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जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा 
ववद्यमान र योजनाबर्द् उपायहरू 

 
हङकङ मोनटेरी अथोररटी 

 
 
 
द हङकङ मोनेटरी अथोररटी (The Hong Kong Monetary 
Authority) भनेको हङकङको केन्द्रीय बैंककङ संस्था हो।  HKMA को 
चारवटा मुख्य प्रकायध छन्: 
 
 विङ्क गररएको वववनमय दर प्रणािीको फे्रमवकध मा मुराको वस्थरता 

कायम राख्ने; 
 बैंककङ प्रणािी सवहत ववत्तीय प्रणािीको वस्थरता र अखण्डता 

बढाउने; 
 हङकङको ववत्तीय पूवाधधारको ममधत-सम्हार र ववकास सवहत 

हङकङको वस्थवत एक अन्द्तराधविय ववत्तीय केन्द्रको रूपमा कायम 
राख्नमा मद्दत गने; र 

 वववनमय कोष व्यववस्थत गने। 
 
HKMA िे सब ै सवधसाधारण सदस्यहरूिाई, उनीहरूको जातीय 
पृष्ठभूवमको परवाह नगरर हाम्रा सेवाहरूमा समान पहुँच बढाउनुको ठूिो 
महत्व कदन्द्छ। 
 
 
A. HKMA द्वारा उपिब्ध गराइएका वववभन्न प्रकारका सावधजवनक 

सवेाहरू र जानकारीको पहुँच 
 

सम्बवन्द्धत 
सेवाहरू 

  HKMA िे सवधसाधारणिाई आफ्ना प्रकायधहरूसुँग 
सम्बवन्द्धत वववभन्न प्रकारका सेवाहरू र जानकारी 
उपिब्ध गराउुँछ। 

ववद्यमान 
उपायहरू 

  सबै जानकारी सम्भव भएसम्म HKMA को 
आवधकाररक वेबसाइट, सूचना केन्द्र, सामावजक 
सञ्जाि प्िेटफमध, जानकारी हातेपचाध र 
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पम्प्िेटहरूमा अङ्रेजी र वचवनयाुँ भाषामा उपिब्ध 
हन्द्छ। 

   HKMA को सोधपूछ र उजुरी प्रबन्द्धन सेवाहरू दवु ै
विवखत र मौवखक वचवनयाुँ तथा अङ्रेजी भाषामा 
उपिब्ध हन्द्छन।् 

 

   वनम्न शीषधकहरूको सम्बन्द्धमा आठवटा भाषा (जस्तै, 
बहासा इन्द्डोनेवसया, वहन्द्दी, नपेािी, पंजाबी, 
टागािग, थाइ, उदुध र वभयतनामी) मा जानकारी 
उपिब्ध गराउनको िावग HKMA को आवधकाररक 
वेबसाइटको "स्माटध राहकहरू" खण्डमा एक समर्पधत 
वेबपृष्ठ 
(https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-con
sumers/information-in-other-languages/) 
ववकास गररएको छ: 
 खाता खोल्न े
 राहकहरूिाई वनष्पक्ष व्यवहार गनुधहोस ्

घोषणापत्र 
 स्वचावित टेिर मेवशनहरू (ATM हरू) प्रयोग 

गने सम्बन्द्धी सुरक्षा उपायहरू 
 बैंककङ अभ्यासको आचार-संवहताको सामान्द्य 

वसर्द्ान्द्तहरू 
 वनष्रीय खाताहरू बारे बुझ्न े
 ववत्तीय स्वास््य 
 वडपोवजट संरक्षण योजना 
 

भावी कायधको 
मूल्याङ्कन 

  HKMA िे आफ्ना सेवाहरू समय-समयमा समीक्षा 
गछध र आफ्ना कमधचारी र सावधजवनक सदस्यहरूका 
प्रवतकरया / सुझावहरूिाई ध्यानमा राख्द ैआवश्यक 
हुँदा सुधारहरू गनछे।  

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
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प्रयोग गररएका 
/ प्रयोग 
गररनुपने 
अवतररक्त 
उपायहरू 
 
 

  HKMA िे सावधजवनक सदस्यहरूका िावग, उनीहरू 
HKMA को हटिाइनहरू माफध त सोधपूछ वा 
उजुरीहरू गनध चाहन्द्छन् तर अङ्रेजी वा वचवनयाुँ 
भाषामा वनपुण छैनन् भन े उपयुक्त हुँदा वन:शुल्क 
टेविफोन दोभाष े सेवाहरू राखेको छ।  दोभाष े
सेवाहरूिे आठवटा भाषा जस्त,ै बहासा 
इन्द्डोनेवसया, वहन्द्दी, नेपािी, पंजाबी, टागािग, 
थाइ र उदुध र वभयतनामी समटे्छ। 

   HKMA िे वभयतनामी भाषा पवन समावेश गनधको 
िावग आफ्नो आवधकाररक वेबसाइटको "स्माटध 
राहकहरू" खण्डमा समर्पधत वेबपृष्ठ अद्याववधक 
गरेको छ। 
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B. कमधचारीको प्रवशक्षण 
 

सम्बवन्द्धत 
सेवाहरू 

  HKMA आफ्नो वैधावनक प्रकायधहरूको वडस्चाजध 
सहज गराउनको िावग कमधचारीिाई प्रवशक्षण 
उपिब्ध गराउुँछ। 

ववद्यमान 
उपायहरू 

  कमधचारीको भेदभाव-ववरोधी समस्याहरूप्रवत 
सतकध ता र संवदेनशीिता बढाउनको िावग 
प्रवशक्षण, प्रश्नोत्तरी र इमेि अिटधहरू वनयवमत 
रूपमा व्यववस्थत /  पररचावित गररन्द्छ।  
कमधचारीको सहज सन्द्दभधको िावग आन्द्तररक 
भचुधअि ज्ञान केन्द्रमा सान्द्दर्भधक वनदवेशका र 
अध्यादशेहरूिाई पवन केन्द्रीकृत गररन्द्छ। 

भावी कायधको 
मूल्याङ्कन 

  HKMA िे समय-समयमा आफ्ना प्रवशक्षण 
कायधरमहरू समीक्षा गछध र आफ्ना कमधचारीका 
पृष्ठपोषण / सुझावहरूिाई ध्यानमा राख्द ैआवश्यक 
हुँदा सुधारहरू गनछे। 

प्रयोग गररएका 
/ प्रयोग 
गररनुपने 
अवतररक्त 
उपायहरू 
 

  कमधचारीको िावग प्रवशक्षण समान अवसर आयोग र 
अन्द्य सान्द्दर्भधक संस्थाहरूसुँगको सहकायधमा 
वनयवमत आधारमा गररन्द्छ।  

 
जातीय समानताको प्रावधानमा हाम्रा उपायहरूसुँग सम्बवन्द्धत 
सोधपूछहरूका िावग, कृपया  Mr Eric Ko, व्यवस्थापक (कपोरेट 
डेभिपमेन्द्ट) िाई वनम्न च्यानिहरू माफध त सम्पकध  गनुधहोस ्- 
 
टेविफोन नं. : 2597 0519 
फ्याक्स नम्बर: : 2509 9192 
इमेि : publicenquiry@hkma.gov.hk  
हिाक ठेगाना : 55औं तल्िा, टु इन्द्टरनेशनि फाइनान्द्स सेन्द्टर, 8 

mailto:publicenquiry@hkma.gov.hk
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फाइनान्द्स वस्िट, सेन्द्िि, हङकङ 

 
 
 
 
हङकङ मोनेटरी अथोररटी 
जुिाई 2022 


