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जातीय समानता प्रवर्द्धन सम्बन्धी ववद्यमान र सवुनयोवजत उपायहरू 

नागररक सेवा ब्यूरो 

 नागरिक सवेा ब्यूिो (CSB) ले अपोइन्टमेन्ट, सवेाको भकु्तानी तथा अवस्था, कममचािी व्यवस्थापन, जनशक्तक्त योजना, ताक्तलमम ि अनुशासन जस्ता कुिाहरू लगायत 

नागरिक सवेाको व्यवस्थापनका लावग नीवत बनाउने समग्र क्तजम्मवेािी वहन गर्मछ। 

 नागरिक सवेाको क्तनयुक्तक्त खलु्ला तथा क्तनष्पक्ष प्रक्ततस्पर्ामको क्तसद्धान्तमा आर्ारित छ। खलुा भनाम प्रक्तियामा सब ैउम्मेर्वािहरूलाई सम्बवन्र्त ग्रेडको िोजहािी मापर्ण्ड 

अनुसाि तय गरिएका पूवम-क्तनर्ामरित प्रवेश मापर्ण्डहरूलाई ध्यानमा िाख्र्ै उनीहरूको क्षमता, कायमसम्पार्न ि गुणको आर्ािमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। चनुाव प्रक्तियामा 

जाक्ततको बािेमा  क्तवचाि गरिने छैन। 

क्तवद्यमान उपायहरू • गैि-जातीय क्तचक्तनयााँ(NEC) का लाक्तग सिकािी िोजगािीका अवसिहरू बढाउन CSB ले 2018 मा सब ै

नागरिक सवेा ग्रेडहरूका लाक्तग क्तचक्तनयााँ भाषा प्रवीणतासाँग सम्बक्तन्र्त प्रवेश मापर्ण्डहरूको क्तवस्ततृ समीक्षा

पूिा गयो ि कुल ग्रेडको कुल सङ्ख्यालाई 31 बाट 53 मा वकृ्तद्ध गयो जसल ेउनीहरूको चीक्तनयाााँ भाषा प्रवीणता

सम्बन्र्ी मापर्ण्डहरू (LPRs) लाई न्यूनीक्तकण क्तगेको छ / गरिनेछ । CSB ल ेती ग्रेडहरूको भनाम अवस्थालाई

क्तनिन्ति रूपमा क्तनरिक्षण गरििाख्ने छ ि क्तवभाग/ग्रेड प्रमुखलाई समीक्षा सिकािी िोजगािहरूसााँग सम्बक्तन्र्त 

क्तचक्तनयााँ LPRs सन्तोषजनक सावमजक्तनक सेवाहरू कायम िाख्ने आर्ािमा कायम सम्पार्न गनमको लाक्तग 

आवश्यक हुने हर्सम्म मात्र हुने कुिा सकु्तनक्तित गरििाख्न सम्झाउनेछ।

• हामी क्तनयक्तमत रूपमा शाक्तसत क्षते्रक्तभत्र िहकेा गहृ प्रशासन क्तवभागका (HAD) जातीय अल्पसङ्ख्यकहरू

सहायता सेवा केन्र, श्रम क्तवभागका (LD) िोजहाि केन्र, जाक्ततगत क्तवक्तवर्ता िोजगाि कायमिम ि

youth.gov.hk वेबपजेमा "गैि-जातीय क्तचक्तनयााँहरूका लाक्तग कामको स्थानि" अन्तगमत LD द्वािा आयोगमा 

गैि-सिकािी संगठनहरू मार्म त तुलनात्मक रूपमा न्युन क्तचक्तनयााँ LPRs  सक्तहतका नागरिक सवेाका रिक्त 

पर्हरूका बािेमा जानकािी सम्प्रेषण गर्मछ ाँ।

• २०१९ र्ेक्तख, CSB ले यवुा NEC लाई कायम अनुभव प्राप्त गनम ि िोजगािी खोज्ने प्रक्ततस्पर्ामलाई अझ सक्षम

बनाउन सक्षम बनाउका लाक्तग NEC क्तवद्याथीहरूका लाक्तग इन्टनमक्तशप कायमिम आयोजना गिेको छ। लगभग 

आठ हप्ता सम्म चलेको इन्टनमक्तशपका लाक्तग NEC इन्टनमसमलाई क्तबक्तभन्न B/Ds मा िाक्तखने छ।

• CSB को Civil Service College (CSC) ले सांस्कृक्ततक सवंेर्नशीलता ि सम्बक्तन्र्त समान अवसिका

सवालहरूमा क्तनजामक्तत कममचािीहरूको प्रक्तशक्षण बढाउन 2019 र्के्तख क्तवक्तभन्न उपायहरू अवलम्बन गिेकोछ।

त्यस्ता उपायहरूमा नयाााँ कममचािी ि अग्र-पंक्तक्तका कममचािीहका लाक्तग प्रक्तशक्षण स्थलको संख्या बढाउने, 

समान अवसि आयोगसााँग सहकायम गिी अन्य उपयुक्त ताक्तलम पाठ्यिमहरूमा सक्तम्मक्तलत गनम सााँस्कृक्ततक

संवरे्नशीलताका बािेमा प्रक्तशक्षण पाठ्यिमहरूको क्तवकास गने ि सााँस्कृक्ततक संवरे्नशीलता ि जातीय 

समानता सम्बन्र्ी थप अनलाइन अध्ययनका स्रोतहरू उपलब्र् गिाउने कुिाहरू पर्मछन्।

• CSB को आक्तर्कारिक भाषा क्तवभागले सावमजक्तनक क्तनकायहरूलाई सन्र्भमको लाक्तग क्तवशेष गिी क्तचक्तनयााँ ि

अङ्ग्रेजी भाषामा कागजातहरू अनुवार् गने अनुवार् र्ममहरूको सूची ि स्वतन्त्र अनुवार्कहरूको सूची कायम 

िाख्र्छ। सावमजक्तनक क्तनकायहरूले अन्य भाषाहरूमा अनुवार् वा र्ोभाषे सवेाहरू क्तलनु अक्ति अनुवार् र्ममहरू

वा स्वतन्त्र अनुवार्कहरूका सेवाको क्षेत्र सकु्तनक्तित गनम सक्छन्।

भावी आयमको मूल्याङ्कन • CSC ले अनवित रूपमा उनीहरूको गुस्ति क्तनरिक्षण ि सुर्ाि गने हतुेले, सान्र्क्तभमक प्रक्तशक्षण पाठ्यिमहरूका 

बािेमा प्रक्ततक्तियाहरू सङ्कलन गरििहनेछ।

• हामी क्तनिन्ति रूपमा नागरिक सवेामा NECs को िोजगािी अवस्थालाई क्तनरिक्षण गरििहनेछ ाँ।

अपनाइएका/अपनाउनु पने अक्ततरिक्त 

उपायहरू 

• CSB ले क्तवद्यमान उपायहरू कायामन्वयन गनम जािी िाख्नेछ ि परिष्किणलाई उपयुक्त बनाउने कुिामा क्तवचाि गन े

छ।
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जातीय समानता प्रवद्धमनको सम्बन्र्मा क्तवद्यमान ि सुक्तनयोक्तजत उपायहरूका बािेमा सोर्पुछका लाक्तग, कृपया क्तनम्न च्यानलहरू मार्म त प्रमुख कायमकािी अक्तर्कृत 

(प्रशासन), Ms Helen LEE लाई सम्पकम  गनुमहोस्  – 

टेक्तलर्ोन नं. : 2810 3090  

फ्याक्स नम्बि: : 2868 5069  

इमेल  : csbts@csb.gov.hk 

हुलाक ठेगाना : नागरिक सवेा ब्यिूो  

व्यवस्थापन क्तवभाग 

9/F, वेस्ट क्तवङ्ग, केक्तन्रय सिकािी कायामलय, 

2 Tim Mei Avenue, Tamar, 

हङकङ 

 

 

नागररक सेवा ब्यूरो  

जुलाई २०२२  


