जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा
ववद्यमान र योजनाबर्द् उपायहरू
हङकङ मोनेटरी अथोररटी

द हङकङ मोनेटरी अथोररटी (The Hong Kong Monetary Authority) भनेको हङकङको
के न्द्रीय बैंककङ संस्था हो। HKMA को चारवटा मुख्य प्रकायय छन्:
• किङ्क गररएको कवकनमय दर प्रणािीको फ्रेमवकय मा मुराको कस्थरता कायम राख्ने;
• बैंककङ प्रणािी सकहत कवत्तीय प्रणािीको कस्थरता र अखण्डता बढाउने;
• हङकङको कवत्तीय पूवायधारको ममयत-सम्हार र कवकास सकहत हङकङको कस्थकत एक
अन्द्तरायकरिय कवत्तीय के न्द्रको रूपमा कायम राख्नमा मद्दत गने; र
• कवकनमय कोष व्यवकस्थत गने।
HKMA िे सबै सवयसाधारण सदस्यहरूिाई, उनीहरूको जातीय पृष्ठभूकमको परवाह नगरर हाम्रा
सेवाहरूमा समान पहुँच बढाउनुको ठूिो महत्व कदन्द्छ।
A. HKMA द्वारा उपलब्ध गराइएका ववविन्न प्रकारका सावधजवनक सेवाहरू र
जानकारीको पहुँच
सम्बकन्द्धत सेवाहरू

⚫

HKMA िे सवयसाधारणिाई आफ्ना प्रकाययहरूसुँग सम्बकन्द्धत कवकभन्द्न
प्रकारका सेवाहरू र जानकारी उपिब्ध गराउुँछ।

कवद्यमान उपायहरू

⚫

सबै जानकारी सम्भव भएसम्म HKMA को आकधकाररक वेबसाइट,
सूचना के न्द्र, सामाकजक सञ्जाि प्िेटफमय, जानकारी हातेपचाय र
पम्प्िेटहरूमा अङ्रेजी र कचकनयाुँ भाषामा उपिब्ध हन्द्छ।

⚫

HKMA को सोधपूछ र उजुरी प्रबन्द्धन सेवाहरू दवु ै किकखत र मौकखक
कचकनयाुँ तथा अङ्रेजी भाषामा उपिब्ध हन्द्छन्।
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⚫

कनम्न शीषयकहरूको सम्बन्द्धमा आठवटा भाषा (जस्तै, बहासा
इन्द्डोनेकसया, कहन्द्दी, नेपािी, पजं ाबी, टागािग, थाइ, उदयु र कभयतनामी)
मा जानकारी उपिब्ध गराउनको िाकग HKMA को आकधकाररक
वेबसाइटको "स्माटय राहकहरू" खण्डमा एक समकपयत वेबपृष्ठ
(https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/informat
ion-in-other-languages/) कवकास गररएको छ:
➢ खाता खोल्ने
➢ राहकहरूिाई कनरपक्ष व्यवहार गनहुय ोस् घोषणापत्र
➢ स्वचाकित टेिर मेकशनहरू (ATM हरू) प्रयोग गने सम्बन्द्धी सरु क्षा
उपायहरू
➢ बैंककङ अभ्यासको आचार-सकं हताको सामान्द्य कसद्धान्द्तहरू
➢ कनररीय खाताहरू बारे बझ्ु ने
➢ कवत्तीय स्वास््य
➢ कडपोकजट सरं क्षण योजना

भावी काययको
मूल्याङ्कन

⚫

HKMA िे आफ्ना सेवाहरू समय-समयमा समीक्षा गछय र आफ्ना
कमयचारी र सावयजकनक सदस्यहरूका प्रकतकरया / सुझावहरूिाई ध्यानमा
राख्दै आवश्यक हुँदा सुधारहरू गनेछ।

प्रयोग गररएका /
प्रयोग गररनुपने
अकतररक्त उपायहरू

⚫

HKMA िे सावयजकनक सदस्यहरूका िाकग, उनीहरू HKMA को
हटिाइनहरू माफय त सोधपूछ वा उजुरीहरू गनय चाहन्द्छन् तर अङ्रेजी वा
कचकनयाुँ भाषामा कनपुण छै नन् भने उपयुक्त हुँदा कन:शुल्क टेकिफोन दोभाषे
सेवाहरू राखेको छ। दोभाषे सेवाहरूिे आठवटा भाषा जस्तै, बहासा
इन्द्डोनेकसया, कहन्द्दी, नेपािी, पंजाबी, टागािग, थाइ र उदयु र कभयतनामी
समेट्छ।

⚫

HKMA िे कभयतनामी भाषा पकन समावेश गनयको िाकग आफ्नो
आकधकाररक वेबसाइटको "स्माटय राहकहरू" खण्डमा समकपयत वेबपृष्ठ
अद्यावकधक गरे को छ।
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B. कमधचारीको प्रविक्षण
सम्बकन्द्धत सेवाहरू

⚫

HKMA आफ्नो वैधाकनक प्रकाययहरूको कडस्चाजय सहज गराउनको
िाकग कमयचारीिाई प्रकशक्षण उपिब्ध गराउुँछ।

कवद्यमान उपायहरू

⚫

कमयचारीको भेदभाव-कवरोधी समस्याहरूप्रकत सतकय ता र संवेदनशीिता
बढाउनको िाकग प्रकशक्षण, प्रश्नोत्तरी र इमेि अिटयहरू कनयकमत रूपमा
व्यवकस्थत / पररचाकित गररन्द्छ। कमयचारीको सहज सन्द्दभयको िाकग
आन्द्तररक भचुयअि ज्ञान के न्द्रमा सान्द्दकभयक कनदेकशका र
अध्यादेशहरूिाई पकन के न्द्रीकृ त गररन्द्छ।

भावी काययको
मूल्याङ्कन

⚫

HKMA िे समय-समयमा आफ्ना प्रकशक्षण काययरमहरू समीक्षा गछय र
आफ्ना कमयचारीका पृष्ठपोषण / सुझावहरूिाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक
हुँदा सुधारहरू गनेछ।

प्रयोग गररएका /
प्रयोग गररनुपने
अकतररक्त उपायहरू

⚫

कमयचारीको िाकग प्रकशक्षण समान अवसर आयोग र अन्द्य सान्द्दकभयक
संस्थाहरूसुँगको सहकाययमा कनयकमत आधारमा गररन्द्छ।

जातीय समानताको प्रावधानमा हाम्रा उपायहरूसुँग सम्बकन्द्धत सोधपूछहरूका िाकग, कृ पया Mr
Angus Chow, व्यवस्थापक (कपोरे ट डेभिपमेन्द्ट) िाई कनम्न च्यानिहरू माफय त सम्पकय गनुयहोस् टेकिफोन नं.
फ्याक्स नम्बर:
इमेि
हिाक ठे गाना

:
:
:
:

2597 0666
2509 9192
publicenquiry@hkma.gov.hk
55औ ं तल्िा, टु इन्द्टरनेशनि फाइनान्द्स सेन्द्टर, 8 फाइनान्द्स कस्िट,
सेन्द्िि, हङकङ
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