जातीय समानताको प्रवर्द्ध नमा
ववद्यमान तथा योजना गरिएका उपायहरू
कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्र ी काउन्सिल

कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल (तल "CIC" भननएको) को मुख्य कार्यहरू भनेको
दीर्यकालीन रणनीनतक निषर्हरूमा आम सहमनत बनाउनु, इन्डस्ट्रीका
आिश्यकता तथा आकाां क्षाहरूका बारे मा सरकारलाई अिगत गराउनुका
साथसाथै कन्स्ट्रक्सन (ननमाय ण) सम्बन्धी सबै मानमलाहरूमा सुझाि माग गनय
सरकारका लानग सञ्चार च्यानल उपलब्ध गराउनु रहे का छन् । सम्पूणय इन्डस्ट्रीभरर
सुधारहरूलाई प्रसाररत गनयका ननन्सि CIC लाई आचारसांनहता तर्ार गनय, दताय तथा
रे निङ न्सिमहरूको व्यिस्था नमलाउन, अनुसन्धान तथा जनशन्सि निकासको
कार्यलाई अगानि बढाउन, कन्स्ट्रक्सनका मापदण्डहरूलाई अपनाउनमा
सहजीकरण गनय, असल अभ्यासहरूलाई प्रिर्द्य न गनय र प्रदशयनका सूचकहरूलाई
एकत्रीत गनय अनधकार प्रदान गररएको छ ।
CIC ले िानषयक रूपमा निनिध जानतका कामदारहरू लगार्त कररब 80 000
कन्स्ट्रक्सन कमीहरूलाई पूणयकालीन कार्यक्रम, अल्पकालीन कार्यक्रम तथा
सहर्ोगपूणय प्रनशक्षण न्सिमहरूमार्यत प्रनशनक्षत गराउँ छ । र्सका अनतररि,
CIC ले कन्स्ट्रक्सन कमीहरूलाई िर े ि िे स्ट्हरू (नसनभल तथा नबन्सिङ कन्स्ट्रक्सन
िर े ि िे स्ट्हरू, कन्स्ट्रक्सनसम्बन्धी इलेन्सररकल तथा मेकाननक्स िर े ि िे स्ट्हरू र
मेनशनहरू तथा क्रेन सञ्चालनका लानग प्रमाणपत्रका परीक्षाहरूसनहत) पनन
उपलब्ध गराउँ छ ।

सम्बन्सन्धत
सेिाहरू

⚫

⚫

CIC समान अिसर उपलब्ध गराउने गरे को काम गने तथा
बस्ने िातािरण ननमाय ण गनयमा प्रनतबर्द् छ र र्सका सबै
कमयचारी, प्रनशक्षाथी, आगन्तुक तथा सियसाधारणहरूका
लानग कुनै पनन प्रकार भेदभाि, दु व्ययिहार तथा अपमानबाि
मुि छ ।
कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्र ी काउन्सिल अध्यादे शको दर्ा 29
अन्तगयत, CIC ले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीका लानग प्रनशक्षण
कोसय तथा िर े ि िे न्सस्ट्ङ सेिाहरू उपलब्ध गराउन
"कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री िर े ननङ बोिय " को स्थापना गरे को नथर्ो
।
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निद्यमान
उपार्हरू

नीनत
⚫

CIC ले आफ्नो समान अिसर नीनतलाई सबै कमयचारीहरूले
CIC का अन्य कुनै पनन कमयचारी, निद्याथी, आगन्तुक िा
CIC सेिाका कुनै पनन प्रर्ोगकताय हरूलाई भेदभाि,
दु व्ययिहार िा अपमान गने छै नन् भनेर सुनननित गनयका
लानग तर्ार गरे को नथर्ो । समान अिसर नीनतलाई CIC
द्वारा समथयन प्रदान गररएको नथर्ो र CIC का सबै
कमयचारीहरूका लानग जारी गररएको नथर्ो ।
कमयचारी प्रनशक्षण

⚫

आफ्नो समान अिसर नीनतलाई अनुसरण गनयका लानग
CIC ले अग्रपांन्सि (फ्रन्टलाइन) कमयचारी तथा प्रबन्धकीर्
(म्यानेजररअल) कमयचारीहरू दु िैका लानग समान
अिसरहरूमा ननर्नमत प्रनशक्षण कोसयहरूको व्यिस्था
नमलाउँ छ । समान अिसर आर्ोग (EOC) का
प्रनतनननधहरूले व्यािसानर्क प्रनशक्षणसँग सम्बन्सन्धत
क्षेत्रहरूमा केन्सित हुनेगरी CIC का कमयचारीहरूसँग
जातीर् भेदभाि अध्यादे श साझा गने गछय न् ।
निनिध जानतका माननसहरूका लानग प्रनशक्षण तथा िर े ि
िे स्ट् सेिाहरू

⚫

⚫

⚫

CIC ले अनहले निनशष्ट क्राफ्ट सीपहरूका साथ कन्स्ट्रक्सन
इन्डस्ट्रीमा
कररअर
अगानि
बढाउन
चाहने
प्रनशक्षाथीहरूलाई सुसन्सित गराउनका लानग अांग्रेजी
भाषामा 3 ििा पूणयकालीन छोिा कोसयहरू प्रदान गछय ।
निद्याथीहरूले प्रनशक्षणको अिनधभररमा दै ननक भत्ताहरू
प्राप्त गनेछन् । सेिाहरूलाई थप िृन्सर्द् गनयका लानग CIC ले
प्रनशक्षण कोसयहरू उपलब्ध गराउनमा मद्दत गनय थप
अनुिादकहरू ननर्ुि गनेछ ।
CIC ले अनहले गैर-नचननर्ाँ भाषी सेिारत कन्टर क्सन
कमीहरूमा सुरक्षा सचेतनालाई बढाउनका लानग अांग्रेजी
भाषामा 15 ििा अल्पकालीन सुरक्षासम्बन्धी कोसयहरू
प्रदान गछय ।
CIC ले सम्बन्सन्धत िर े िहरूका लानग दताय िाल जनरल िकयर
(सामान्य कामदार) हरूलाई दतायिाल सेनम-न्सिि िकयर
(अधय-कुशल कामदार) हरू बनाउनका लानग प्रनशक्षण
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नदन सन् 2015 मा "जातीर् अल्पसांख्यकहरूका लानग
दक्षता अनभिृन्सर्द् कोसयहरू" अन्तगयत 5 ििा अल्पकालीन
कोसयहरू सुरु गरे को नथर्ो ।
⚫

मेनशनहरू तथा क्रेन सञ्चालनका लानग अनधकाां श िर े ि िे स्ट्
तथा प्रमाणपत्रका िे स्ट्हरूका लानग अांग्रेजी भाषामा
प्रश्नपत्रहरू उपलब्ध हुन्छन् । CIC ले परीक्षाको समर्मा
परीक्षाथीहरूलाई अनुिादकहरू (CIC द्वारा व्यिस्था
गररएका) लाई साथमा ल्याउन अनुमनत पनन प्रदान गछय ।
प्रिर्द्य नात्मक नक्रर्ाकलापहरू

⚫

⚫

CIC ले आर्ोजना गररएका प्रनशक्षण कोसय तथा िर े ि
िे स्ट्हरूमा सहभागी हुन निनिध जानतका माननसहरूलाई
आकनषयत गनयका लानग दे हार्का प्रिर्द्य नात्मक
नक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गछय :
➢ निनिध जानतका सेिारत कमीहरूसँग ननर्नमत रूपमा
भेिर्ाि;
➢ निनिध जानतका माननसहरूलाई सेिा नदने
सांर्सांस्थाहरू र उनीहरूले ननर्नमत रूपमा सम्पकय
गने सञ्चार च्यानलहरूमार्यत निनिध जानतका
माननसहरूका लानग पहुँ च नक्रर्ाकलापहरू; र
➢ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्र ीबारे निनिध जानतका माननसहरूको
बुझाइलाई बढाउनका लानग कररअरसम्बन्धी
कुराकानी, काननयभल तथा रोजगारी नमलान गराउने
मेलाहरू एिां पाररिाररक रमाइला नदनहरू जस्ता
निनिध जानतका माननसहरूका लानग अनुभि
कार्यक्रमहरू ।
CIC ले नलबरल स्ट्निजका लानग अांग्रेजी भाषामा नशक्षण
सामग्रीहरूलाई निकास गरे को नथर्ो । आफ्ना
निद्याथीहरूलाई कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीबारे अझ निस्तृत
बुझाइ प्राप्त गनय नदनका लानग CIC ले सम्बन्सन्धत सेकेन्डरी
िुलहरू र निनिध जानतका माननसहरूलाई सेिा नदने
गैर-सरकारी सांर्सांस्थाहरूसँग सहकार्य गछय ।
जातीर् अल्पसांख्यक सेिा िोली

⚫

निनिध जानतका कमीहरूको बढ् दो सांख्यालाई ध्यानमा
राख्दै CIC ले निनिध जानतका माननसहरूका लानग आफ्ना
सेिाहरू तथा सहार्ता बढाउन दे हार् लगार्त जातीर्
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अल्पसांख्यक सेिा िोलीको ननमाय ण गरे को नथर्ो:
➢ CIC सेिाहरू प्रिर्द्य न गनयका लानग ननर्नमत रूपमा
सम्बन्सन्धत सांर्सांस्था तथा समुदार्हरूलाई भेिर्ाि
गने;
➢ िर े ि िे न्सस्ट्ङ नमुना प्रश्नपत्रलाई निनिध जानतका
माननसहरूद्वारा प्रर्ोग गररने भाषाहरूमा अनुिाद गने;
➢ परीक्षाथी तथा निद्याथीहरूलाई दोभाषे तथा अनुिाद
सेिाहरू उपलब्ध गराउने; र
➢ CIC
सेिाहरूलाई
प्रिर्द्य न
गनयका
लानग
नक्रर्ाकलापहरूको आर्ोजना गने तथा सहभागी हुने ।
भनिष्यको
कार्यको
मूल्याङ्कन

⚫

⚫

⚫

⚫

चानलएका/
चानलने थप
उपार्हरू

CIC ले प्रत्येक िषय आफ्नो समान अिसर नीनतको समीक्षा
गछय ।
CIC ले आफ्ना कमयचारी तथा निद्याथीहरूलाई जातीर्
समानताका
बारे मा
उनीहरूको
सचेतना
तथा
सांिेदनशीलता बढाउनका लानग सबैभन्दा पनछल्लो
अद्यािनधक जानकारी उपलब्ध गराउन जारी राख्नेछ ।
CIC ले मानथका कोसयहरूको माग तथा प्रभािकाररताको
समीक्षा गरररहनेछ ।
CIC ले कन्स्ट्रक्सन प्रनशक्षण तथा िर े ि िे स्ट्को सम्बन्धमा
हालका उपार् तथा सहार्ता सेिाहरूमा निनिध जानतका
समूहहरूबाि रार् खोज्न जारी राख्नेछ र उनीहरूको
आिश्यकहरू अनुरूप कोसय तथा सेिाहरूको निकास
गनेछ ।
कोसय तथा िर े ि िे स्ट्हरूको व्यिस्था

⚫

र्नद भनिष्यमा माग बढे को खण्डमा CIC ले अां ग्रेजी भाषामा
अन्य उपर्ुि कोसय तथा िर े ि िे स्ट्हरू प्रदान गने बारे मा
सोचनिचार गनेछ ।
निनिध जानतका माननसहरूद्वारा प्रर्ोग गररने भाषाहरूमा
िर े ि िे न्सस्ट्ङको प्रश्नपत्र

⚫

निनिध जानतका माननसहरूका बीचमा सबैभन्दा लोकनप्रर्
िर े िहरूका लानग तीनििा भाषाहरू (अथाय त्, नेपाली, नहन्दी
तथा उदुय ) मा िर े िका प्रश्नपत्रहरू उपलब्ध गराउन पाइलि
न्सिम आरम्भ गने । CIC ले अन्य प्रश्नपत्रहरूलाई
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उल्लेन्सखत तीनििा भाषाहरूमा अनुिाद गने बारे मा
सोचनिचार गनेछ ।
ननमाय णमा उप-सनमनतको जातीर् अल्पसांख्यक
निनिध जानतका माननसहरूमा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई
प्रिर्द्य न गनय र ननरन्तर रूपमा CIC सेिाहरूलाई
बढाउनका लानग CIC ले एउिा कन्स्ट्रक्सनमा जातीर्
अल्पसांख्यकहरूको उप-सनमनत बनाएको छ।

⚫

जातीर् समानताको प्रिर्द्य नमा निद्यमान तथा र्ोजना गररएका उपार्हरूसम्बन्धी
सोधपुछहरूका लानग कृपर्ा कार्ाय लर् प्रभारीलाई सम्पकय गनुयहोस्:
िे नलर्ोन नम्बर
सम्पकय:
फ्याक्स नम्बर:
इमेल
हुलाक ठे गाना

:
:
:
:

(852) 2100 9000
जानतर् अल्पसांख्यक सेिा िोली
(852) 2100 9249
emservice@cic.hk
38/F, COS Centre, 56 Tsun Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, Hong Kong.
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