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चनुिएको सार्वजनिक सेर्ाहरू प्रनि जािीय अल्पसंख्यकहरूको जागरूकिा र सन्िुष्टिबारे एक अध्ययि 

 

कायवकारी सारांश 

 

पररचय 

 

अध्ययिको उदे्दश्यहरु 

  

1) अध्ययनको उदे्दश्य प्रमुख सार्वजननक सेर्ाहरूमा जातीय अल्पसंख्यकहरूको (EMs) जागरूकता 
र सन्तुष्टिको मूल्यांकन गनव र अध्ययनमा पहहचान गररएको घिनाको आधारभूत कारणहरू 

पहहचान गने हो। अझ वर्शषे गरी, अध्ययन ननम्न सतवहरूमा पछ्याइएको थियो  :-  

(a) गहराईको सम्झौता बिना प्रिन्धयोग्य दायराको चासोमा, अध्ययनले Ems को 
समायोजनको लाथग अथधक प्रासंथगकता भएको सार्वजननक सेर्ाहरूलाई समेट्नुपदवछ। 
यो ननणवय भयो कक ननम्न चार सार्वजननक सेर्ाहरु अध्ययनमा समार्ेश गररनेछ, 

अिावत,् 

i. श्रम वर्भाग (LD) को रोजगारी सेर्ाहरु, मुख्यतः आफ्नो जाथगर केन्रहरूको मार्व त 

प्रदान गराईएका जाथगर खोज्न,े ननहदवटि गने  ( रेर्रल) र रोजगारी परामशव सेर्ाहरू 

सहहत; 

ii. कमवचारी पुन: प्रशशक्षण िोर्व (ERB)ले आफ्नो प्रशशक्षण ननकायहरुद्र्ारा प्रशशक्षण  /

पुन: प्रशशक्षण कायवक्रमहरू प्रदान गररएको छ; 

iii. सामाष्जक कल्याण वर्भाग (SWD) द्र्ारा संचाशलत या अनुदान हदईएको एकीकृत 

पररर्ार सेर्ा केन्रहरु (IFSC) / एकीकृत सेर्ा केन्रहरु (ISC), एकीकृत िालिाशलका 
तिा युर्ा सेर्ा केन्रहरु (ICYSC) , ष्जल्ला र्धृ्द सामुदानयक केन्रहरु  /नछमेकी 

र्धृ्द केन्रहरुद्र्ारा प्रदान गररएको पररर्ार र िाल कल्याण सेर्ाहरु , युर्ाहरूको 
लाथग सेर्ाहरु, सामुदानयक वर्कास सेर्ाहरु, र र्धृ्दहरुको लाथग सेर्ाहरु; र 

iv. EM s ( EM केन्रहरु  )को लाथग गहृ माशमला वर्भाग (DAH )द्र्ारा यसको सहयोग 

केन्रहरु र उप-केन्रहरु मार्व त प्रदान गररएको समायोजन सेर्ाहरु, साि ैजातीय 

अल्पसंख्यक ननर्ासीहरुको सद्भार् र उन्ननतको लाथग केन्र (CHEER eCtneC )

जसले यसको आधारभूत सेर्ा हरुको अनतररक्त सामान्य व्याख्या र अनुर्ाद सेर्ाहरु 

प्रदान गदवछ। 
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(b) लक्ष्य EM समूह दक्षक्षण एशसयाली जानतहरु हुनेछन ् (अिावत भारतीय हरु, नेपालीहरु र 
पाककस्तानीहरु  )ककनकी EM गरीिी ररपोिवले यो जातीय समूहलाई गरीिीको जोखखममा 
अथधक जोखखमको रुपमा पहहचान गरेको छ। स्िानीय समुदायमा नतनीहरूको 
समायोजनको लाथग उनीहरूलाई सार्वजननक सेर्ाहरूको अझ ठूलो आर्श्यकता हुन 

सक्छ; र 
(c) सुधारका उपायहरू शसजवना गने एक उदे्दश्यको दृष्टिकोणका साि मूल्याङ्कन गररएको 

जागरूकता र सन्तुष्टिको स्तरका आधारभूत कारणहरू र्ा कारकहरू पहहचान गनव एक 

उदे्दश्यको रूपमा, र्ोकस समूह छलर्ल र्ा हहत धारकहरुसंग साक्षात्कारको मार्व त एक 

गुणात्मक अध्ययन आयोष्जत गररनेछ। प्रयास गनुव पछव  कक EM सहभागीहरुले 

मापदण्र्हरू जस्तै उमेर, जानत, शलङ्ग, सामाष्जक - आथिवक ष्स्िनत र हकककमा आर्ास 

गरेको र्षवहरुको आधारमा लक्षक्षत EM उत्तरदाताहरूको पयावप्त चौर्ा क्रस -सेक्शन 

समार्ेश गदवछ भनेर सुननष्श्चत गनव प्रयासहरू गनुवपदवछ।  

 

वर्धिशास्त्र 

 

पद्धनत 

2) यस अध्ययनको संचालन गदाव, सार्वजननक सेर्ाहरु पहुुँच गदाव उनीहरुले सामना गरेका 
समस्याहरुलाई प्रभार्कारी तरीकाले अनुमान गनव वर्शभन्न आथिवक कक्रयाकलापको ष्स्िनत, भाषा 
क्षमता र शैक्षक्षक स्तर भएको EMs सम्म पुग्न ेप्रयास गररएको थियो, । अगंीकार गररएको 
उपायहरू तल संक्षेपमा छन:् 

a) वर्शभन्न ष्जल्लाहरूमा िसोिास गरररहेका EM हरुलाई वर्शभन्न ष्जल्लाहरूमा EM हरुको 
सेर्ा गरररहेका गैर-सरकारी संस्िाहरू मार्व त सम्पकव  गररएको थियो; 

b) उमेर, शैक्षक्षक उपलष्धध र आथिवक कक्रयाकलाप ष्स्िनतको (चाहे कायवरत , गहृकायवकताव, 
िेरोजगार र सेर्ाननर्तृ्त भएको  )सन्दभवमा EM हरुको सन्तुशलत शमश्रणलाई र्ोकस समूह 

छलर्लका लाथग ननमन्रणा गररएको थियो; 
c) गैर- सरकारी संस्िाहरुद्र्ारा आयोष्जत कक्रयाकलापहरुमा भाग नशलएका, सम्पकव -गनव-गाहग 

भएका EMs सम्म पुग्न प्रयास गररयो। त्यस्ता प्रयासहरूको उदाहरणहरू धाशमवक 

स्िानहरूको प्रर्ेशद्र्ारमा नतनीहरुलाई भेहियो जहाुँ EM हरु सामान्यतया प्राय  :जान्छन ् , र 
अन्य EM हरुद्र्ारा रेर्रलहरू अनुसार स्नो -िल नमूना पद्धनतको प्रयोग गरेर; 

d) भाषा िाधाहरू हिाउन, र्ोकस समूह छलर्लमा अनुर्ादक  /सहजकतावहरुको रूपमा EM हरु 

ननयुक्त गररएका थिए जहाुँ छलर्लकतावहरूले क्यान्िोनीज, पुिुङ्र्ा र्ा अगें्रजी िोल्दैनन;् 
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e) र्ोकस समूह छलर्लमा महहला EM s को भाग शलने अननच्छालाई कम गनवको लाथग, 

प्रोजेक्ि िीमिाि महहला अनुसन्धानकतावहरुलाई र्ोकस समूह छलर्लको सहजकताव हुन 

तैनाि गररयो जि त्यहाुँ महहला EMs उपष्स्ित थिए; 

f) भारतीय र पाककस्तानी छलर्लकतावहरूको लाथग अलग र्ोकस समूह छलर्लहरू व्यर्स्िा 
गररएको थियो। 

 

परामशव गररएका हहििारकहरू 

 

3) 179 हहतधारकहरू समार्ेश गरेर कुल 30 गहहरो अन्तरर्ातावहरू र 16 र्ोकस समूह छलर्लहरू 

आयोष्जत गररएको थिए। साक्षात्कारकताव र छलर्लकतावहरूको बिच्छेदन तल सेि गररएको छ  :-  

साक्षात्कारकताव  /छलर्लकताव   गहहरो 
अन्तरर्ातावहरूको 

संख्या 

 र्ोकस समूह 

छलर्लहरुका 
संख्या 

 हहतधारकहरू 

सहभागी भएको 
संख्या 

मुख्य सूचनादाताहरु 6 - 6 

सरकारी वर्भागहरु   /एजेन्सीहरु  11 - 23 

सेर्ा 
प्रदायकहरु 

 

सहायता सेर्ा केन्रहरु 4 - 6 

अन्य गैर-सरकारी 
संस्िाहरु  

7 - 9 

EM संगठनहरु 2 - 5 

EM सहभागीहरु* - 16 130 

कुल 30 16 179 

 
 

* EM सहभागीहरुले उमेर, शलङ्ग, शशक्षा प्राप्त, व्यर्साय र हकककमा आर्ासको लम्िाइ(र्षवहरु) मा 
वर्वर्ध पटृठभूशम समार्ेश गररयो। 

4) 130 EM सहभागीहरु मध्ये, 34 भारतीय, 57 पाककस्तानी र 39 नेपाली थिए। नतनीहररुमा 
लगभग 65% महहला थिए। सहभागीको लगभग 72% 25-64 र्षवको उमेरका थिए, 16% 15-

24 बिचको आय ुर िाुँकक 12% 65 या माथिका थिए। लगभग 58% EM सहभागीहरू हकककमा 
10 र्षव भन्दा िढी र्षव देखख िशसरहेका छन,् जिकक अन्य 21% हकककमा 7 र्षव भन्दा कम देखख 

िशसरहेका छन।् 
5) 130 EM सहभागीहरु मध्ये, 7 जना मार चनुनएको सार्वजननक सेर्ाहरुको प्रयोगकताव थिए, 

जिकक 22 जना कुनै पनन चनुनएको सार्वजननक सेर्ाहरुको प्रयोगकताव थिएनन।् सिै सहभागीहरु 



4 
 

मध्ये, आधा भन्दा कम लगभग 31%, 14% र 44% क्रमशः LD, ERB र SWD सेर्ाको 
प्रयोगकतावहरु थिए। EM व्यष्क्तगत उत्तरदाताहरुको लगभग 62% ले EM केन्रहरुको मार्व त 

HAD द्र्ारा प्रदान गररएका सेर्ाहरू प्रयोग गरेका छन।् 
 

सीममििाहरु 

 

6) अध्ययनको दायरा र प्रकृनत अनुसार, त्यहाुँ ननम्न सीमाहरू छन ्  :-  

a. यो अध्ययनमा हहतधारकहरूले व्यक्त गरेका दृष्टिकोणहरू नतनीहरूको व्यष्क्तगत 

हिप्पणी र अन्तदृवष्टिको प्रनतननथधत्र् गदवछन।् अनुसन्धान िोली छलर्लकताव द्र्ारा 
हदएका ियानहरु   /हिप्पणीहरू प्रमाखणत गन ेष्स्िनतमा थिएन। 

b. अथधक EMs जसलाई अनुसन्धान िोलीले परामशव गरे नतनीहरु सार्वजननक 

सेर्ाहरुको प्रयोगकतावहरु थिएनन।् 
c. एक प्रनतकृया हदने व्यष्क्त एक संगठनको सेर्ाहरुको प्रयोगकताव हुनसक्छ र 

अन्यको नहुनसक्छ भनेर, र्ोकस समूह छलर्लहरुका क्रममा नतनीहरूको वर्चार 
सङ्कलन गदाव गैर -सेर्ा प्रयोगकतावहरूको वर्पक्षमा सेर्ा प्रयोगकतावहरूको थचरण 

िनाउन कहठन छ।  

d. परामशव गरेको गैर-EM हहतधारकहरूलाई आफ्नो EMs माथिको अनुसन्धान र 
सम्पकव ले EM s को आर्श्यकताहरुको िारेमा राम्रो ज्ञान हुन सक्छ। यद्यवप, 

नतनीहरू प्राय :EM सेर्ाहरूको पहहलो -चोहिका प्रयोगकतावहरू होइनन।्  

 
 
 

HAD द्र्ारा प्रदाि गररएको सेर्ाहरु 

 

7) HAD ले समुदायमा समायोजन हुन मद्दत गनव EMs को लाथग सहायता सेर्ाहरु प्रदान गदवछ। 
यसले EM s ( EM केन्रहरू  )को लाथग आर्श्यकता-अनुसार तयार गररएका कक्षाहरू, 

समायोजन कायवक्रमहरू, आहद प्रदान गनवका लाथग गैर-सरकारी संस्िाहरूलाई 6 सहायक सेर्ा 
केन्रहरु र दईु उप -केन्रहरु सलचालन गनव ननयुक्त गदवछ। सि ैEM केन्रहरू ननर्ावध रुपमा चल्दै 

छन।् सेर्ा प्राप्तकतावहरूको प्रनतकृया धेरै सकारात्मक छ र उनीहरूले सोच्छन ्कक सेर्ाहरूले 

उनीहरूको वर्शषे आर्श्यकताहरू पूरा गनव सक्दछ। 
 

8) EM केन्रहरु िाहेक, HADले EM s को समुदायमा प्रारष्म्भक समायोजनको लाथग सामुदानयक 

सहयोग िीमहरु, राजदतू योजनाहरु, ष्जल्ला -आधाररत समायोजन कायवक्रमहरु, सहकायव 
छारर्षृ्त्त योजना, आहद सहहत अन्य कायवक्रमहरू पनन लागू गदवछ। 
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9) EM s को लाथग उपयोगी जानकारी प्रसाररत गनवको लाथग, HAD मा पाुँच EM भाषाहरुमा रेडर्यो 
कायवक्रमहरु प्रायोष्जत गदवछ, एक समवपवत र्ेिसाइि सलचाशलत गदवछ र 6 EM भाषाहरुमा र 
अगें्रजीमा एक गाइर्िुकहरू प्रकाशशत गदवछ, र एक गैर-सरकारी संस्िालाई नयाुँ आएका EM s 

लाई जानकारी ककि वर्तरण गनव र हर्ाई अड्र्ामा सोधपुछहरु सम्हाल्न ष्जम्मेर्ारी हदइएको छ। 
जानतय सद्भार्लाई िढार्ा हदनको लाथग, HAD अन्तगवतको जानतय सम्िन्ध एकाइ (RRU) को 
EM र थचननयाुँ कमवचारीहरुले वर्द्यालय र्ाताव र सांस्कृनतक वर्वर्धता र जानतय सद्भार्मा 
घुमन्त ेप्रदशवनहरु सलचालन गछव।  

 
 

HAD को सेर्ाहरुमा हहििारकहरुको वर्चार 
 

10) परामशव गररएको धेरैजसो EMहरुको वर्चार थियो कक भाषा पाठ्यक्रमहरु "अष्स्तत्र्" को लाथग 

आर्श्यक हुने एकदम आधारभूत स्तरमा राखखएका थिए। कम्प्यूिर कक्षा पनन आधारभूत थियो। 
EM s लाई छोिो सूचनामा मार प्रशशक्षण पाठ्यक्रमहरूको उपलधधताको सूथचत गररएको थियो। 
ननतजाको रूपमा, धेरै EM s लाई पाठ्यक्रमहरूमा सहभागी हुनका लाथग आफ्नो प्रनतिद्धताहरूको 
पुनःकायव सुथच गनव कहठनाइहरू थिए। िच्चाहरुको लाथग वर्द्यालय-पनछको ट्यूिोररयलको 
सन्दभवमा, माग ठुलो छ तर उपलधध स्िानहरूको संख्या पयावप्त छैन। 

 

11) परामशव गरेको धेरै EM s ले महसुस गरे कक EM केन्रहरुद्र्ारा आयोष्जत धेरै गनतवर्थधहरु 

मनोरलजन गनतवर्थधहरु छन।् जहाुँसम्म समायोजनको सम्िन्ध छ यसले धेरै सहयोग गदैन 

ककनकी सहभागीहरू मुख्यतया E ss हुन।् यो दशावइएको थियो कक मुख्य उदे्दश्यहरु स्िानीय 

समुदायमा EM s को समायोजन गनव सुवर्धाजनक िनाउन र वर्शभन्न जातीय ननर्ासीहरु िीच 

सामलजस्यता िढाउनको लाथग हुनुपछव। sss जम्मा गनवको लाथग EM केन्रहरुद्र्ारा 
आयोष्जत गररएको गनतवर्थधहरू केर्ल पहहलो चरण थियो। 

12) यसिाहेक, परामशव गररएको केही EM हरुको अनुसार EM केन्रहरुले व्यर्ष्स्ित गररएको 
गनतवर्थधहरूमा EM समुदाय शभर वर्शशटि लक्षक्षत समूहहरू छैनन ्र EMहरुको वर्शभन्न र 
वर्वर्ध आर्श्यकताहरुलाई ध्यान हदन सकेन। हकककमा धेरै समय देखख भएका EMहरुको भन्दा 
हकककमा हालै आइपुगेका EMहरुको आर्श्यकताहरु धेरै शभन्न छन।् EMहरु जो हकककमा नयाुँ 
आएका छन ्उनीहरुलाई र्लो अप सेर्ाहरु प्रदान गनवको लाथग जानकारी संकलन गने सुझार् 

हदइएको थियो। 
 
 

सेर्ा प्रदायकहरूले सामिा गिुवपरेको समस्त्याहरु 
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13) EM हरुको लाथग गनतवर्थधको आयोजन गदाव, EM केन्रहरुलाई सुवर्धाजनक स्िानहरूमा 
ठाउुँहरू खोज्न कहठनाई छ। पररसरको उच्च भार्ाले EM केन्रहरूले आयोजना गनवसक्ने 
गनतवर्थधहरूको प्रकार शसशमत गरेको छ। यसिाहेक, केहह EM केन्रहरू जुन िढेको उच्च भार्ा 
नतनव नसकेर, कम भार्ा भएको िाढाका स्िानहरूमा जानु पछव। यसले यी केन्रहरूको भएको 
सदस्यहरूलाई कायम राख्ने र नयाुँहरूलाई आकवषवत गनव क्षमतालाई असर पारेको छ। 

 

14) यसिाहेक, HAD द्र्ारा EM केन्रहरूलाई केर्ल दईु-र्ष ेअनुदान सम्झौता प्रदान गररएको छ। 
EM केन्रहरूका लाथग लामो -समय योजनाहरू िनाउन कहठन छ। वर्द्यालय गनतवर्थधहरूको 

लाथग, जुन सामान्यतया एक र्षव अनघ योजना िनाईएको हुन्छ, EM केन्रहरूसंग योजना 
िनाउन र योजना संचालन गनवका लाथग एक िषव भन्दा कम हुन्छ। गम्भीरतापूर्वक उनीहरुको 
कायवक्रमहरुको प्रभार्काररतालाई प्रभावर्त गदै ,यसले EM केन्रहरुमा कमवचारीहरुलाई EM 

वर्द्यािीहरु संग आफ्नो सम्िन्ध िनाउन र संलग्न गराउन धेरै कम समय छोड्छ। 
 

EM केन्रहरुद्र्ारा अपिाईएको राम्रो अभ्यास 

 

15) जाथगर खोज्न EMहरुको कहठनाइहरू सम्िोधन गनव, EM काम -खोज्नेहरुको लाथग केहह EM 

केन्रहरुले भती हदनहरू र काम मेलाहरू व्यर्ष्स्ित गदवछ, जहाुँ ननयोक्ताले त्यहीीँ ठाउुँमा नौकरी 
अन्तर्ावतावहरु र जाथगर प्रस्तार् िनाउन सलचालन गनव सक्दछ। केन्रहरूले अन्य NGOहरु र LD 

द्र्ारा संगहठत जाथगर मेलाहरू र रोजगारी -सम्िन्धी प्रदशवन कायवक्रममा पनन EM काम-

खोज्नेहरुलाई सामेल गने व्यर्स्िा गदवछ। EM केन्रहरूको प्रयासद्र्ारा, ननयोक्ताहरूलाई 

क्यान्िोननज िोल्ने कम मागको आर्श्यकता भएको जाथगर पद प्रस्तार् गनव उत्प्रेररत गररन्छ। 
EMहरुलाई जाथगरहरू खोज्न मद्दत गने रोजगार सहयोग अत्यन्त प्रभार्कारी माननन्छ। 

 
 

LD द्र्ारा प्रदाि गररएको सेर्ाहरु 

 

16)  LDले EMहरु लगायत काम खोज्नेहरुलाई 13 कायव केन्रहरु, खानपान(क्यािररङ्ग)को लाथग 

तीन भती केन्रहरू, खरुा  ( ररिेल) र ननमावण उद्योग, काम ररष्क्त प्रसोधन केन्र(जि भ्याकेन्सी 
प्रोसेशसक सेन्िर) र िेशलर्ोन रोजगार केन्रहरुको नेिर्कव को मार्व त र्राककलो दायराको 
ननःशुल्क रोजगार सेर्ाहरु प्रदान गदवछ। रोजगार खोजकतावहरूले अन्तरकक्रयात्मक रोजगार सेर्ा 
(iES) र्ेिसाईि, यसको मोिाइल एष्प्लकेशन साि-साि ैसम्पूणव क्षेरमा ष्स्ित ररष्क्त खोजी 
िशमवनलहरू मार्व त नर्ीनतम खाली जानकारी प्राप्त गनव सक्दछ। 
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17) सेप्िेम्िर 2014 देखख, LDले जानतय अल्पसंख्यकको लाथग रोजगार सेर्ा राजदतू (ESA) लागू 
गरेको छ, युर्ा रोजगार तिा प्रशशक्षण कायवक्रम )YETP) को प्रशशक्षकहरुको रोजगारको लाथग 

जसले ESAको रूपमा रोजगार केन्रमा, उद्योग-आधाररत भती केन्रमा र रोजगार मेलामा छ 

महहनाको लाथग EM भाषामा संर्ाद गनव सक्छ। यसिाहेक, म े2017 देखख, LDले EM 

भाषाहरूमा कुशल भएका दइु रोजगार सहयोगीहरूलाई काउलुन पष्श्चम रोजगार केन्र शाम शुइ 

पो र हिन शुई र्ाईमा र्ान-स्िप रोजगारमा प्रयोगात्मक आधारमा EM रोजगार खोज्नेहरुलाई 

रोजगार सहयोग िशलयो िनाउन संलग्न गरेको छ, वर्शषेगरी दक्षक्षण एशशयाई मूलहरुको।  
18) यसिाहेक, LDले वर्शषे ई -प्लेिर्मव सेि गरेको छ , iES र्ेिसाइि (www.jobs.gov.hk/EM) 

मा EM जाथगर खोज्नेहरूको लाथग समवपवत र्ेिपेज। यो र्ेिपेज, वर्शषेगरी रोजगार ररष्क्त 
EM रोजगार खोजकतावहरुलाई स्र्ागत गदै र बिना र्ा िोरै थचननयाुँ भाषाको आर्श्यकता 
भएको जुन रोजगारदाताहरूले पोस्ि गरेका छन,् EMको सर्ल रोजगार किाहरू पनन 
प्रकाशशत गदवछ। 
 

 

EM हरुको रोजगार सेर्ाहरुको LDको प्रचार 
 

19) LDको रोजगारी सेर्ाहरुमा EMहरुको जागरूकता िढाउन, प्रचारक पुष्स्तकाहरू अगें्रजीमा र 6 

EM भाषाहरूमा तयार गरेका छन।् यसिाहेक, ESAहरु र रोजगार सहयोगीहरुको सहयोगिाि जो 
EM समुदायका सदस्यहरू पनन हुन,् LD ले सकक्रयताका साि EMहरुसम्म पुग्छन ्उनीहरुको 
लोकवप्रय सभास्िल जस्तै मष्स्जद, ष्जल्ला -आधाररत संस्िाहरु , ककराना पसलहरु, खाद्य 

प्रनतस्िानहरु, EMहरुलाई गरेका लक्षक्षत गनतवर्थधहरु, आहद र यी प्रचारक पुष्स्तकाहरू वर्तरण 

गदवछ। यसको अनतररक्त, सामाष्जक सेर्ाको हककक पररषदको सलजाल मार्व त EMहरुलाई सेर्ा 
गने गैर -सरकारी संस्िाहरूसुँग चशलरहेको संर्ादलाई कायम राखखएको छ।  

 

नियोक्िाहरूलाई LDको प्रचार 
 

20) LDले ननयोक्ताहरुलाई भाषा आर्श्यकताहरुलाई ननहदवटि गदाव पदको र्ास्तवर्क व्यार्सानयक 

योग्यतामा वर्चार गनव लगातार सम्झाउुँछ र उनीहरुलाई द्वर्भाषी रोजगार ररक्त जानकारी 
प्रदान गनव प्रोत्साहहत गदवछ। रोजगारदाताहरूले थचननयाुँ भाषाको आर्श्यकताहरूको चार 
पक्षहरूलाई ननहदवटि गनव पनन आर्श्यक छ (अिावत ् , थचननयाुँ पढ्ने र लेख्न,े क्यान्िोननज र 
पुिुङ्र्ा िोल्ने  )छुुा- छुुै र EM रोजगार खोजकतावहरु जससंग शलखखत थचननयाुँको िोरै मार ज्ञान 

छ आफ्नो ररष्क्तहरु खोल्नको लाथग प्रोत्साहहत गररन्छ जहाुँसम्म व्यार्हाररक छ। यसिाहेक, 

http://www.jobs.gov.hk/EM
http://www.jobs.gov.hk/EM
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ननयोक्ताहरूको लाथग उनीहरुलाई EM संस्कृनतहरू पररथचत गनव र नतनीहरूसुँग संर्ाद गनवका 
लाथग दक्षताहरू पहहचान गनव अनुभर् िाुँड्ने सरहरू आयोष्जत गररन्छ। 

 

21) यसको अनतररक्त, LDले EM रोजगार खोजकतावहरूको रोजगारीका अर्सरहरू िढाउनको लाथग 

उपयुक्त हुन ेररष्क्तहरुको प्रचार गनव ननरन्तर प्रयास गरररहेको छ। LDले ठूलो -मारामा र 
ष्जल्ला-आधाररत समार्ेशी रोजगार मेलाहरू  आयोष्जत गदवछ जहाुँ EM रोजगार खोजकतावहरूले 

रोजगारका आर्ेदनहरू िुझाउन सक्छ र त्यहीीँ स्िानमा ननयोक्ताहरूको साि अन्तर्ावताव भाग 

शलन सक्छन।् यी रोजगार मेलाहरूमा सामेल हुन ननयोक्ताहरू भती गदाव, ननयोक्ताहरूलाई 

थचननयाुँ भाषा आर्श्यकताहरूलाई छुि गनव प्रोत्साहन हदन वर्शषे प्रयासहरू गरे। 
 

LDका सेर्ाहरूमा हहििारकहरूको वर्चार 
 

22) परामशव गररएका धेरै EMहरुले जनाए कक उनीहरुले सामान्यतया पाररर्ाररक सदस्यहरु र 
शमरहरुको मार्व त रोजगार उपलधधताको जानकारी प्राप्त गछवन।् नतनीहरू यो दृष्टिकोण छ कक 

LD मार्व त प्रस्तावर्त गररएका कामहरू ननमावण स्िल र्ा सेर्ा कायवकतावमा मुख्यतः 
म्यानुअल(िलको काम) कमवचारीहरु हुन।् वर्शभन्न शैक्षक्षक स्तरहरू र कौशलहरु भएका 
EMहरुको रोजगारीको आर्श्यकतालाई पूरा गनव उपलधध रोजगार ररष्क्तहरूमा पुग्दो वर्वर्धता 
छैनन।् यसिाहेक, EMहरुको लाथग प्रस्तावर्त गरेको थचननयाुँ भाषाको आर्श्यकता भएको धेरै 
रोजगारीहरु, अगें्रजी भाषा शशक्षण, पुस्तक -राख्ने र आईिी कायवहरू लगायत , धेरै उच्च छ। 

 

23) त्यहाुँ केही हिप्पणीहरू छन ्कक िेशलर्ोन रोजगारी सेर्ा हिलाइनमा काम गने LD कमवचारीहरु 

EMहरुसंग पूणवतया अगें्रजीमा संर्ाद गनव असमिव छन,् जसले हिलाइनको प्रभार्काररता कम 

गछव। धेरै EMहरुले उल्लेख गरेका छन ्कक कहहले काुँही EM प्रयोगकतावहरूले दोभाषे सेर्ाको 
लाथग लामो समय पखवनु पदवछ। जिकक परामशव गररएका अथधकांश EMहरुले रोजगार केन्रहरुमा 
भएका LD कमवचारीहरु मैरीपूणव र शशटि पाए, जहाुँ सम्म रोजगारीको सम्िन्ध छ, नतनीहरुको 
सेर्ा मद्दतगार छैन। धेरै EM प्रयोगकतावहरूले भने कक कहहलेकाहीं उनलाई LD िाि कुनै पनन 

प्रनतकक्रया प्राप्त गनुव अनघ लामो समयसम्म पखवन ुपदवछ। यो नकारात्मक अनुभर् शायद 

कारणहरु मध्ये एक हुन सक्छ कक केहह EMहरु LD को रोजगार सेर्ाहरुको उपयोग गनवको लाथग 

ककन अननच्छुक थिए। 
 

24) यसिाहेक, ESAहरुको भूशमका सीशमत छ। जि EM रोजगार खोजकतावहरू केन्र र्ा रोजगार 
मेलाहरूमा सुवर्धाहरू र सेर्ाहरू प्रयोग गनव खोज्छन ्नतनीहरूले केर्ल भाषा िाधाहरू तोड्न 

मद्दत गदवछन।् नतनीहरूसुँग स्िानीय रोजगार िजारको िारेमा जानकारी हुुँदैन। पणूव- काशलन 
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कमवचारीहरूलाई रोजगारी प्रदान गनुवपछव। हहतधारकहरु, अकग पक्षमा, खशुी छन ्कक LDले मे 
2017 िाि सुरु हुने गरी EM भाषाहरूमा ननपुण भएका दईु पूणव- काशलन कमवचारीहरूलाई 
रोजगारी प्रदान गरेका छन।् 

 

25) परामशव गररएको धेरै EMहरु द्र्ारा याद गररएको छ कक केही कमवचारीहरु EM संस्कृनतहरु िारे 
अर्गत नहुन सक्छन ्जसमा उनीहरुको धाशमवक धमववर्नघ जस्तै रमजानको िेला उपर्ास र 
धाशमवक प्रािवनाहरु (जस्तै हदन 5 पिक सलाह), र काम र्ा कायावलय व्यर्स्िा समायोजन गनवको 
लाथग अननच्छुक हुन सक्छ (जस्तै प्रािवनाको लाथग एक शान्त कोठा)।  

 

LD को लाधग सुझार्हरु 

 

26) ननयोक्ताहरूलाई सहयोग गनवको लाथग, यो सुझार् हदइएको थियो कक LDले, गैर-सरकारी 
संस्िाहरुको सहकायवमा, ननयोक्ताहरुलाई EMहरुको काम गने िानी र धाशमवक प्रिाहरुलाई 

िुझाएर उनीहरुको सांस्कृनतक संर्ेदनशीलता िढाउन लाथग सेशमनारहरु आयोष्जत गने। यसले 

काम गने ठाउुँमा EMहरु र उनीहरूको स्िानीय थचननयाुँ समकक्षीहरूको िीचमा राम्रो सम्िन्धको 
लाथग राम्रो व्यर्हारहरू अपनाउने सुवर्धा हदन्छ। त्यसै गरी, स्िानीय श्रम िजार अर्स्िा माथि 

कुराकानी र्ा सेशमनारमाथि, लगायत सामान्य कामको िानी र ननयोक्ताहरुको अपेक्षाहरु, पनन 

EM रोजगार खोजकतावहरुको लाथग पनन आयोष्जत गनुव पछव। 
 

गैर सरकारी संगठिहरूको अभ्यासहरु प्रभार्कारी मानिन्छ 

 

27) भ्रमण गरेको एक गैर सरकारी संगठनले EM हरुको लाथग सर्लतापूर्वक रोजगारी सुरक्षक्षत गरे 

पनछ र्लो -अप सेर्ा प्रदान गदवछ। र्लो-अप सेर्ाहरूमा ननयोक्ताहरूलाई EM संस्कृनतहरुका 
िारेमा सूचनाको प्रदान गने र दरु्ै ननयोक्ता र EM कमवचारीहरूलाई एकअकावको काम गने 
प्रकृयाहरू िुझ्न र अप्नाउन सहयोग पुयावउुँ दछ। धेरै गरै-सरकारी संस्िाहरूले पनन यो अनुभर् 

िाुँर् ेकक यस्तो र्लो -अप सेर्ाहरु ननयोक्ता र EM कमवचारीहरु दरु्ैको लाथग धेरै सहयोगी छ। 
उनीहरूलाई काम गने ठाउुँमा "के गने र के नगन"े को सूची अक्सर ननयोक्ता र EM 

कमवचारीहरूको लाथग धेरै उपयोगी लाग्छ। 
 
 

ERB द्र्ारा प्रदाि गररएको सेर्ाहरु 

 

28) रोजगार िाजारको िदशलुँदो आर्श्यकताहरुलाई पूरा गनव सककयोस ्भनेर ERBले िजार -संचाशलत 

र रोजगारी-आधाररत प्रशशक्षण पाठ्यक्रम र सेर्ाहरुलाई समान्र्य, अनुदान र ननगरानी गदवछ। 
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2007 देखख, ERBले EM हरुको आकांक्षाहरु र प्रशशक्षण आर्श्यकताहरु अनुरूप गनव अगें्रजीमा 
समवपवत प्रशशक्षण पाठ्यक्रमहरु प्रदान गदवछ। अक्िोिर 2016 देखख, sREले अनतररक्त प्रशशक्षण 

सामग्री वर्कास गनव र शसक्न सहयोग गने सेर्ाहरु प्रदान गनवका लाथग प्रशशक्षण ननकायलाई 

अनुदान प्रदान गदवछ र आम जनताहरूलाई प्रदान गररएको केही 500 प्रशशक्षण पाठ्यक्रमहरूमा 
उपष्स्ित हुनको लाथग क्यान्िोननज िोल्न र िुझ्न सक्ने EMहरुलाई सुवर्धा प्रदान गदवछ।  

 

29) EMहरुलाई सुवर्धा हदनको लाथग जो पाठ्यक्रमको पूणव लम्िाइको लाथग आफ्नो समय हदन 

सक्दैन, 2016 मा मोरु्लर प्रमाणपर संचय योजना शुरु गररएको छ ताकक एक पूणव मान्यता 
प्राप्त योग्यता प्राप्त गनवको लाथग EMहरु साि ैअन्य शसक्नेहरूले धेरै साना पाठ्यक्रमहरूद्र्ारा 
प्राप्त प्रमाणपरहरू संकलन गनव सक्छ जुन पहहले लामो अर्थधको पाठ्यक्रममा भाग शलए पनछ 

मार सम्भर् थियो। 
 

30) ERB ले समय समयमा EMहरुको लाथग प्रशशक्षण पाठ्यक्रमहरू र सेर्ाहरूको समीक्षा गदवछ, र 
प्रकक्रयामा हहतधारकहरूको वर्चार खोज्छ। एक आर्थधक आधारमा, अन्य चीजहरू िीच, EM 

हरुको प्रशशक्षण र रोजगारीको आर्श्यकताहरुको छलर्ल गनव ERBले जातीय 

अल्पसंख्यकहरुको लाथग गररएको प्रशशक्षणमा र्ोकस समूहसंग भेट्छ। र्ोकस समुहमा EM 

समूहहरूको प्रनतननथधहरु, सामाष्जक सेर्ा संगठनहरु, प्रशशक्षण ननकायहरु, ननयोक्ता र 
सम्िष्न्धत सरकारी ननकायहरू छन।् 

 

ERB को सेर्ाहरु प्रर्र्द्वि गदै 

31) EM समुदायमा कायवक्रमलाई प्रर्द्धवन गनव, अगें्रजीमा र 6 र्िा जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरू 

(हहष्न्द , उदूव, नेपाली, इन्र्ोनेशसयन, तगालोग र िाइ लगायत  )पचाव प्रकाशन गररएका छन।् 

पाठ्यक्रम सुचीपर अगें्रजीमा तयार गररन्छ , र EM हरुको लाथग पाठ्यक्रमहरुको प्रचार गनव 
अखिारहरुमा अगें्रजी, उदूव र नेपालीमा वर्ज्ञापन राखखन्छ। प्रचारक पचावहरू र पाठ्यक्रम सुचीपर 

वर्वर्ध माध्यमहरुद्र्ारा वर्तरण गररन्छ।  
 

32) यसिाहेक, EMहरु सहहत जनताका सदस्यहरूलाई प्रशशक्षण र रोजगारीको जानकारी रै्लाउन, 

नतनीहरुको रोजगारीको अर्सर िढाउन, ERBले ष्जल्ला -आधाररत गनतवर्थधहरू आयोजना 

गनवको लाथग प्रशशक्षण ननकायहरूलाई प्रायोष्जत गदवछ, जसमा ष्जल्ला ननदेशशत भ्रमणहरु, 

पाठ्यक्रम र उद्योग प्रदशवनीहरु साि ैरोजगार मेलाहरू समार्ेश छन।् 
 
 

ERBको सेर्ाहरूमा हहििारकहरूको वर्चारहरु 
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33) परामशव गरेका केहह EMहरुले संकेत हदए कक उनीहरु ERB को सेर्ाहरुको िारेमा जानकारी 
थिएन। जि नतनीहरूलाई र्ोकस समूह छलर्लका क्रममा ERB प्रचारक पुष्स्तकाहरू देखाइयो, 
उनीहरूको रुथच थियो। परामशव गरेका EMहरु माझमा कम जागरूकताले ERB द्र्ारा प्रदान 

गररएको प्रशशक्षण पाठ्यक्रमहरुमा नतनीहरुको कम सहभाथगतालाई र्णवन गनव सक्छ। 
 

34) भाषा पाठ्यक्रमहरूको लाथग, परामशव गरेका केही EMहरुले प्रशशक्षणको गुणस्तरमा प्रनतकूल 

हिप्पणीहरू गरेका थिए। उदाहरणका लाथग, नतनीहरूले िताए कक प्राध्यापकहरूको पररर्तवनले 

केही पाठ्यक्रमहरूको सहजता र प्रभार्काररतालाई असर पारेको छ। 
 

35) परामशव गररएका धेरै EMहरूले यो हिप्पणी गरेका थिए कक आर्ेदकले आर्ेदन गनव सक्ने केही 
ERB पाठ्यक्रमहरूमा प्रनतिन्ध छ। यहद आर्ेदकले आर्ेदन हदएको पाठ्यक्रम आर्ेदनको 
अपयावप्त संख्याको कारण रद्द गररएको छ भने, आर्ेदकले ERB को अकग पाठ्यक्रमको लागी 
आर्ेदन हदन अनघ आर्ेदकले आफ्नो आर्ेदन रद्द गनुव पछव। 
 

36) धेरै धेरै हहतधारकहरुले हिप्पणी गरे कक धेरै जाथगर पदहरूमा आर्श्यक रुपमा ERBको प्रशशक्षण 

प्रमाणपरहरू आर्श्यक पदैन। EM ताशलमेहरूले पत्ता लगाए कक उनीहरूको ERB प्रशशक्षण पनछ 

पनन, उनीहरूले अझै पनन प्रशशक्षण अनघको जस्तै समान प्रकारको रोजगार पद पाउुँछन।् यसले 

पनन र्णवन गनव सक्छ ककन ERB पाठ्यक्रमहरुमा भाग शलन EMहरु माझ रुथचको कमी छ। 
 

37) यो सूथचत गररएको थियो कक EMहरूको लाथग अथधकांश पाठ्यक्रमहरुको लाथग हदनहुुँ 6 देखख 8 

घण्िाको अर्थध धेरै EM हरुको जीर्नको अभ्यासको लाथग तैयार हुुँदैन। EMहरु जससंग भाग-

समय( पािव-िाईम) रोजगारहरू छन ्र्ा जसले आफ्नो वर्द्यालय जाने िच्चाहरूको हेरचाह गनुव 
पछव , उनीहरूले कक्षाहरूमा उपष्स्ित हुन 2-3 घण्िा मार छुुाउन सक्छन।् 

  

38) पाठ्यक्रम प्रदायकहरुको पक्षमा, यो भनाइ थियो कक न्यूनतम कक्षा आकारको आर्श्यकताले 

उनीहरूको लाथग अननष्श्चतता शसजवना गरेको छ, ककनभने EM वर्ध्यािीहरूको पयावप्त संख्याले 

कक्षा भनव अक्सर सम्भर् छैन। 
 

SWD द्र्ारा प्रदाि गररएको सेर्ाहरु 

 

39) कल्याण सेर्ाहरु योजना िनाउुँदा र कायावन्र्यन गदाव, जातीय अल्पसंख्यकहरूको सामाष्जक 

आर्श्यकतालाई अझ राम्रो िुझ्न SWDले EMहरुको तथ्याङ्क र जानकारी उल्लेख गरेको छ। 
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वर्शभन्न EM समूहहरूको सांस्कृनतक अभ्यासहरु र उपयुक्त व्याख्या र अनुर्ाद सेर्ाहरु 

व्यर्स्िा गने तररकाहरू, आहद सहहत EMहरुलाई सेर्ा गदाव ररर्रेन्स प्रदान गनव "जातीय 

अल्पसंख्यकहरूको लाथग कल्याण सेर्ाहरु प्रदान गने क्रममा नोि -गनुवपने-िुुँदाहरु " सम्िष्न्धत 

एकाइको सामाष्जक कमवचारीहरु  /सामाष्जक सुरक्षा कमवचारीलाई जारी गररएको छ। जातीय 

अल्पसंख्यकहरुलाई कल्याण सेर्ा प्रदान गनवको लाथग ष्जल्ला सहकमीहरूलाई  आन्तररक 

सहयोग प्रदान गनव प्रत्येक प्रशासननक ष्जल्लामा एक ननहदवटि व्यष्क्त छ। 
 

40) जातीय समानतालाई िढार्ा हदन र प्रासंथगक कल्याण सेर्ाहरुमा समान पहुुँच िढाउनको लाथग, 

6 EM भाषाहरूमा मुख्य SWD सेर्ा पचावहरू प्रस्तार् गररन्छ। नतनीहरू सेर्ा केन्रहरूमा र 
अनलाइनमा पनन उपलधध छन।् यसिाहेक, EMहरुको जानकारीको सष्जल ैपहुुँचको सुवर्धाका 
लाथग SWDको इन्िरनेि होमपेजमा एक आुँखालाई आकषवक गने आइकन "EMको लाथग 

जानकारी" समार्ेश गररएको छ। EM समूहहरूको कलरलाई उनीहरुको कल्याण सेर्ा 
सोधपुछलाई सुवर्धा पुयावउन SWD हिलाइनले 7 आम EM भाषाहरूमा िेशलर्ोन दोभाष ेसेर्ामा 
तुरुन्त पहुुँच प्रदान गरेको छ। यसको अनतररक्त, SWDले IFSCमा EMहरु जसले त्यहाुँ मद्दत 

खोज्छन ्EM हरुलाई कल्याण सहायता र सम्िन्ध सहयोगको रूपमा ननयुक्त गरेको छ। 
 
 
 
 

SWDको सेर्ाहरूमा हहििारकहरूको वर्चारहरु  

41) परामशव गररएको धेरै EMहरुले दशावए कक जि उनीहरुले व्यापक सामाष्जक सुरक्षा सहायता 
(CSSA) या र्दृ्धा भत्ताको लाथग आर्ेदन गदाव उनीहरुले SWD िारे जान्दछन।् यद्यवप, 

नतनीहरूलाई SWD द्र्ारा प्रदान गररएका अन्य सेर्ाहरू िाहा छैन। 
 

42) यसको अनतररक्त, गैर-सरकारी संस्िाहरूले चलाउने गनतवर्थधहरूको लाथग, जानकारी पचावहरु र 
सूचनाहरू थचननयाुँ भाषामा लेखखएका हुन्छन।् यसले क्यान्िोननज िोल्न सक्ने EMहरुको 
गनतवर्थधहरूमा भाग शलन मौका धेरै कम भएको छ जुन वर्शषेगरी EMहरुका लाथग होइन, 

जसले गदाव कक्रयाकलापका माध्यमिाि स्िानीय समुदायमा EMहरुको समायोजनलाई अझै 

अर्रोध गछव  जसमा दरु्ै EMहरु र उनीहरूको स्िानीय थचननयाुँ समकक्षीहरू भाग शलन्छन।् 
 

43) अझै, EM हरुद्र्ारा व्यक्त गरे अनुसार, जि उनीहरु SWD द्र्ारा संचाशलत र्ा अनुदान गरेको 
केन्रहरुको सेर्ा काउन्िरमा पुग्छन,् यद्यवप त्यहाुँ एकातर्व  सेर्ा खोज्ने EMहरु र अकगतर्व  सेर्ा 
प्रदान गने अगाडर् िस्ने कमवचारी िीच उल्लेखनीय संचार अन्तरहरु भएता पनन उनीहरुलाई 

वर्रलै व्याख्या सेर्ाहरुको प्रस्तार् गररन्छ। वर्शषेगरी, परामशव गररएको धेरै EMहरुले दशावए कक 
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अनुदान गररएको युर्ा केन्रहरुद्र्ारा प्रदान गरेको सेर्ाहरु जस्तै परामशव मुख्यतया 
क्यान्िोननजमा आयोष्जत गररन्छ। यसले EMहरुलाई युर्ा केन्रहरूिाि मद्दत खोज्न 

हतोत्साहहत गरेको छ। 
 

44) धेरै EMहरुले IFSC हरुिाि सहयोग खोजेको उनीहरुको अनुभर् पनन िाुँर्।े धेरै EMहरु संग 

अनघल्लो अनुभर् छ र्ा उनीहरूको सािीहरुद्र्ारा भननएको छ कक व्याख्या सेर्ा सष्जलैसंग 

उपलधध छैन, त्यसैले उनीहरुले आफ्नो पररर्ारको सदस्यहरु, EM शमरहरु या EM सामाष्जक 

कमवचारीहरुलाई IFSCहरुमा उनीहरुसंग जान भन्नुपछव। परामशव गररएको NGOको EM 

कमवचारीहरुले पनन EMहरुले SWD मा "व्याख्याकतावहरु" को रूपमा सेर्ा गनव सगंै जान आग्रह 

गरेको अनुभर् िाुँर्।े 
 

मसफाररसहरू 

 

सामान्य 

 

शसर्ाररश 1 

 

45) जि यो नोि गररयो कक सम्िष्न्धत वर्भागद्र्ारा उनीहरुले EMहरुलाई प्रदान गरेको सेर्ाको 
ननतजाको जाुँचलाई सहज िनाउन, र यस्तो पररणाम सार्वजननक सेर्ाहरुमा समान पहुुँचको 
लाथग अनुकूल छ भनेर मूल्याङ्कन गनव केहह सूचकहरु स्िानमा राखखयो, पनछको सेर्ा सुधारको 
लाथग उनीहरुको सेर्ाको पररणामको राम्रो मूल्यांकन गनवको लाथग यो शसर्ाररश छ कक HAD, 

LD, ERB र SWDले समीक्षा गने वर्चार गनुवपछव  र, यहद लागू भएमा, आफ्नो सूचकहरुलाई 

EMहरुको िदशलुँदो आर्श्यकताहरुलाई वर्चार गरेर समय -समयमा पररटकृत गनुवपछव । 
 

शसर्ाररश 2 

 

46) वर्शषेगरी EMहरुलाई सहयोग गनव हालैका र्षवहरुमा शुरू गरेको नयाुँ उपायहरु, वर्शषे सर्लता 
किाहरुमा जोर् हददैं, HAD, LD, ERB र SWDले उनीहरुको सेर्ाहरु समग्र शैलीमा प्रचार गनव 
संयुक्त प्रयास गनुव पछव  भनेर शसर्ाररस गररएको छ। 

 

शसर्ाररश 3 

 

47) यो शसर्ाररस गररएको छ कक सार्वजननक सेर्ा गदाव, सेर्ा प्रदान गनव र NGOहरु संग साझदेारीमा 
सेर्ाहरु हददंा वर्त्तपोषण गने गैर सरकारी संस्िाहरुलाई वर्चार गररनुपछव , जहाुँ NGO हरुले EM 
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हरुलाई संलग्न गने भुशमका गछव  र EMs र सेर्ा प्रदायकहरू बिच पारस्पररक वर्श्र्ासको वर्कास 

गनव सहज गछव। 
 

शसर्ाररश 4 

 

48) यो शसर्ाररस गररएको छ कक EMहरु र ननयोक्ताहरुको िीच पारस्पररक वर्श्र्ास ननमावण गने 

दृष्टिकोण सहहत सरकारको अनुदान सहयोगिाि ननयोक्ता, सम्िष्न्धत सरकारी वर्भागहरू, र 
NGOहरूको सङ्गहठत प्रयासको माध्यमिाि सार्वजननक सेर्ा गदाव, EMहरुका लाथग रोजगारीमा 
प्रशशक्षण व्यर्ष्स्ित गनवको लाथग वर्चार गनुव पछव। 

 

वर्मशटि मसफाररशहरू 

 

HAD द्र्ारा प्रदान गररएको सेर्ाहरु 

 

शसर्ाररश 5 

 

49) यो शसर्ाररस गररएको छ कक EMहरुको समुदायमा समायोजनको सुवर्धाको लाथग उनीहरुको 
वर्शभन्न र वर्वर्ध आर्श्यकताहरु पूरा भएको छ कक छैन भनेर हेनवको लाथग EM केन्रहरुको 
संचालनको समीक्षा गनवको लाथग EM केन्रहरुले ध्यान हदनुपछव। 

 

शसर्ाररश 6 

 

50) यो शसर्ाररश गररएको छ कक HADले हकककमा नयाुँ आएका EMहरुलाई र्लो अप गनवको लाथग 

एक कायववर्थध तयार गनव वर्चार गनुवपछव  र NGO हरुलाई उनीहरुसंग सकक्रयताका साि सम्पकव  
गने र नयाुँ आएका EMहरुको आर्श्यकताहरुको लाथग उन्मुखीकरण कायवक्रम र भाषा कक्षाहरु 

सहहत ऊनीहरुलाई सेर्ाहरु प्रदान गनव शसर्ाररस गररएको छ। 
 

शसर्ाररश 7 

 

51) यो शसर्ाररश गररएको छ कक EMहरुलाई सेर्ा प्रदान गनव व्यर्ष्स्ित मूल्याङ्कनको आधारमा, 
मुख्यतया EMहरु र स्िानीय थचननयाुँ दरु् ैसंलग्न हुने कक्रयाकलापका माध्यमिाि हुन े

समायोजनमा राखेर HADले धेरै NGO हरुलाई अनुदान हदन वर्चार गनुवपछव  । 
 

शसर्ाररश 8 
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52) यो शसर्ाररस गररएको छ कक HADले EM केन्रहरुको लाथग अनुदानको पयावप्तताको समीक्षा 
गनुव पछव  र EM केन्रहरुलाई दईु र्षव िढीको करार िढाउने िारे वर्चार गनुवपछव। 

 
 

LD द्र्ारा प्रदान गररएको सेर्ाहरु 

 

शसर्ाररश 9 

 

53) यो शसर्ाररश गररएको छ कक EMहरुको लाथग EM रोजगार खोजकतावहरु र EMहरुलाई ननयुक्त 

गने ननयोक्ताहरुको लाथग उन्नत र्लो -अप सेर्ाहरु प्रदान गनुवपछव। त्यस्ता र्लो-अप सेर्ाहरूमा 

ननयोक्ताहरुलाई EM संस्कृनतकाहरूको जानकारी प्रदान गने र ननयोक्ता र EM कमवचारीहरूलाई 

दरु्ैलाई एकअकावको काम गने प्रकृयाहरू र अपके्षाहरु िुझ्न र समायोष्जत गनव सहगोग गने 

समार्ेश हुनसक्छ। 
 

ERB द्र्ारा प्रदान गररएको सेर्ाहरु 

 

शसर्ाररस 10 

 

54) यो शसर्ाररस गररएको छ कक वर्शभन्न केन्रहरू जहाुँ हरेकले धेरै कम आर्ेदन पाएका छन,् 

उनीहरुको आर्ेदनहरुलाई िशलयो िनाउन ERBले प्रोत्साहहत गनव र सुवर्धा हदन कदम शलनुपछव  
जस्तै कक एक केन्रले पयावप्त आर्ेदकहरुसंग कक्षा शुरू गनव सक्छन।् यसको अनतररक्त, ERB 

ले वर्तरण र कक्षाको समयको सन्दभवमा िप लचीलो प्रणालीमा पाठ्यक्रमहरू प्रदान गने वर्चार 
गनुवपदवछ। 

 

SWD द्र्ारा प्रदान गररएको सेर्ाहरु 

 

शसर्ाररस 11 

 

55) यो शसर्ाररस गररएको छ कक SWDले EM हरुद्र्ारा आफ्नो सेर्ाहरुको पररणाममा कायव-
सम्पादन संकेतकहरुलाई वर्कास गनुव पछव , जसले सेर्ाको र्ास्तवर्क उपयोगलाई ध्यान हदनेछ। 

 
 

व्याख्या सेर्ाहरु 

 

शसर्ाररश 12 
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56) प्रशासननक हदशाननदेशहरूको सािमा, यो शसर्ाररश गररएको छ कक सम्िष्न्धत सरकारी 
वर्भागहरूले धेरै गैर-सरकारी संस्िाहरूसंग सम्पकव  गने र कोष हदनुपछव , अथधमानतः वर्शभन्न 

ष्जल्लाहरूमा अर्ष्स्ित, EMहरुलाई व्याख्या सेर्ाहरु प्रदान गनव सार्वजननक सेर्ामा नतनीहरूको 
समान पहुुँच सुननष्श्चत गनव। 

 

सेर्ा प्रदायकहरूको प्रनिक्रिया 
57) हहतधारकहरुको दृषदृष्टिकोण माथि HAD, LD, ERB र SWD को प्रनतकक्रया र 

शसर्ाररस पररशशटि 3मा पूणव ररपोिव हदईएको छ। 
 
 
 


