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कायर्कारी सारांश (Executive Summary)
कायर्कािरणी सारांश
ES.1 हामीलाई एिसयाको वल्डर् िसटीको रूपमा स्थान िदइएकाले, िविभ

जाितय मूलका मािनसहरू हङकङमा

काम गनर् वा स्थािपत हुन आकिषर्त छन्। के हीले समुदायमामा घुलिमल हुन र एकीकृ त हुनमा
चुनौतीहरूको सामना गनर् सक्छन् र के हीले थप सुिवधाहीन भएको तथा आफू लाई सहायताको आवश्यकता
रहेको महसुस गछर्न्। सरकार र गरीबी आयोग (CoP) ले जातीय अल्पसंख्यकहरू (EM हरू) सिहत
सुिवधाहीन

िक्तहरूको कल्याणमा धेरै महत्त्व िदएको छ।

EM हरू लाई हङकङमा उनीहरूको

जीवनलाई अनुकूल बनाउन, आत्म-िनभर्र बनाउन र सामािजक खुिड्कलोबाट मािथ उठ्न म त गनर्का
लािग िविभ
लािग पिङ्क्तब

उपायहरू आरम्भ गिरएका छन्। यी कायर्हरू गरीबीलाई रोकथाम गनर् र न्यूिनकरण गनर्का
छन्।

ES.2 हङकङ सरकारले सन् 2015 को अन्त्यमाजातीय अल्पसंख्यकको हङकङ गरीबी अवस्थाको िरपोटर् 2014
जसले EM हरू को गरीबी अवस्थाको िवस्तृत िव ेषण गरे को छ। जनगणना तथा तथ्याङ्क िवभाग
(C&SD) ले गरीबी रे खाका िव ेषणात्मक फर्ेमवकर् का आधारमा आयोजना गरे को जनगणना ारा 2016
को नवीनतम िनष्कषर्हरूमा सन्दिभर्त गन, यस िरपोटर्ले ितनीहरूका गरीबीका अवस्थालाई िनरन्तर
अनुगमन गनर्मा सहजीकरण गनर् EM हरू का मुख्य गरीबीका तथ्याङ्कहरूको अ ाविधक उपलब्ध
गराउँ छ।

हङकङमा सन् 2016 मा जाितय अल्पसङ्ख्यकको समीक्षा
ES.3 2016 मा, िचिनयाँ जाितयताका
बाँकी 8.1% वा 575 400

िक्तहरूले हङकङi को सम्पूणर् जनसंख्याको बहुमत (91.9%) गठन गर्यो र
िक्तहरू EM हरूii (िवदेशी घरे लू कामदारहरू सिहत (FDHs)) बन्यो। यी

EM हरू मध्ये, आधाभन्दा धेरै FDHs िथए (55.7% वा 320 700

िक्तहरू) जो िफिलिपन्स र

इन्डोनेिसयाबाट िथए।
ES.4 FDHs िबना नै iii , हङकङमा जाितय अल्पसख्यक जनसङ्ख्या, 2016 मा कू ल जनसङ्ख्या (FDHs बाहेक)
को 254 700, 3.8% को तथ्याङ्कमा पुगेको िथयो। िवगतमा अिधकांश जाितय अल्पसङ्ख्यक िफिलिपनी
र इन्डोनेिसयालीहरूको सङ्ख्या अत्यिधक घटेको िथयो।

स ामा, दिक्षण एिसयालीहरू (SA हरू)iv

सबैभन्दा ठू लो जाितय समूहको रूपमा रहन्छन्,

i
ii
iii
iv

िवस्तृत जानकारी िनिदर् नहुँदासम्म, यो िरपोटर्को िव ेषणमा भएका हङकङका सारा जनसंख्या घरे लू घरपिरवारमा समगर् देशमा आधािरत जनसंख्या
भ े बुझाउँ छ।
तथ्यािङ्कय सवक्षणमा, उ रदायीको जातीयता आत्म-पिहचान ारा प ा लगाइन्छ। जाितयताको विगर्करण सांस्कृ ितक मूल, राि यता, छालाको रङ
तथा भाषाको सन्दभर्सँग सम्बिन्धत छ। हङकङ मुख्यत: िचिनयाँ समुदाय हो, “जातीय अल्पसङ्ख्यकहरू” गैर-िचिनयाँसँग सम्बिन्धत छ।
अन्यथा उल्लेख नगरे सम्म, FDHs लाई यस िरपोटर्को तथ्याङ्कबाट बािहर हटाइने छन्।
संयुक्त रा तथ्यािङ्कय आयोग ारा अपनाएको क्षेतर्को वग करण अनुसार, दिक्षण एिशयाली रा हरूमा भारत, पािकस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, शर्ीलंका,
अफगािनस्तान, भुटान, इरान र मािल्दभ्स समावेश छन्। डाटा सङ्कलनमा सीिमतताको कारणले, यो िरपोटर् पिहलो पाँच जातीय समूहको िव ेषणलाई
मातर् समावेश गदर्छ।
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िमिशर्त (58 500
000

िक्त वा 23.0%) र गोराहरू (55 900

िक्त वा 21.9%) ारा पछ्याइएको 78

िक्त वा लगभग 30.6% EM जनसंख्या सिहतको। EM जनसंख्या 123 300 EM घरहरूमा

v

वा सबै आन्तिरक घरपािरवारको 4.9% मा बस्थे।
ES.5 2011 र 2016 को बीचमा पाँच वषर्मा 5.8% औसत वािषर्क दरमा EM जनसंख्या दर्ुत रूपमा वृि
रह्यो, जुन हङकङको सम्पूणर् जनसंख्याको 0.5% वृि

दरभन्दा अिधक दर्ुत िथयो। मुख्य जाितय

समूहहरूमध्ये, SA हरू (उदाहरण, भारतीय र नेपालीहरू)ले सुदढृ जनसंख्या वृि
जनसंख्याvi को वृि

हुन जारी

कायम राखे र िमिशर्त

दर पिन दृश्यवान िथयो। तुलनात्मक रूपमा जनसंख्याको साइज सानो भएका

इन्डोनेिसयाली र िफिलिपनीहरूले पिन उल्लेखनीय वृि

दरहरूको रे कडर् राखे। त्यस्तो दर्ुत जनसंख्या

वृि को पिरणाम स्वरूप, सम्पूणर् जनसंख्यामा EM हरू को साझेदारी 2011 मा 2.9% बाट 2016 मा
3.8% मा वृि

भयो।

ES.6 धेरै जाितय अल्पसंख्यकहरू हङकङमा स्थािपत भएका छन् र कोही त्यही ँ जिन्मएर हुिकर् एका िथए। ितनीहरू
हामर्ो समाजको सदस्यहरू बिनसके । जातीय समूहहरूले पूणर्रूपमा िभ

जनसांिख्यकीय र सामािजक-

आिथर्क िवशेषताहरू पर्दशर्न गर्यो, जुन जाितय समूहहरूमा िवशेष रूपमा िभ

हुन्छ। उक्त िभ ताहरू

िक्तगत समूहहरूका गरीबी जोिखमहरूसँग निजकै बाट सम्बिन्धत हुन्छन्।
ES.7 जनसांिख्यकीय र सामािजक िवशेषताहरूको सम्बन्धमा, 2016 का तथ्याङ्कहरूले हङकङको एिजङ
जनसंख्याको तुलनामा EM हरू मा युवा जनसंख्या छ। यो SA हरू को अवस्थामा थप उल्लेखनीय िथयो।
साथसाथै, थाई, इन्डोनेिसयाली र िफिलिपनीहरू मुख्य रूपमा मिहला िथए। अिहलेसम्म, थाई र
इन्डोनेिसयालीहरूका वृ हरू (65 वषर् वा सोभन्दा बढी उमेरका
वषर्हरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृि

िक्तहरू)को साझेदारी हालैका

भएको छ धेरै बालबािलकाहरू भएकाले SA को

vii घर

पिरवार ठू लो

भएको हुनाले, SA घरपिरवारको
सबैभन्दा ठू लो पिरवार साइज सैबै EM घरपिरवार र समगर् पिरवारहरूको भन्दा (दुबैको 2.7
पािकस्तानी र नेपालीहरूकोभन्दा पिन ठू लो 3.0 जना
(कर्मश 3.9 र 3.2

v

िक्त) र

िक्तको िथयो

िक्त)।

EM घरपिरवारहरू भ ाले कम्तीमा पिन एउटा EM सदस्य भएका घरपिरवारहरूलाई बुिझन्छ। घरपिरवारका सबै सदस्यहरू EM हरू हुनु आवश्यक
छैन।

vi

“िमिशर्त” लाई C&SD का सवक्षणहरूमा छु ै जाितय समूहको रूपमा वग करण गिरन्छ। 2016 को जनसंख्याको लािग जनगणना ारा िडजाइन गिरएको
पर् ावलीलाई पर्ितिकर्या िदनेहरूलाई बहु जाितयताहरूका बारे मा जानकारी उपलब्ध गराउन सहज बनाउनको लािग पिरष्कृ त गिरएको िथयो। त्यस्तै,
अिघल्लो वषर्का तथ्याङ्कहरूलाईई 2016 को िमिशर्त तथ्याङ्कहरूको तुलना गदार्, िवशेष ध्यान िदनपछर्।

vii

सामान्य र थप के िन्दर्त िव ेषणलाई सहज बनाउनको लािग

िक्तगत जातीय समूहको घरपिरवारमा आधािरत िव ेषणहरू एउटा जातीयताको

घरपिरवारमा आधािरत भएर स ालन गिरन्छन्।

ii

हङकङका जाितय अ पसंख्यकको गरीबी अव थाको िरपोटर् 2016
कायर्कारी सारांश (Executive Summary)
ES.8 शैिक्षक उपलिब्धको सन्दभर्मा, यो EM हरू मा दृश्यवान रूपमा िभ

हुन्छ। गोरा, जापानी र कोिरयाली र

भारतीयहरूले धेरै िशिक्षत हुन चाहन्छन् र पोस्ट सेकेण्डरी िशक्षा पर्ा गरे का पािकस्तानी, नेपाली, थाई र
इन्डोनेिसयालीहरू समानुपाितक रूपमा अझ कम िथए। साथै, 19-24 उमेरका EM हरूको िव ालय
उपिस्थित दरहरूviii सामान्यतया क्षेतर्ीय औसतभन्दा कम िथयो, य िप 2011 र 2016 को बीचमा के ही
जातीय समूहहरूमा सुधार देिखएको िथयो। य िप, नेपाली युवाहरूको िव ालय उपिस्थित दर 13.8%
मातर्ै िथयो जसले उच्च शैिक्षक पर्ाि को सम्बन्धमा के ही SA युवाहरूको भन्दा कम चाहना भएको अवस्था
दशार्उँथ्यो।
ES.9 त्यस्तै, EM समूहहरूको आिथर्क िवशेषताहरूमा उल्लेखनीय िभ ताहरू देिखएका िथए।

2016 को

तथ्याङ्कहरूका मुख्य अवलोकनहरू िन ानुसार छन्;

(i)

शर्म-शिक्त सहभािगताका िविवध तहहरू: पुरूष EM शर्म-शिक्त सहभािगता दरहरू (LFPRs)
िवशेष गरी तुलनात्मक रूपमा वृ

जनसंख्याको माझमा समगर् पुरूषको औसतभन्दा उच्च िथए। यस

समयमा, हालैका वषर्हरूमा के ही वृि

भएता पिन शर्म बजारमा सहभागी पािकस्तानी

मिहलाहरूको अनुपात अझै पिन कम िथयो। अक तफर् , िलङ्गलाई बेवास्ता गदार् नेपालीको शर्मशिक्तमा सहभागीताको दर उच्च िथयो र धेरै नेपाली युवाहरूले कायर्दलमा सामेल हुनेको लािग
िव ालयबाट चाँडै िवदा िलन्थे। यो नोट गनर् महत्त्वपूणर् हुन्छ िक 2011 र 2016 को बीचमा
िवशेष गरी पािकस्तानीहरूको अवस्था, धेरै जाितय समूहहरूले उच्चतम LFPRs पोस्ट गरे ,।

(ii) शैिक्षक पर्ाि लाई पर्ितिबिम्बत गरे का पेशाहरूको िवतरण: उच्च- िशिक्षत गोरा, जापानी र
कोिरयाली र भारतीयहरू उच्च- सीपयुक्त कामदारहरूix िथए। यसको िवपिरत, दिक्षण एिशयालीहरू
तथा अन्य दिक्षण पूव एिशयालीहरू मुख्य रूपमा मूलभूत स्थानहरू संलग्न भएका िथए। िवशेष
गरी, पािकस्तानी, नेपाली, थाई र इन्डोनेिसयाली मध्ये इलेमेन्टरी कामदारहरूको अनुपात सबैको
30% नाघ्यो।

(iii) रोजगारको आय र पिरवारक आम्दानीहरूमा महत्त्वपूणर् िभ ता: गोरा, जापानी, कोिरयाली र
भारतीयहरू दृश्यवान उच्च आम्दानी सिहत शर्म बजारमा एकदमै उत्कृ
कु रा गदार्, पािकस्तानी, नेपाली, थाई र इन्डोनेिसयाली रोजगार
घरपिरवारको

आम्दानीको

सन्दभर्मा,

पािकस्तानी,

नेपाली,

हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा
िक्तहरूले कम आजर्न गछर्न्।
थाई

र

इन्डोनेिसयाली

घरपिरवारहरूको घरायसी आम्दानी न्यून िथयो। मूल कारणहरूको अनुसन्धानले सुझाव गछर् िक यी
जाितय समूहहरूका कामदारहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर

viii

िव ालयको उपिस्थित दर भनेको सम्बिन्धत उमेर समूहहरूमा पूणर्कालीन शैिक्षक संस्थाहरूमा उपिस्थत हुने जनसंख्याको पर्ितशत हो।

ix

उच्च-कौशलता भएका कामदारहरूमा पर्बन्धक तथा पर्शाषकहरू,

वसायी र

वसायी सहयोगीहरू पदर्छन्।
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रोजगारी आम्दानी भए तापिन, आिथर्क रूपमा सिकर्य घरपिरवारहरू (उदाहरण, थाई र
इन्डोनेिसयाली घरपिरवारहरू)को साना शेयरहरूलाई आंिशक रूपमा गणना गिरयो।
ES.10 सन् 2011 र 2016 का बीचमा हङकङको अथर्तन्तर्को िदगो मध्यम िवस्तारको सम्बन्धमा शर्म बजारको ठोष
िवकासका साथै जनसङ्ख्याको वृि

र/वा EM हरू को अझ उच्च LFPRs, मुख्य जाितय समूहहरू माझका

काम गनx घरहरूमा ब े रोजगाररत

िक्तहरूको संख्या तथा जनसंख्याको अंश समान्य रूपमा वृि

भएको िथयो भ े कु रा िवचारणीय छ। साथसाथै, िविभ

पर्कारका जाितय समूहहरूका मिध्यका

रोजगारी आम्दानीहरू 2011 र 2016 का बीचमा उच्च िथयो, तथािप समगर् िचतर्भन्दा कम िथयो।
अिहलेसम्म, सम्भािवत रूपमा शर्म संरचनामामा महत्त्वपूणर् पिरवतर्नहरू गद EM जनसंख्या दर्ुत रूपमा र
उच्च पिरवतर्नशील रूपमा वृि

भयो। जाितय समूहहरूको रोजगारी आम्दानी िवतरणका पिरवतर्नहरू

शर्िमकको सीप िवतरण र नयाँ परीक्षाथ वा नयाँ
आपर्वासी कम अनुभवी कामदारहरूको संख्यामा वृि

सिहतका धेरै तत्वहरूसँग सम्बिन्धत िथए।

ES.11 समगर्मा, तुलनात्मक रूपमा थप मूलभूत पिरवारहरू हङकङको EM हरू मा भन्दा SA हरू र दिक्षणपूव
एिसयालीहरूमा फे ला पारे का िथए। ठू लो जनसङ्ख्याको साइज, तीवर् जनसङ्ख्या वृि , ठू ला पिरवार र
उच्च बाल िनभर्रता ारा िचितर्त SA हरू मूलभूत EM हरूमा थप पर्ितिनिध िथए।

2016 मा जाितय अल्पसङ्ख्यकको गरीबी अवस्था
ES.12 EM हरू का मुख्या गिरबी िचतर्हरू अपडेट गनर्को लािग जनगणना अनुसार 2016 को जनसंख्याको डाटामा
गिरबी रे खा र त्यसका िव ेषणात्मक संरचना लागू गरे र, पिरणामहरूले 2016 मा नीित हस्तक्षेपभन्दा
अगािड, 19.4% गिरबी दर

xi

सिहत 22 400 गरीब EM घरपिरवारहरूx र 49 400 गरीब EM हरू

िथए। अनुकूल नीित हस्तक्षेप पिछका (पुनरावृि रकम) अनुकूल आँकडाहरू कर्मशः 19 500 घरपिरवार,
44 700

िक्त र 17.6% मा न्यून िथए)।

ES.13 2016 र 2011 को गरीबी आँकडाहरूको तुलनाले देखाउँ छन् िक नीित हस्तक्षेप भन्दा अिघ र पिछ EM
गरीबी दरलाई अपिटक्स पोस्ट गिरयो: पूवर् हस्तक्षेप गरीबी दर 15.8% देिख 19.4% सम्म िथयो जबकी
पोस्ट हस्तक्षेरप (पुनरावत रकम) गरीबी दर 13.9% देिख 17.6% िथयो। यसको साथै समगर् EM
जनसंख्या र ितनीहरूको घरपिरवार सख्यामा बढेको

x

काम गन घरपिरवरहरू भनेका FDHs बाहेक कम्तीमा पिन एक जना रोजगार पर्ा सदस्य भएको स्वदेशी घरपिरवारहरू हुन्।

काम गन

घरपिरवारमा ब े सबै सदस्यरू रोजगारमा रहनु आवश्यक छैन।

xi

कू ल संख्याका EM हरू का गरीब EM हरू को भागको पर्ितशत।
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गरीबी दर र उल्लेखनीय बृ्ि , गरीब EM जनसंख्या र ितनीहरूको घरपिरवार संख्या उक्त अविधभिरको
नीित हस्तक्षेरप अिघ र पिछ यसैगरी बढे।
ES.14 जाितय समूह ारा गिरएको EM हरूको पूवर्-हस्तक्षेप गरीबी अवस्थाको िव ेषणले देखाउँ छ िक, 2016 को
नीितगत हस्तक्षेपभन्दा अगािडका 49 400 गरीब EM हरूमा, SA हरू 40.6% िथए भने
पािकस्तानीहरू पाँच भागको एक भाग िथए (20.2%)।
ES.15 SA हरू को पूवर् हस्तक्षेप गरीबी दर तुलनात्मक रूपमा 25.7% मा उच्च िथयो। SA हरू का बीचमा,
पािकस्तानीहरूले 56.5% को उच्च गरीबी दर दतार् गरे । यस बाहेक, थाइ र इन्डोनेिसयालीहरूका साना
गरीब जनसङ्ख्याको आकारका गरीबी दरहरू पिन तुलनात्मक रूपमा कर्मशः 26.5% र 35.4% मा उच्च
िथए, जबकी िफिलिफनी र िमिशर्त 19.2% र 21.8% मा िस्थर रिहरहे। अक तफर् , जापानी र
कोिरयालीको र गोरा जाित आिदका गरीबी दरहरू उच्च िथएनन्।
ES.16 2016 बहुसंख्यक EM समूहका स्वरूपहरू समीक्षा गदार् एकतफर् यो देखाइन्छ िक रोजगार गरीबी
जोिखमलाई कम गनर्को लािग पर्भावकारी छ: काम गन घरपिरवारमा ब े जनसंख्याको धेरै भागका
जाितय समूहहरूलाई स्प

रूपमा न्यून गरीबी दरहरूमा दतार् गिरयो। यसका अितिरक्त, उच्च िनभर्रता

अनुपातहरूले गरीबी जोिखम वृि

गछर्न्। घरपिरवारको आिथर्क िनभर्रता अनुपात जित उच्च हुन्छ,

पिरवारमा त्यित नै धेरै बोझ पदर्छ र साधारणतया गरीबी दर पिन उच्च हुन्छ। िनष्कषर्हरूले हङकङको

गरीबी अवस्थाको िरपोटर् का कु राहरूलाई पुि गछर्न्।
ES.17 2016 मा गिरएको (नीितगत हस्तक्षेपभन्दा अगािड) गरीब EM हरूको िविश िवशेषताहरूको अितिरक्त
िव ेषणले देखाउँ छ िक जाितय समूहहरूको गरीब जनसङ्ख्या (जापानी, कोिरयाली र गोराहरू बाहेक)
सामान्यतया काम गन घरपिरवारमा बस्थे भने SA समूहहरू धेरैजसो ठू ला घरपिरवारहरूमा बस्थे। यी
दुईवटा पक्षहरू हङकङको समगर् गरीबी अवस्था भन्दा अत्यिधक रूपमा िभ छन्। िवशेष गरी:

(i)

काम गन गरीबी सामान्य िथयो: काम गन घरपिरवारमा ब े 64.7% गरीब EM हरू हङकङको
समगर् जनसंख्याको 50.3% भन्दा धेरै छन्। यो SA हरू को अवस्थामा थप उल्लेखनीय िथयो जुन
काम गन घरपिरवारमा ब े गरीब पािकस्तानी र नेपालीको 80% िथयो; र

(ii) अिधकांश ठू ला घरपिरवारहरूमा बस्थे; 4 वा सोभन्दा धेरै

िक्त भएका घरपिरवारहरू (हङकङमा

ब े समगर् गरीबीको अनुकूल अनुपात 34.4% िथयो) मा ब े गरीब EM हरू को आधा (50.5%)
भन्दा धेरैलाई अत्यािधतक रूपमा SA हरू मा अवलोकन गिरयो। लगभग 70% गरीब SA हरू 4
जना वा सोभन्दा
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ठू लो घरपिरवारमा िनवास गथ र पािकस्तानीहरूको लािग िवशेष रूपमा अनुपात 85.9% उच्च
िथयो।
ES.18 2011 सँग तुलना गदार्, पािकस्तानीहरू बाहेक साधारणतया 2016 मा वृि

भएका िविभ

जाितय

समूहरूको गरीबी दरहरू (नीितगत हस्तक्षेप भन्दा अगािड) उच्च दर 59.2% बाट 56.5% मा झर्यो।
पिरणाम स्वरूप, SA हरू का गरीबी दरहरू 26.4% बाट घटेर 25.7% भयो। अक तफर् ,
इन्डोनेिसयालीहरूको गरीबी दर थप उल्लेखनीय रूपमा बढेर 27.8% बाट 35.4% भयो।
ES.19 मुख्य जाितय समूहहरूको पूवर्-हस्तक्षेप गरीब जनसंख्याको साइजमा भएका पिरवतर्नहरू मुख्य रूपमा
जापानी, कोिरयाली र गोराहरू बाहेक काम गन घरपिरवारहरूको गरीब जनसंख्याको वृि को कारणले
गदार् भएका हुन्
भनी िव ेषणमा पर्कट भएको छ। अक तफर् , पािकस्तानीहरूको गरीब जनसंख्या (600

िक्तहरूको)

संख्या घट्नुको कारण मुख्य रूपमा 2011 र 2016 बीचमा उनीहरूको काम नगन घरपिरवारहरूमा कमी
आउनु हो।
ES.20 EM हरू का काम गन गरीबी िनम्त्याउने कु राहरूको परीक्षणले देखाउँ छ िक काम गन गरीबी 2016 को
तुलनात्मक रूपमा काम गन गरीबको न्यून शैिक्षक योग्यता र सीपको स्तर उनीहरूको िनष्पर्भ रोजगारी
आम्दानीहरूसँग सम्बिन्धत हुनसक्छन्। िनि त जाितय समूहहरूको (उदाहरण भारतीयहरू) काम गन
जनसंख्या हङकङमा छोटो समयसम्म ब ु पिन एउटा कारक तत्त्व हुनसक्छ। दिक्षणपूव एिसयाली
कामदारहरूमा आंिशक समय काम गन / रोजगारी

िक्तहरूको उच्च अनुपात पिन उनीहरूको सीिमत

रोजगारी आम्दानीका तत्वहरू मध्ये एक िथयो। अक तफर् , के ही जाितय समूहहरू जस्तै पािकस्तानी र
नेपालीहरूका गरीब जनसंख्याको बीचमा ितनीहरूको बेरोजगारी दरहरू

xii

समगर् गरीब जनसंख्याका

भन्दा के ही हदसम्म उच्च िथए। यसले
बेरोजगारीको कारणले गरीबीको रे खा मुिन पन यी जाितय समूहरूको उच्च घटनालाई पर्ितिबिम्बत गछर्।
ES.21 न्यून आम्दानीहरूको अितिरक्त घरायसी िव ीय बोझको सम्बन्धमा काम गन गरीबीका कारणहरूको
िव ेषण गदार्, यसले अितिरक्त रूपमा िविभ

समूहका जाितय घरपिरवारहरूका काम गन गरीबले न्यून

रोजगार आम्दानीलाई ध्यान निदइ पिरवारको बोझमा एक्लै काँध था पथ्य । यो िवशेषगरी SA हरू का
लािग यस्तो िथयो, जहाँ 2016 का तथ्याङ्कहरूले देखाए की उनीहरूको काम गन गरीब
घरपिरवारहरूमा अिधकतम 4.2 जनाको घरपिरवारलाई सहायता गनर्को लािग 1.2 जना मातर् काम गन
सदस्यहरू हुन्थे (नीितगत हस्तक्षेप भन्दा अगािड), अथार्त पर्त्येक काम गन सदस्यले औसतमा 2.6 काम
नगन सदस्यहरूलाई सहायता गनुर्पथ्य । ितनीहरूमा, पािकस्तानी घरपिरवारहरू एकदमै

xii

जनसङ्ख्याको गणना / जनगणनाको डेटा अनुसार बेरोजगार िक्तहरूको अनुमानमा कम स्तरको शु ता रहेको हुनसक्ने सम्भावना छ। जाितय
अल्पसंख्यकहरूको बेरोजगारीको अवस्थाको िव ष
े ण गनर् मान्य आधारको अनुपिस्थितमा सान्दिभर्क बेरोजगारीका तथ्याङ्कहरू सन्दभर्का लािग मातर्
हुन्छन्।

6

हङकङका जाितय अ पसंख्यकको गरीबी अव थाको िरपोटर् 2016
कायर्कारी सारं श
गम्भीर अवस्थामा िथए (पर्त्येक काम गन सदस्यले औसतमा 3.5 वटा पािरवािरक सदस्यलाई सहायता
गनुर्पछर्)।
ES.22 संक्षेपमा, EM हरू अत्यािधक रूपमा काम गन घरपिरवारहरूमा बसेता पिन, सामान्यतया ठू लो पिरवार,
न्यून रोजगारी आम्दानी भएका सीिमत रोजगारयुक्त

िक्तको पिरणाम स्वरूप उनीहरूमा ठू लो

पािरवािरक बोझ िथयो। त्यसकारण, काम गन सदस्यहरू भएका आत्मिनभर्र घरपिरवारहरूलाई पिन
गरीबीबाट बािहर िनस्कन तुलनात्मक रूपमा किठन िथयो, जसबाट EM हरू को बीचमा

ापक काम गन

गिरबी िनिम्तयो।
ES.23 यसको अितिरक्त, य िप काम गन गरीबी EM हरू को िविश गरीबी िवशेषता िथयो, 2016 को डाटाले
पिन धेरै जाितय समूहहरूका गरीब जनसंख्यामा गरीब वृ वृ ाहरू (नीितगत हस्तक्षेप) रहेको कु रा
देखायो। यो कु रा दिक्षणपूव एिशयाली जस्तै थाइ र इन्डोनेिशयालीहरूमा िवशेषगरी देिखएको िथयो।
साधारणतया वृ वृ ाहरू आिथर्क रूपमा असिकर्य हुने देिखएकाले अल्पसङ्ख्यक समूहका धेरैजसो
वृ वृ ाहरूले आफ्नो गरीबीको दरमा के ही बढ्दो दबाव िदनसक्छन्।
ES.24 नीितगत हस्तक्षेपपिछ जाितय अल्पसंख्यकहरूको गरीबी अवस्थाको िव ेषण, 2016 का तथ्याङ्कहरूले
नीितगत हस्तक्षेपिछ (बारम्बार हुने नगद)को रूपमा 19 500 बराबरको गरीब जातीय अल्पसङ्ख्यक
घरपिरवार र जातीय अल्पसंख्यकहरूको 44 700 गरीबी दर 17.6% देखाएको िथयो। सरकारको
पुनरावत नगद लाभहरूले गरीबी दरलाई 1.8 पर्ितशत पोइन्टले कम गरे र 4 600

िक्तहरूलाई

गरीबीबाट मुक्त गर्यो, जुन 2011 को अवस्था (गरीबी दरको कमी 1.9 पर्ितशत पोइन्ट िथयो)सँग
तुलनात्मक िथयो। त्यही समयमा, 2011 को $1,900 को तुलनामा गरीब जातीय अल्पसङ्ख्यक
घरपिरवारको औसत मािसक गरीबीको ग्याप 2016 को नीितगत हस्तक्षेपपिछ $5,100 िथयो जसले
नीितगत हस्तक्षेपअिघको $1,100 बाट घटेको पर्ितिनिधत्व गरे को िथयो। यसले सम्भािवत रूपमा
आत्मिनभर्र EM हरूको ठू लो संख्या र त्यो अविधमा सामािजक लाभहरूमा आिशर्त EM हरूको न्यून
अनुपातमा पर्ितिबिम्बत गछर्।
ES. 25 बारम्बार हुने नगद नीितहरूका बाहेक, गैर-बारम्बार नगद र सबै वस्तुगत लाभहरू (पर्ाथिमक रूपमा
सावर्जिनक भाडाका हाउिजङ(PRH)) मा पिन गरीब जातीय अल्पसंख्यकहरूको िव ीय भारलाई कम
गनर् म त गरे को छ। िवशेषगरी, 2016 मा नीितगत हस्तक्षेप (बारम्बार र गैर-बारम्बार नगद) पिछ,
जातीय अल्पसंख्यकहरूको गरीबीको दर 16.1%, बारम्बार हुने नगदको नीितगत हस्तक्षेपपिछको
समरूपी तथ्याङ्कमा 1.5% घटेको देिखन्छ। यसका अितिरक्त, 2016 को नीितगत हस्तक्षेप (पुनरावत
नगद + त्यस्तै पर्कारको) पिछ EM हरूको गरीबी दर 14.5% िथयो, जसले पूवर्-हस्तक्षेप िफगरमा 4.9
पर्ितशत पोइन्टको िविश कमी पर्स्तुत गरे को थयो (अितिरक्त 3.1 पर्ितशत पोइन्ट कम)।
ES.26 नीितगत हस्तक्षेपअिघको अवस्थाको समान, 2016 को नीितगत हस्तक्षेपपिछको SA हरू को गरीबी दर
जातीय अल्पसङ्ख्यक समूहहरूकाबीचमा सापेिक्षक रूपमा अझ उच्च (23.0%) रहेको िथयो भने गरीब
जनसंख्या उच्चतम (गरीब जातीय अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको 40.1 % को लेखा) िथयो।

यसका

अितिरक्त, थाई र इन्डोनेिशयालीहरूको गरीबीको दर पिन
vii
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अित उच्च कर्मशः 22.4% र 33.2% रहेको र जापानी, कोिरयन र गोराहरूको गरीबी जोिखम उल्लेखनीय
नरहेको देिखयो।
ES.27 EM हरूको न्यूनतम अनुपात सामािजक कल्याणमा आिशर्त हुनुको साथै उनीहरूले रोजगारमाफर् त
रूपमा आत्मिनभर्रता हािसल गरे । मुख्या जाितय समूहहरूका

ापक

ापक सामािजक सुरक्षा सहायता

(CSSA) पर्ा कतार्हरूको संख्या 2011 र 2016 को बीचमा घटेको सामािजक कल्याण िवभाग
(SWD)को तथ्याङ्कहरूले देखाउँ छन्। यस बाहेक, हस्तक्षेप अिघको 2016 को जातीय अल्पसंख्यकहरूको
अनुमान गिरएका तथ्याङ्कहरूले पर्मुख अल्पसङ्ख्यक जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्याको पर्ापकको
रूपमा न्यून-आय काम गन पिरवारको भ ा (LIFA) (अिपर्ल 1 2018 मा काम गन पिरवारको भ ा
योजनाको रूपमा पुन:नामाकरण गिरने) र वृ

जीवनयापन भ ा (OALA)/ वृ

भ ा (OAA) को

पर्ापकको रूपमा पर्मुख अल्पसङ्ख्यक जाितय समूहहरूमा गरीव वृ वृ ाको भाग समगर् जनसङ्ख्याको
तुलनामा कर्िमकरूपमा कम भएको देखाएको िथयो। 2011 र 2016 बीचमा गैर-पर्ा कतार्हरू पर्मुख नगद
लाभहरूको िहस्सा (CSSA, सामािजक सुरक्षा भ ा (SSA)xiii र LIFA सिहत)
मुख्य जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्यामा सामान्यतया अझ उच्च िथयो, जसले पुनरावत नगद
नीितहरू ारा गरीबीको अन्तरमा िवशेष कटौती आएको ल्यायो।
ES. 28 जातीय समूहहरूकोको अझ ठू लो गरीबी जोिखम भएतापिन, पािकस्तानी, थाइ, इन्डोनेिशयाली र
िफिलिपनो जस्ता समूहहरूको अझै पिन बारम्बार नगद हस्तक्षेपपिछ गरीबी दरमा अझ ठू लो कटौती
देखाएका छन्। पािकस्तानीहरूको गरीबी दर िवशेषरूपमा नीितगत हस्तक्षेप अिघको 56.5% बाट
48.6% मा घटेर सापेिक्षक रूपमा अझ उच्च रहेको िथयो।
ES.29 2016 को

िक्तगत नीितगत हस्तक्षेपका मापनको पर्भावकािरताको अनुमानहरूका आधारमा, गरीबी

दरलाई कम गनर् CSSA नै सबैभन्दा पर्भावकारी मुख्य बारम्बार नगद लाभ िथयो, गरीबीको जातीय
अल्पसंख्यकहरू 3 700 िलफ्ट भएको र गरीबी दर 1.5 पर्ितशत िबन्दुले घटेको देिखएको िथयो। यसका
अितिरक्त, SSA ले िन गरीबी दरलाई 0.7 पर्ितशतले घटाउन म त गरे को िथयो। गरीबी दरलाई 0.3
पर्ितशतले घटाउन LIFA पिन पर्भावकारी भएको देिखयो। यस बाहेक, कर्मश 1.5

xiv

र 1.8 पर्ितशत

पोइन्टले EM गरीबी दरहरू घटेका गैर-पुनरावत नगद नीितहरू र PRHको पर्ावधानका गरीबी
िनवारण असरहरू पिन दृश्यवान िथए।
ES.30 EM हरू को जडकु राको अवस्थामा SA हरू थप पर्ितिनिधत्वमूलक छन्। नीितगत हस्तक्षेपपिछ SA हरूको
गरीबी अवस्थाको के िन्दर्त िव ेषण (पुनरावत नगद)ले संकत गछर् िक

xiii

SSA ले OALA, OAA र असक्षमता भ ा (DA) समावेश गछर्।

xiv

सबै बारम्बार नगद नीितहरूलाई ख्याल गरे पिछको अितिरक्त गिरबी िवशेष पर्भाव।
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2016 मा, 23.0% गरीबी दर सिहत 4 400 गरीब SA घरपिरवारहरू र नीितगत हस्तक्षेप पिछ 17
900 गरीब SA हरू िथए।
ES.31 हस्तक्षेपको अिघ र पिछका तथ्याङ्कहरूलाई तुलना गदार्, गिरबी मध्ये बारम्बार हुने नगदा लाभहरू 2 100
मा बढेको र गरीबी दर 2.7 पर्ितशतले
घटेको देखाउँ छ। त्यही समयमा, गरीब SA घरपिरवारको औसत मािसक गरीबीको ग्याप 2016 को
नीितगत हस्तक्षेपपिछ $4,700 िथयो जुन नीितगत हस्तक्षेपअिघको $1,500 बाट घटेको पर्ितिनिधत्व
गरे को िथयो।
ES.32 SA गरीब जनसंख्याको अवस्था िन

गैर-नगद र अन्य वस्तुगत लाभहरूको नीितगत हस्तक्षेपपिछ थप

सुधािरएको देिखयो: 2016 मा, SA हरू को गरीबी दर नीितगत हस्तक्षेप (बारम्बार नगर र गैर-बारम्बार
नगद)पिछ 20.9% मा झरे को िथयो र नीितगत हस्तक्षेप (बारम्बार नगर र वस्तुगत ) पिछ थप 18.0%
मा
झरे को िथयो।
ES.33 उमेर अनुसार िव ेषण गदार्, 2016 नीितगत हस्तक्षेप प ात 18 देिख 64 वषर्का बालबािलका र वयस्कहरू
बहुसंख्यक गरीब SA जनसंख्याको रूपमा देिखयो, जबकी गरीब SA वृ वृ ाहरूको संख्या तुलनात्मक
रूपमा सानो िथयो। अक तफर् , SA बालबािलकाहरूको गरीबीको दर 33.6% पुग्यो, जुन िवशेषगरी सबै
EM बालबािलकाहरूको 23.4% का साथसाथै वृ

उमेर समूहका SA हरू र EM हरूको भन्दा उच्च हो।

तथािप, SA र सबै EM वृ वृ ाका गरीबी दरहरू (कर्मशः 23.1% र 25.9%) जुन कु ल जनसंख्या
(31.6%) भन्दा कम िथयो।
ES. 34 चयन गिरएका सामािजक-आिथर्क घरायसी समूह अनुसार िव ेषण गदार्, पुनरावत नगदको नीितगत
हस्तक्षेपपिछ, धेरैजसो गरीब घरायसी पिरवार बालबािलका सिहतका SA घरायसी पिरवारहरू िथए भने
काम गन घरायसी पिरवार SA र ठू ला घरायसी पिरवारहरू पिन साझा रूपमा देिखएका िथए। गिरबी
दरहरूको सन्दभर्मा, चयन गिरएका सामािजक-आिथर्क घरपिरवार समूहहरूका SA हरू का दरहरू
सामान्यतया सबै EM हरू का सम्बिन्धत िचतर्हरूभन्दा उच्च िथए। ध्यान िदनुपन कु रा यो िथयो िक
बालबािलकाहरू भएका SA घरपिरवारहरूको गरीबी दर (29.1%) बालबािलकाहरू नभएका
घरपिरवारहरूको गरीबी दर (12.1%) भन्दा एकदमै उच्च िथयो र पिहलेको दर दोसर्ोभन्दा लगभग 2.5
गुणा िथयो। साथै, घरपिरवारको आकार अनुसार गरीबीको दर िन ानुसार बढेको छ: 1 देिख 2 जना
िक्त भएको SA घरपिरवारहरूको गरीबी दर 9.9% मातर्ै िथयो तर 5 जना र सोभन्दा धेरै

िक्त

भएका SA पिरवारहरूको गरीबी दर 29.4% पुगेको िथयो।
ES.35 अक तफर् , SA काम गन घरपिरवारहरूको गरीबी दर 19.0% िथयो, SA आिथर्क रूपमा िनिष्कर्य
घरपिरवारहरूको 75.7% भन्दा कन िथयो तर सबै EM काम गन घरपिरवारहरूको 13.0% भन्दा अझै
पिन बढी िथयो। साथसाथै, गरीब EM र SA घरपिरवारहरू अत्यिधक रूपमा िनजी वा PRH
भाडावालहरू िथए।
ES.36 िडिस्टर्क्टको िव ेषणले देखाउँ छ िक, पुनरावत नगदको नीितगत हस्तक्षेपपिछ, Kwai Tsing र Sham
Shui Po मा धेरै संख्यामा गरीब SA हरू िथए र उच्च गरीबी दर िथयो भने,
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Yau Tsim Mong र Yuen Long मा गरीबीमा एकदमै धेरै सङ्ख्यामा SA हरू िथए।
ES.37 भाषा र स ार क्षमताहरू मेनिस्टर्म समुदायमा EM हरू को एकीकरणमा एकदमै महत्त्वपूणर् हुन्छन्। यो
सन्दभर्मा, यो िरपोटर्ले SA हरू र ितनीहरूको गरीबी जनसंख्याको मुख्य

भाषा िवशेषता र

क्षमताहरूलाई परीक्षण गनर्को लािग जनगणना अनुसार 2016 को जनसंख्याको भाषा क्षमताहरूका
िवस्तृत तथ्याङ्कहरूमा कोछर्।
ES.38 गरीब SA हरूको सानो अनुपातले मातर् आफ्नो पर्चिलत भाषाको रूपमा िचिनयाँxv वा अंगर्ेजीलाई अंगीकृ त
गरे भने ितनीहरू मध्ये कोहीले िचिनयाँ वा अंगर्ेजी कु नै पिन बोल्न / पढ्न / लेख्न पिन सक्दैनन्। SA हरू
अंगर्ेजीमा भन्दा िचिनयाँमा अत्यन्तै कम पर्वीण िथए। य िप, बालबािलकाहरू दुईवटा भाषाहरू, िवशेष
गरी िचिनयाँमा वयस्कहरूभन्दा पर्वीण िथए। SA समूहहरूका काम गन गरीबहरूका अल्पसङ्ख्यकहरू
मातर् िचिनयाँ वा अंगर्ेजीमा बोल्न, पढ्न र लेख्न नसक्ने कु रा पिन यो िव ेषणले देखाउँ छ,
िव ालयमा उपिस्थत नहुने आिथर्क रूपमा िनिष्कर्य

िक्तहरूको सम्बिन्धत अनुपात एकदमै उच्च िथयो।

भाषा क्षमता उनीहरूको रोजगारयोग्यताको भूिमकाका तत्वहरू मध्ये एउटा हुन सक्छ भ े कु रा यसले
स्प पाछर्।

मुख्य अवलोकनहरू
ES.39 यो िरपोटर्ले पिहले जनगणना अनुसार 2016 को जनसंख्याका नितजाहरूको आधारमा हङकङका मुख्य EM
समूहहरूका जनसांिख्यकीय र सामािजक-आिथर्क िवशेषताहरूको िव ेषण र तुलना गछर् र त्यसपिछ EM
हरू को नवीनतम गरीबी अवस्था िनधार्रण गनर् र त्यसको िव ेषण गनर्को लािग जनगणनाको जनसंख्या
डाटामा गरीबी रे खा िव ेषणात्मक संरचना लागू गछर्। यो िरपोटर्को िव ेषणको िनष्कषर् िन िलिखत
सात मुख्य अवलोकनहरूबाट आउँ छ:
ES.40 अवलोकन 1: SA हरू अझै पिन थप गम्भीर जोिखममा भएपिन, EM समूहहरूले सामना गरे का गरीबी
जोिखम स्प रूपमा िभ हुन सक्छन्।



सम्पूणर् जातीय अल्पसंख्यकहरू: 2016 मा नीितगत हस्तक्षेप पिहले र पिछ गरीब पिरवारहरूको
संख्या, गरीब जनसंख्याको आकार र गरीबी दर िन

पर्कार िथए:



नीितगत हस्तक्षेप पूवर्: 22 400 पिरवारहरू, 49 400

िक्तहरू तथा 19.4%;



नीितगत हस्तक्षेप पिछ (आवतर्क नगद): 19 500 पिरवारहरू, 44 700

िक्तहरू तथा

17.6%;
xv

िचिनयाँमा क्यान्टोिनज, पुटोङ्गुहा र अन्य िचिनयाँ उपभाषहरू (जस्तै हाक्का र शाङ्घाइीज) पछर्न्।
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नीितगत हस्तक्षेपभन्दा पिछ (आवतर्क + गैर-आवतर्क नगद): 18 200 पिरवारहरू, 41 100
िक्तहरू तथा 16.1%; र



नीितगत हस्तक्षेप (आवतर्क नगद + वस्तु िविनमय) पिछ:
36 800

16 500 पिरवारहरू,

िक्तहरू तथा 14.5%।

SA हरू थप गम्भीर गरीबीमा भएतापिन EM समूहहरूको गरीबी अवस्था स्प रूपमा िभ हुन्छ: गरीब
EM जनसंख्याको 40% भन्दा बढी SA हरू िथए, जसको गरीबी दर िविभ

जाितय समूहहरू बीच

तुलनात्मक रूपमा उच्च िथयो।



दिक्षण एिशयालीहरू: 2016 मा नीितगत हस्तक्षेप पिहले र पिछ गरीब पिरवारहरूको संख्या, गरीब
जनसंख्याको आकार र गरीबी दर िन

पर्कार िथए:



नीितगत हस्तक्षेप पूवर्: 5 000 पिरवारहरू, 20 000

िक्तहरू तथा 25.7%;



नीितगत हस्तक्षेप पिछ (आवतर्क नगद): 4 400 पिरवारहरू, 17 900

िक्तहरू तथा

23.0%;



नीितगत हस्तक्षेपभन्दा पिछ (आवतर्क + गैर-आवतर्क नगद): 4 100 पिरवारहरू, 16 300
िक्तहरू तथा 20.9%; र



नीितगत हस्तक्षेप (आवतर्क नगद + वस्तु िविनमय) पिछ:
14 000

3 700 पिरवारहरू,

िक्तहरू तथा 18.0%;

नीितगत हस्तक्षेप (आवतर्क नगद) पिछ, पािकस्तानी गरीब जनसंख्याको लगभग आधा (8 600
िक्तहरू) गणना भयो र सबै दिक्षण एिशयाली समूहहरू मध्ये बढी, 48.6% गरीबी दर िथयो।
ES.41 अवलोकन 2: समगर् गरीबी अवस्थाको िवपरीत, ितनीहरूको गरीबी दरको वृि लाई काम गन गरीब
घरपिरवारहरूको ठू लो भागमा सम्बिन्धत गदार् काम गन गरीबीले EM हरू को गरीबी अवस्थालाई
िचितर्त गछर्।



हङकङको समगर् गरीबी अवस्थाबाट एकदमै िभ

भएर, EM हरू ले रोजगारी र सामान्य रूपमा

काम गन घरपिरवारहरूमा (64.7%), धेरैजसो SA हरू को के समा िनवास गन (77.4%)
अिधकतम जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्यामाफर् त (नीितगत हस्तक्षेपभन्दा अगािड) आत्मिनभर्रता हािसल गर्यो।



2011 र 2016 को बीचमा, नीितगत हस्तक्षेपभन्दा अगािड जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्याको
गरीबी दर र साइजहरू नीितगत हस्तक्षेपअिघ र पिछ सामान्यतया बढे। गरीब जनसंख्याको
पिरवतर्नहरूको िव ेषणले वृि

मुख्यत: काम गन घरपिरवारहरूमा गरीब जनसंख्याको साइजको

वृि का कारण हुन्छ भनी देखाउँ छ।



EM हरूको थप सिटक कायर् गरीबी अवस्था गरीबी दरहरूले
11
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पिन पर्ितिबिम्बत गरे को िथयो: 2016 को नीितगत हस्तक्षेप (पुनरावत नगद) पिछ, SA काम गन
घरपिरवारहरूको गरीबी दर 19.0% जबकी सबै EM काम गन घरपिरवारहरूको गरीबी दर
13.0%, िथयो, दुबै समगर् जनसङ्ख्या भन्दा 8.0% बढी िथए।
ES.42 अवलोकन 3: रोजगाररत

िक्तहरूको न्यून शैिक्षक योग्यता र सीप स्तरहरूको कारणले हुने न्यून रोजगार

आम्दानीहरू काम गन गरीबीका मुख्य कारणहरू हुन्। साथै, सामान्यतया ठू लो साइज भएको
घरपिरवारमा, त्यस्ता रोजगार सदस्यहरूले सामान्यतया रोजगार भएता पिन पिरवारलाई गरीबीबाट
मुक्त हुन थप किठन बनाउने पािरवािरक बोझको दाियत्व एक्लैले िलनुपछर्।



EM हरू थप गम्भीर काम गन गरीबीमा हुनु िचन्ताको िवषय हो। गरीब काम गन
तुलनात्मक रूपमा रूपमा न्यून शैिक्षक पर्ाि

िक्तहरूको

र सीपका स्तरहरूको साथै िनि त जाितय समूहहरू

(उदाहरण भारतीयहरू)को हङकङको छोटो बसाइको पिरणाम स्वरूप यो गरीब काम गन
िक्तहरूको कमजोर रोजगारी आम्दानीमा आरोिपत हुनसक्छ। यसका अितिरक्त, दिक्षणपूव
एिसयाली रोजगारी
रोजगारी



साथै, िविभ

िक्तहरूको सीिमत रोजगारी आम्दानी पिन आंिशक समय काम गन /

िक्तहरूको उच्च अनुपातमा आरोिपत िथयो।
जाितय घरपिरवार समूहका काम गन गरीबले पिरवारको बोझलाई एक्लै काँध था ु

पथ्य । यो िवशेषगरी SA हरू को लािग यस्तो िथयो, जहाँ उनीहरूको काम गन गरीब
घरपिरवारहरूमा अिधकतम 4.2 जनाको घरपिरवारलाई सहायता गनर्को लािग 1.2 जना मातर्
काम गन सदस्यहरू हुन्थे (नीितगत हस्तक्षेप भन्दा अगािड)। ितनीहरूको बीचमा, पािकस्तानी
घरपिरवारहरू अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा िथए। त्यसकारण, काम गन सदस्यहरू भएका आत्मिनभर्र
घरपिरवारहरूलाई पिन गरीबीबाट बािहर िनस्कन तुलनात्मक रूपमा किठन िथयो, जसबाट EM
हरू को बीचमा

ापक काम गन गिरबी िनिम्तयो।

ES.43 अवलोकन 4: बेरोजगारीको कारणले िनि त जाितय समूहहरू गरीबीको रे खामुिन पन उच्च घटना



के ही जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्याको बेरोजगारी दरहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च िथए।
उदाहरणका लािग, गरीब पािकस्तानी र नेपालीहरूको बेरोजगारी दर (कर्मश 18.7% र 17.9%)
(नीितगत हस्तक्षेपभन्दा अगािड) समगर् गरीब जनसंख्या (16.6%) भन्दा के ही उच्च िथयो। यसले
बेरोजगारीको कारणले गरीबीको रे खामुिन पन यी जाितय समूहहरूको उच्च घटनालाई पर्ितिबिम्बत
गछर्।

ES.44 अवलोकन 5: कायर् गरीबी बाहेक, हालैका वषर्हरूमा गरीब वृ वृ ा (िवशेष गरी दिक्षणपूव
एिसयालीहरू)को उच्च शेयर देिखएको िथयो, य िप
xii
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EM वृ वृ ाको समगर् गरीबी दर अझै पिन हङकङको सम्पूणर् जनसंख्याभन्दा न्यून िथयो



काम गन गरीबी EM हरूको उल्लेखनीय गरीबी िवशेषता भए तापिन, 2011 को तथ्याङ्कसँगको
तुलनामा िविभ

जाितय समूहका गरीब EM वृ वृ ाहरू (िवशेषगरी थाइ र इन्डोनेिसयन जस्ता

दिक्षणपूव एिसयालीहरू) को समगर् गरीब जनसंख्या (नीितगत हस्तक्षेप भन्दा अगािड) को उच्च
भागलाई 2016 मा अवलोकन गिरएको िथयो।



वृ वृ ाहरू आिथर्क रूपमा असिकर्य हुने देिखएकाले, अल्पसङ्ख्यक समूहका धेरैजसो वृ वृ ाहरूले
आफ्नो गरीबीको दरमा वृि

गनर् सक्छन्। यो कु रालाई ध्यान िदनु महत्त्वपूणर् हुन्छ िक SA र सबै

EM वृ वृ ाका गरीबी दरहरू (कर्मशः 23.1% र 25.9%) जुन कु ल जनसंख्या (31.6%) भन्दा
कम िथयो।
ES.45 अवलोकन 6: सरकारको कल्याण स्थानान्तरहरूले EM हरू हरूलाई उनीहरूको िव ीय बोझबाट राहत
िदलाई ितनको गरीबी अवस्थालाई कम गनर्मा म त गनर् जारी राखे, य िप ितनीहरू अिधकतम
आत्मिनभर्र िथए र सामािजक लाभहरू (जस्तै CSSA) मा कम िनभर्र िथए।



EM हरू मध्ये कायर् गन घरपिरवारहरूको उच्च

ापकता सिहत, उनीहरूले रोजगारमाफर् त

ापक

रूपमा आत्मिनभर्रता हािसल गरे र ितनीहरूले न्यूनतम रूपमा नगद सहायतामा आिशर्त िथए।
सामान्य रूपमा, मुख्य जाितय समूहहरूको गरीब जनसंख्याका मुख्या नगद लाभहरूका गैरपर्ा कतार्हरूका शेयरहरू 2011 र 2016 को बीचमा स्प रूपमा वृि



भएको िथयो।

य िप, 2016 मा िविभ पर्कारका गरीबी सूचकहरू नीितगत हस्तक्षेप (पुनरावत नगद) पिछ अझै
पिन नीितगत हस्तक्षेप भन्दा अगािडका सूचकहरू भन्दा उत्कृ

रूपमा सफल रहे। गैर-बारम्बार नगद

र वस्तुगत लाभहरूको पर्ावधान (मुख्यतया PHR) ले गरीबीको सूचकहरूलाई सुधानर् योगदान
िदएका िथए जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई आफ्नो िव ीय सीमालाई सहज बनाउन म त गरे का िथए।
मुख्य पुनरावत नगद लाभहरू मध्ये, CSSA एकदमै पर्भावकारी िथयो भने SSA र LIFA ले पिन
गरीबी िनवारणमा आफ्नो पर्भावकािरता देखाए। यसका अितिरक्त, गैर-बारम्बार नगद लाभहरू र
PHR जाितय अल्पसंख्यकहरूको गरीबी अवस्थालाई लम गनर् पिन अझ धेरै पर्भावकारी िथए।
ES. 46 अवलोकन 7: SA हरू का न्यून शैिक्षक पर्ाि ले गदार्, के ही जाितय समूहहरूका युवा मािनसहरूको पोस्ट
सेकेण्डरी कायर्कर्महरूमा पर्वेश गन दर एकदमै न्यून िथयो। अझ न्यून भाषा दक्षताहरू हुनु नै ितनीहरूको
रोजगािरता र समुदायमा एकीकरणको बाधक को रूपमा रहेको िथयो।



के ही SA र दिक्षणपूव एिसयाली जाितय समूहहरूमा पोस्ट-सेकेण्डरी िशक्षा अध्ययन गन
जनसंख्याको अनुपात न्यून िथयो। 2011 र 2016 को बीचमा,
13
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युवा जातीय अल्पसंख्यकहरूको िव ालयमा उपिस्थितको दरमा सुधार देिखएको भएतापिन,
नेपालीको सो दर न्यून रहेको छ। यसले के ही युवा SA हरू पोस्ट सेकेन्डरी तहको शैिक्षक पर्ाि को
समबन्धमा डरलाग्दो रूपमा खराब देिखएका छन् भने ती मध्ये के हीले कायर्दलमा सहभागी हुन
िबदा हुनुपू्वर् नै िव ालय छोड्ने गरे को देिखन्छ।
भाषा क्षमताहरूका सम्बन्धमा, िचिनयाँहरूभन्दा SA हरू हरू धेरै क्षमतावान भएको देिखन्छ भने



ितनीहरूको िचिनयाँ पढ्ने र लेख्ने दक्षताहरू आरक्षणभन्दा खराब भएका देिखन्छन्। SA
बालबािलकाहरू अंगर्ेजी र िचिनयाँमा वयस्कहरूभन्दा थप पर्वीण हुन्छन्। यसबाहेक, आिथर्क रूपमा
िनिष्कर्य SA हरू सामान्य रूपमा रोजगार SA हरू भन्दा िचिनयाँ र अंगर्ेजीमा कम पर्वीण हुन्छन्।
िचिनयाँ र अंगर्ेजीमा पर्वीणता उनीहरूको रोजगारयोग्यताको भूिमकाका तत्वहरू मध्ये एउटा हुन
सक्छ भ े कु रा यसले संकेत गछर्।
नीितको तात्पयर्
ES.47 सरकारले गरीबी िनवारण िवशेष रूपमा जातीय अल्पसंख्यकहरू लगायतका अन्य अल्प सुिवधाहरू पर्ा
िक्तहरूको आवश्यकताहरू पूरा गनर्को लािग, महत्वपुणर् रूपमा सिम्मिलत भएको छ। EM हरूलाई
हङकङमा ब े

वस्था िमलाउन म त गनर्का लािग, िविभ

अल्पसंख्यकहरूको िभ -िभ

ब्यूरो तथा िवभागहरू ारा जातीय

आवश्यकताहरूका लािग उपयुक्त हुने लिक्षत सहायता उपायहरू उपलब्ध

गराउन जारी राख्नेछ।
ES.48 रोजगारी र पर्िशक्षण सहायता: रोजगारीले गरीबी जोिखमलाई कम गनर् म त गछर्, जबकी आिथर्क वृि ,
रोजगारी िसजर्ना र सीपका स्तरवृि हरू सर्ोतबाट नै गिरबीलाई कम गनर् सहायक हुन्छन्। EM
कायर्दलमा नयाँ पर्वेशकहरूको संख्या दृश्यवान िथयो भने के ही जाितय समूहहरूका LFPR हरू
तुलनात्मक रूपमा न्यून िथए र गरीब जनसंख्या थप सिटक बेरोजगारीसँग सम्बिन्धत िथयो भनी यो
िरपोटर्का पिरणामहरूले थप कु राहरू देखाउँ छन्। अक तफर् , के ही EM

िक्तहरूका न्यून भाषा

दक्षताहरूले ितनीहरूको रोजगारी गन क्षमतालाई पर्भाव पानर् सक्छन्। अवलोकनहरूले सुझाव िदन्छन् िक
उनीहरूको गरीबी जोिखमलाई उनीहरूको भाषा पर्वीणता र LFPR लाई पिरष्कृ त गरे र कम गनर्
सिकन्छ।
ES.49 शर्म िवभाग (LD), रोजगार पुनतार्िलम बोडर् र

ावसाियक पर्िशक्षण पिरषद र िनमार्ण

ावसाियक

पिरषदले सीप सुधार तथा आम्दानी वृि लाई सहिजकरण गनर्का लािग जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई
रोजगारीमा सहायता तथा कामसँग सम्बिन्धत उपयुक्त पर्िशक्षण उपलब्ध गराउन जारी राख्नेछ।
ES.50 शैिक्षक सहायता: अन्तर-वंशाणुगत गरीबीलाई कम गनर् िशक्षा महत्त्वपूणर् हुन्छ भने िचिनयाँ भाषाको दक्षता
जाितय अल्पसंख्यकहरूका लािग समुदायमा घुलिमल हुन तथा पोस्ट-सेकेन्डर्ी कायर्कर्महरूमा भनार् हुनका
लािग आवश्यक पन मुख्य कु रा हो। के ही SA र दिक्षणपूव एिशयालीहरू जाितयता समूहरूका के ही पोस्टसेकेण्डरी िशक्षा उच्च नरहेको िनष्कषर्हरूले
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देखाएको छ। यसका साथै, EM युवाहरूको उच्च िव ालय उपिस्थित दर देिखएता पिन, उच्च शैिक्षक
पर्ाि को सम्बन्धमा के ही SA युवाहरू (उदाहरण नेपाली युवाहरू)को अवस्था अझै पिन कम इच्छा भएको
िथयो।
ES. 51 महत्त्वको िवषयको रूपमा, हामर्ो समगर् भिवष्यको मानव शिक्त अपगर्ेड गनर्का लािग िवशेष जाितय
अल्पसंख्यकहरूको युवा जनसंख्यामा, हङकङका नयाँ वंशहरूलाई बढी समथर्न पर्दान गिरनुपदर्छ। िशक्षा
ब्यूरोले िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ र ितनीहरूका अिभभावकहरूको लािग सहायता पिरष्कृ त गनर्
जारी राख्नेछ।
ES.52 मानव कल्याण सेवाहरू: अिहलेसम्म सबै हङकङ िनवासीहरूलाई आवश्यक कल्याणकारी सेवाहरू,
उनीहरूको राि यता वा जाितलाई ध्यान निदइकन, उनीहरूको योग्यताको मापदण्ड अनुसार सामािजक
कल्याणकारी सेवाहरूमा समान पहुँचको आनन्द िलएका छन्। शर्म तथा कल्याणकारी ब्यूरो जातीय
अल्पसंख्यकहरूलाई पिरवार तथा बालबािलका कल्याणकारी सेवाहरू, वयस्क
मेिडकल सामािजक सेवाहरू, िविभ

िक्तहरूको सेवाहरू,

सामािजक सुरक्षा योजनाहरू लगायतका िविभ

सेवाहरू ारा

स्थािनय समुदायमा समायोजन हुन सहायता गनर् जारी राख्नेछ, यसरी उनीहरूलाई आफ्नो समायोजनको
समस्याहरू कम गनर् र उनीहरूको सामािजक िकर्याकलाप तथा आत्म-िनभर्रताको क्षमतामा सुधार गनर्मा
म त गदर्छ।
ES.53 पिरणामहरूले देखाउँ छन् िक EM हरूले रोजगारमाफर् त

ापक रूपमा आत्मिनभर्रता हािसल गरे र कायर्

गरीबी गरीब EM हरूको महत्त्वपूणर् िवशेषता िथयो। उनीहरू नगद सहायतामा कम आिशर्त िथए। यस
बाहेक, समगर् गरीब जनसंख्यासँगको तुलनामा, मुख्य जाितय समूहहरूका गरीब EM हरूमा सामान्यतया
मुख्य नगद लाभहरूका गैर-पर्ा कतार्हरूको उच्च शेयर देिखएको िथयो।
ES.54 SWD, काम गन पिरवार र छातर् िव ीय सहायता िनकायको काम गन पिरवार भ ा कायार्लय र LD ले
आवश्यक हुँदा उनीहरूका आवेदनहरू पेश गन सुिवधा पर्दान गन ल यका साथ EM को सचेतना र
योजनाहरूको बुझाइलाई पिरष्कृ त गनर् िविभ

सहायता उपायहरू (LIFA योजना र कायर् पर्ोत्साहन

यातायात अनुदान योजना सिहत)को पर्ोत्साहनलाई अगािड बढाउन पिन जारी राख्नेछन्।
ES.55 समुदाियक संलग्नता तथा समायोजन: हङकङमा स्थािपत जातीय अल्पसंख्यकहरू जसमा धेरैजसो त्यही ँ
जन्मेर हुकका छन्। ितनीहरू पिहले नै हङकङ समाजको सदस्यहरू बिनसके । ितनीहरूले समुदायमा
समायोजन हुन र सन्तु

भएर ब

र काम गनर् उनीहरूका लािग अित आवश्यक छ। सरकार जाितय

अल्पसंख्यकहरूकाबीचमा समुदाियक एकतालाई पर्ोत्साहन गनर् र ितनीहरूलाई सावर्जिनक सेवाहरूको
पर्योग गनर् सहायता पर्दान गनर् म त गनर् जारी राख्नेछ। जाितय अल्पसंख्यकहरू (िवशेष रूपमा दिक्षण
एिशयालीहरू) का लािग बढी पर्भावकारी तथा लाभदायक समथर्न नीितहरूको कायार्न्वयनका लािग गृह
पर्शासन िवभाग ारा अिघ बढाइने छ।
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ES.56 गरीबी अवस्थाको िनरन्तर िनरीक्षण: SA जनसङ्ख्यामा तीवर् रूपमा भएको वृि

र ितनीहरूको गरीबी

जोिखमले गदार्, सरकारले ितनीहरूको गरीबीको अवस्थालाई िनयिमत रूपमा उदाहरणको लािग
जनसङ्ख्याको जनगणना/ जनगणना जस्ता िविधमाफर् त िनरीक्षण गनुर्पछर्। ियनीहरूले िनरन्तर रूपमा
जाितय अल्पसंख्यकहरू (िवशेष रूपमा दिक्षण एिशयालीहरू) को गरीबी अवस्था िनरीक्षण गनर्का लािग
तथ्याङ्कीय अ ाविधकहरू उपलब्ध गराउन सक्छन्।

16

