौशलता अपग्रेड गरिबी ननवािणका सहायक हुन ्, श्रम वविाग (LD),
िोजगािी प्रशशक्षण बोडट तथा व्यवसानयक प्रशशक्षण पिामषट जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई
िोजगािीमा सहायता गनटका लागग सेवाहरू प्रर्ान गनट तथा उनीहरूको कौशलतामा तथा
आयमा सध
ु ाि ल्याउनका लागग उपयत
ु तकासँग सम्बक्न्धत प्रशशक्षण प्रर्ान गनट जािी
िाख्नेछ।
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शैक्षक्षक समथिि: वंशाणुगत गरिबी ननवािणका लागग शशक्षा ननकै महत्त्वपण
ू ट छ। हाम्रो समग्र
िववष्यको मानव शक्तत अपग्रेड गनटका लागग जातीय अल्पसंख्यकहरूको युवा जनसंख्यामा,
हङकङका नयाँ वंशहरूलाई बदि समथटन प्रर्ान गरिनुपर्ट छ। गचननयाँ िाषाको र्क्षता जातीय
अल्पसंख्यकहरूका लागग समर्
ु ायमा घल
ु शमल हुन तथा पोस्र्-सेकेन्री कायटक्रमहरूमा िनाट
हुनका लागग आवश्यक पने मख्
ु य कुिा हो। गचननयाँ िाषा बोल्न नजान्ने ववद्यागथट तथा
आमा-बुवाहरूको सहायताको लागग EDB ले प्रोत्साहन जािी िाख्नेछ।
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कल्याणकािी सेवाहरू: अदहलेसम्म सबै हङकङ ननवासीहरूलाई आवश्यक कल्याणकािी सेवाहरू,
उनीहरूको िाक्ष्ियता वा जातीलाई ध्यान नदर्इकन, उनीहरूको यो्यताको मापर्ण्ड तथा
आवश्यकताहरू अनुसाि सामाक्जक कल्याणकािी सेवाहरूमा समान पहुँचको आनन्र् शलएका छन ्।

श्रम तथा कल्याणकािी ब्यूिो जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई परिवाि तथा बालबाशलका
कल्याणकािी सेवाहरू, वयस्क व्यक्ततहरूको सेवाहरू, मेडडकल सामाक्जक सेवाहरू, ववशिन्न
सामाक्जक सिु क्षा योजनाहरू लगायतका ववशिन्न सेवाहरूद्वािा स्थानीय समर्
ु ायमा
समायोजन हुन सहायता गनट जािी िाख्नेछ, यसिी उनीहरूलाई आफ्नो समायोजनको
समस्याहरू कम गनट ि उनीहरूको सामाक्जक कक्रयाकलाप तथा आत्म-ननिटिताको क्षमतामा
सध
ु ाि गनटमा मद्र्त गर्ट छ।
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यदह गनतमा सामाक्जक कल्याण वविाग, LD ि कायट परिवािलाई ित्ता दर्ने कायाटलय, आवश्यक
व्यक्ततहरूलाई िाम्रो सेवाहरू प्रर्ान गनटका लागग, योजनाहरूको बािे मा जातीय अल्पसंख्यकहरूको
चेतना बिाउन तथा यस्ता योजनाहरूको बािे मा बुझाउनका लागग मे 2016 मा वतटमान योजनाहरू
(WITS योजना सदहत) को प्रचाि जािी िाख्नेछ ि आगामी न्यून आय िएका कायट परिवािलाई ित्ता
xii
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दर्ने योजना शुरू गरिने छ।
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समद
ु ानयक सांलग्िता तथा समायोजि: हङकङका मल
ू ननवासी िएका, धेिै जस्तो जातीय

अल्पसंख्यकहरू त्यदह जक्न्मएका तथा त्यदह हुककटएका गथए। नतनीहरू पदहले नै हाम्रो समाजको

सर्स्यहरू बननसके। नतनीहरूले समर्
ु ायमा समायोजन हुन ि सन्तष्ु र् िएि बाँच्न तथा काम

गनट उनीहरूका लागग अनत आवश्यक छ। सिकाि जातीय अल्पसंख्यकहरू बीच सामर्
ु ानयक
एकजर्
ु तालाई प्रोत्साहन गनट ि नतनीहरूलाई सावटजननक सेवाहरूको प्रयोग गनट सहायता
प्रर्ान गनट मद्र्त गनट जािी िाख्नेछ।

जातीय अल्पसंख्यकहरू (ववशेष रूपमा र्क्षक्षण

एशसयालीहरू) का लागग लक्षक्षत प्रचाि बदि प्रिावकािी तथा लािर्ायक समथटन नीनतहरूको
कायाटन्वयनका लागग गह
ृ प्रशासन ब्यिू ोद्वािा अनघ बिाइने छ।
ES.38

ननिन्ति ननगिानी: यस सिकािले ननिन्ति रूपमा जनसङ्खख्याको जनगणना/बाइ-सेन्सस जस्ता
सवेक्षणहरूद्वािा उनीहरूको गरिबी अवस्थाको ननगिानी गनप
ुट र्ट छ।

जनसंख्याको जनगणना 2017 मा प्रकाशशत गरिने ननष्कषटहरू सदहत 2016 को मध्यमा

C&SD द्वािा तयाि गरिने छ। जातीय अल्पसंख्यकहरू (ववशेष रूपमा र्क्षक्षण एशसयालीहरू)
को गरिबी अवस्था ननगिानी गनटका लागग डार्ा तथ्याङ्खकीय अद्यावगधकहरू प्रर्ान गनेछ।
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