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जातीय समानताको प्रवधर्नका ला�ग 
�वद्यमान र योजना ग�रएका उपायहरू 

 
सञ्चार प्रा�धकरण 

 
सञ्चार प्रा�धकरण (CA) एक स्वतन्त्र बैधा�नक �नकाय हो जुन सञ्चार प्रा�धकरण अध्यादेश (क्याप. 
616) अन्तगर्त स्थापना ग�रएको हो ।  यो हङकङमा प्रसारण र दरूसञ्चार उद्योगहरूको एक�कृत 
�नयमन �नकाय हो जसले सम्विन्धत  कानूनको पालना गराउँछ जसमा दरूसञ्चार अध्यदेश (क्याप. 
106), प्रसारण अध्यादेश (क्याप. 562) र प्रसारण (�व�वध प्रावधानहरू) अध्यादेश (क्याप. 391) 
लगायत पदर्छन ्। 
 

सम्विन्धत सेवाहरू   CAले �व�भन्न शै��क र पिब्ल�सट� कायर्क्रमहरू सावर्ज�नक गरेर 
सवर्साधारणलाई उपभोक्ता सूचना/उपायहरू प्रदान ग�ररहेको छ । 

• CA ले जातीय समानताका �वषयस�हत रे�डयो र टे�ल�भजन 
कायर्क्रमको मापदण्डका �वषयमा अभ्यासको सं�हता पालना नगन� 
टे�ल�भजन र रे�डयो कायर्क्रमहरूका �वरूद्ध �शकायतहरू प�न 
सम्हा�लरहेको छ । 

अ�हले रहेका उपायहरू उपभोक्ता �श�ा जानकार�को प्रावधान 

   उपभोक्ता �श�ा जानकार� CAको एक कायर्कार� अगं सञ्चार 
प्रा�धकारणको कायार्लय (OFCA) को वेवसाइट (www.ofca.gov.hk) 
मा हङकङका दईु आ�धका�रक भाषाहरू (भन्नाले �च�नयाँ र अंगे्रजी) मा 
उपलब्ध छ । साथ,ै �व�भन्न जा�तका मा�नसहरूलाई सोधपुछ गनर्, 
�शकायत राख्न वा CA वा OFCA बाट सहायता खोज्नका ला�ग 
मागर्�नद�शन प्रदान गन� वेवपेज OFCA को वेवसाइटमा अंगे्रजी, बहासा 
इन्डोने�सया, �हन्द�, नेपाल�, पञ्जाबी, टागालग, थाइ र उदूर् गर� आठ 
भाषामा उपलब्ध छ ।  CA ले उपलब्ध गराएको उपभोक्ता �श�ा 
जानकार�मा �व�भन्न जा�तका मा�नसहरूको पहज पहँुचलाई स�म 
बनाउनका ला�ग, वेवपेजले मा�थ उल्ले�खत भाषाहरूमा सञ्चार 
सेवाहरूको स्माटर् प्रयोगका ला�ग उपभोक्तालाई �व�भन्न उपायहरू 
समे�टएको टे�ल�भजन सामग्रीहरू र �लफलेट प�न उपलब्ध गराउँछ । 
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टे�ल�भजन र रे�डयो कायर्क्रमका �वरूद्धको �शकायत सम्हाल्ने 

• CA ले टे�ल�भजन र रे�डयो मापदण्डमा अभ्यासको सं�हता जार� 
गरेको छ जसमा प्रसारणका ला�ग इजाजतपत्रबाहकले यसको कुनै 
प�न कायर्क्रममा कुनै प�न व्यिक्त(हरू) वा समूह(हरू) लाई जातीयता, 
रािष्ट्रयता, जा�त, �लगं, यौन प्राथ�मकता, धमर्, उमेर, सामािजक 
अवस्था वा शा�रर�क वा मान�सक अपांगताको आधारमा उनीहरूको 
�वरूद्धमा घणृा फैलाउने वा डर त्रास देखाउने र/वा उनीहरूलाई बदनाम 
वा अपमान गनर् प्रोत्साहन गन� सामग्रीहरू समावेश गनर् नहुन ेप्रावधान 
समावेश गरेको छ ।  सवर्साधारणहरूले अभ्यासको सं�हताको पालना 
नगन� प्रसारकहरूका �वरूद्ध CA मा �शकायत दतार् गनर् सक्नेछन ्।  
�शकायतहरू अगें्रजी वा �च�नयाँ भाषामा गनर् स�कनेछ र आवश्यकता 
रहेका �व�भन्न जा�तका मा�नसहरूलाई सहयोग गनर्का ला�ग CA 
ले दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ ।  CA मा टे�ल�भजन र 
रे�डयो कायर्क्रमहरूको बारेमा ग�रएका सबै �शकायतहरू प्रसारण 
(�व�वध प्रावधानहरू) अध्यादेश (क्याप. 391) अनसुार स्था�पत र 
कायर्�वधीअनुसार प्र�क्रयामा जानेछन ् जानेछन ्।   य�द केस पुिष्ट 
भएमा, CA ले उल्लंघनको मात्राका आधारमा प्र�तवन्ध लगाउनेछ ।   

भ�वष्यको कामको 
जाँच  

  उपभोक्ता �श�ा र उपभोक्तासम्वन्धी सूचनामा �व�भन्न जा�तका 
मा�नसहरूको समान पहँुच प्रवधर्न गनर्का ला�ग, हामीले �नम्न उपायहरू 
अवलम्वन गन�छ�◌ः  

• �व�वध जा�तका मा�नसहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषा(हरू)मा 
प्रासं�गक शै��क जानकार� उपलब्ध गराउन थप प्रयास ग�रनेछ। 

• जब दरूसञ्चार सेवा �व�भन्न जा�तका मा�नसस�हत व्यापक 
सवर्साधारणले प्रयोग गदर्छन,् उपभोक्ता �श�ा जानकार� प्रमुख 
ल��त ग्राहक समूह(हरू) को भाषा(हरू) मा प्रदान ग�रनेछ। 

�लइएका/�लनुपन� 
अ�त�रक्त उपायहरू  
 

  CA ले ठूला दरूसञ्चार अपरेटरहरूसँग सम्पकर्  गरेको छ र �वगतका 
दरूसञ्चार सेवामा उनीहरूको पहँुचमा �व�वध जा�तका मा�नसहरूलाई 
समानता बढाउन उनीहरूले �व�भन्न उपायहरू अपनाइरहेको कुरा थाहा 
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पाएको छ । 

   CA ले दरूसञ्चार अपरेटरहरूको अ�हलेको उपायहरूको प्रभावका�रताको 
अनुगमन ग�ररहनेछ । 

   आवश्यक परेमा, CA ले दरूसञ्चार र प्रसारण सेवाहरूको बारेमा 
उपभोक्ताहरूले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा जानकार� पहँुच गनर् �व�भन्न 
समूहरूले भो�गरहेका क�ठनाइहरूको प�हचान गनर् �व�भन्न जा�तका 
मा�नसहरूलाई सहयोग पुर्  याइरहेका गैरसरकार� संस्थाहरूसँग सम्पकर्  
राख्नेछ । 

   CA ले इजाजतपत्र प्राप्त दरूसञ्चार र प्रसारण अपरेटरहरूलाई करार, 
मूल्य जानकार� र प्रयोगकतार् मागर्दशर्न, आ�दजस्ता उपभोक्ता 
सम्बिन्धत जानकार� �व�भन्न समूहहरूलाई आवश्यक परेको बेला बुझ्न े
योग्य भाषाहरूमा प्रदान गनर् प्रोत्सा�हत गन�छ। 

   CA ले जातीय समानताबारे कमर्चार�हरूको सचतेना र संवेदनशीलता 
बढाउन उनीहरूका ला�ग सान्द�भर्क ता�लम कोसर्हरू र अनुभव 
आदानप्रदान सत्रहरूको व्यवस्था �मलाउनेछ । 

जातीय समानताको प्रवद्धर्नका बारे अ�हले रहेका  र योजनामा रहेका उपायहरूको बारेमा सोधपुछका 
ला�ग, कृपया �नम्न च्यानलहरूमाफर् त स�बना वु, सहायक जनमामला प्रवन्धक 5 सँग सम्पकर्  
गनुर्होस ्- 
 
 
टे�लफोन नं. : 2961 6777  

फ्याक्स न.ं : 2803 5110 

इमेल : webmaster@ofca.gov.hk 

पत्राचारको ठेगाना : 29/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan 
Chai, Hong Kong 

 
सञ्चार प्रा�धकरण 
जुन 2021 


