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जाितय समानताको प्रव��नको लािग  
िव�मान तथा योजनाव� उपायह� 

 
प्रितश्पधा� आयोग 

 
प्रितश्पधा� आयोग (यो आयोग) एक �त� वैधािनक िनकाय हो जुन प्रितश्पधा� अ�ादेश (अ�ाय 
६१९) (यो अ�ादेश) अ�ग�त स्थापना भएको हो । यो आयोगलाई, तसथ� उपभो�ाह�को लािग धेरै 
िवक�ह� र उ� गुण�र तथा मू�का व�ुह� र सेवाह� �ाउँदै, �ापारको �त� प्रवाह, काय�-
�मता र निवनता अनुकुल प्रितश्पध� वातावरण प्रव��न गन� काय� तोिकएको छ । यस आयोगले यसका 
सेवाह�मा सबै जनताका सद�ह�को उिनह�का जाितय पृ�भूिम बाबजुद समान प�ँचको 
सुिन�तताको लािग धेरै मह� िदन्छ । 
 
(क) जनताका उजुरीह� 

 
स���त सेवाह� यो अ�ायदेशका स�ािवत उ�ंघनह�को पिहचान गन� जनताह�लाई यो 

आयोगमा उजुरीह� गन� मा�मह� प्रदान गनु� । 
  

िव�मान  उपायह� कुनै ���ले उजुरी िदन चाहन्छ भने टेिलफोन/�लाक/ईमेल/अनलाइन 
उजुरी फारम/�यम  (समय र िमित तय गरेर) �ारा यो आयोगमा स�क�  गन� 
सिकन्छ । 
 
उपरो� मा�मह�मा िचिनयाँ र/अथवा अंगे्रजी प्रयोग गन� सिकनेछ ।  
भाषा सेवाह� आव�कता तथा उपयु�ता अनुसार �वस्था ग�रनेछ ।   

 
भिव�का काय�ह�को 
मू�ा�न 

 
यो आयोगले जनताका आव�कताह� पूित� गन� उपरो� मा�मह�को 
समय समयमा सिम�ा गन�छ । 
 

अपनाइएको वा 
अपनाउनु पन� 
अित�र� उपायह�  
 

यो आयोगले आफ्ना जाितय समानताका नीित तथा उपायह�का 
प्रभावह�को मू�ांकनका लािग र सेवाका प्रावधानह�को िनर�र सुधारको 
स�मताका लािग, दोभाषे/भाषानुवाद सेवाह�को आव�क भएका सेवा 
प्रयोगकता�ह�का “दोभाषे/भाषानुवाद सेवाह�को आव�कता” तथा 
“रोजाइको भाषा” बारे जानकारी स�लन गन� छ । 

 
(ख) प्रितश्पधा� अ�ादेशको प्रवध�न 

 
स���त सेवाह�  प्रितश्पधा�को मह� र यो अ�ादेशले कसरी प्रितश्पधा�लाई बढावा िदन्छ 

भन् ने साव�जिनक बुझाइ प्रवध�न गन� साव�जिनक िश�ा अिभयानह� र अ� 
पहलह� सञ् चालन गन�  । 
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िव�मान  उपायह� शैि�क सामाग्रीह� (ज�ै पचा�, पु��का र िनद� िशकाह�) तथा 
अिभयानह�का जानकारीह� िचिनयाँ र अंगे्रजी भाषामा प्रदान ग�रएका 
छन् । 
 
यो अ�ादेश समब�� गोष् ठी र बैठकह� �ा�ोिनज र अंगे्रजीमा 
आयोजना ग�रएका छन् । 
 
िविधिनमा�ण तथा माग�दश�न, परामश� तथा साव�जिनक पञिजकरणह� 
ई�ादी स��� जानकारीह� यो आयोगको वेबसाइटमा िचिनयाँ र अंगे्रजी 
भाषामा उपल� छन् ।  
 

भिव�का काय�ह�को 
मू�ा�न 

यो आयोगले मािथ उ�े�खत उपायह�को सिम�ा गन�छ र आव�क 
भएमा एवं �पमा सुधार ग�रनेछ । 

 
 
(ग)  कम�चारीका प्रिश�ण 
 
स���त सेवाह� 
 

यो आयोगका कम�चारी सद�ह�लाई प्रिश�ण प्रदान गन� । 

िव�मान  उपायह� मानव संसाधन िवभागका कम�चारी सद�ह�ले काय�स्थलमा जाितयता 
स��� मु�ाह� बारे उिनह�को बुझाइ वृ�� गन� हरेक दुई वष�मा जाितय 
िवभेद मु�ाह�का प्रिश�णमा सहभािग भएका छन् । 
 

भिव�का काय�ह�को 
मू�ा�न 
 

यो आयोगले काय�स्थलमा जाितय समानता प्रवध�न गन� यसका तािलम 
नीितह� िनयिमत �पमा मू�ा�न र सिम�ा गन�छ ।  
 

अपनाइएको वा 
अपनाउनु पन� 
अित�र� उपायह� 

यो आयोगले यसका सबै कम�चारी सद�ह�लाई काय�स्थलमा �ने जाितय 
िवभेद स��� उिनह�को बुझाइ सु�ढ गन�, समान अवसर आयोगसँग सबै 
कम�चारी सद�ह�लाई जाित-स��� मु�ाह�का तदानुकुल तािलमह� 
प्रदान गन� सहयोगको लािग स�क�  गन�छ ।  
 
यो आयोगले िविभन् न जाितय र सां�ृितक पृष् ठभूिमका मािनसह� बारे 
कम�चारीह�को बुझाइ वृ�� गन� र उिनह�का आव�कतानुसार आफ्ना 
सेवाह�मा सुधार गन�, कम�चारीह�लाई िनयिमत �पमा सां�ृितक 
जाग�कता तथा िविवधतताका सवालह� स��� तािलमह�मा सहभािग 
�न प्रो�ाहन तथा मनोनयन गन�छ । 
 

सोधपुछका लािग, कृपया प्रशासिनक अिधका�रह�, सुश्री अ�ा येउंग सँग िनम् न मा�म�ारा स�क�  
गनु�होस् – 
 
टेिलफोन: 
�ा�: 

३४६२ २११८ 
२५२२ ४९९७ 
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इमेल: 
�लाक ठेगाना: 

enquiry@compcomm.hk 
१९ त�ा, साउथ आइ�ा� �ेस, ८ वोगं चुक हांग, हंग कंग 

 
Postal address (Eng): 19/F, South Island Place, 8 Wong Chuk Hang Road, 

Wong Chuk Hang, Hong Kong 
 

 
प्रितश्पधा� आयोग (Competition Commission) 
 
जुन २०२१ 
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