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जातीय समानताको बढावा नननतत  

अवनथित र योजनाबद्ध उपायहरु 

बीमा प्रानिकरण (दी इन्सथयोरेन्सस अिोररटी) 

बीमा प्रानिकरण("IA")को प्रमुख कायय भनेको बीमा उद्योगको सामान्सय नथिरताको प्रवद्धयनको ननयमन र 

ननरीक्षण गनयको साि ै अवनथित र सतभानवत नीनत िारकहरुको उनीहरुको नवनवि जानतयताको बाबजुद 

संरक्षण गनुय हो । IAले जातीय समानता बढाउनका नननतत ननम्न उपायहरु नलएको/नलने योजना गरेको छ: 

A. सवयसािारणहरुसगँ कारोबार गन ेक्रम  

सतबनन्सित  

सेवाहरु 

 उजुरी र सोिपुछ सतहाल्न ेक्रममा जातीय समानता सुनननित गनय 

अवनथित  

उपायहरु 

 

 उजुरीकताय, सोिपुछकताय र/वा पाटीहरुको नवनवि जातीका बाबजुद सब ैउजुरीहरु 

र सोिपुछहरु उनित रुपमा सतहाल्न े

 

 नवनवि जानतका सेवा प्रयोगकतायहरुद्वारा बोलेका भाषाहरुको पनहिान गनय सक्रक्रय 

उपायहरु लाग ूगररएको छ । 

 यक्रद उजुरी/सोिपुछ समान अवसरहरुसँग सतबनन्सित भएमा, IAले समान अवसर 

आयोग(EOC)लाई मुद्दा सतहाल्नको लानग नसफाररस गनेछ । 

भावी काययको 

मूल्यांकन 

 IAल ेसमय समयमा सेवाहरुको समीक्षा गनेछ र उपयुक्त रुपमा सुिारहरु गनेछ । 

नलन ुपने िप 

उपायहरु 

 

 IAल ेअंगे्रजी वा निननया ँभाषा बोल्न नसके्न उजुरीकताय र सोिपुछकतायहरुका लानग 

व्यावहाररक भए सतम आमुने-सामुने बैठक तिा टेनलफोन माफय त कुराकानीको  

क्रममा तेस्रो पक्षद्वारा प्रदान गररन ेनन:शुल्क दोभाषे सेवाको व्यवथिा गनेछ । 

 

 अंगे्रजी र निननया ँ भाषा बोल्न नसके्न उजुरीकताय तिा सोिपुछकतायहरुलाई नन: 

शुल्क दोभाषे सेवाहरुको उपलब्िता बारे सूनित गराउन भाषा पनहिान कार्य (आठ 

भाषाहरुमा1) प्रदशयनको लानग रानखनेछ । 

                                                           
1
 आठ भाषाहरु बहासा इन्सर्ोनेनशया, नहन्सदी, नेपाली, तागलग, िाई, उदूय, नभयतनामी र पन्सजाबीलाई जनाउँदछ । 
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B. कमयिारीको प्रनशक्षण 

सतबनन्सित  

सेवाहरु 

 कमयिारीहरुमा जातीय समानता सतबनन्सित मुद्दाहरुको संवेदनशीलता र िेतना 

वृनद्ध गराउनको साि ैजातीय समानताको अविारणा प्रनतको बुझाई बढाउन 

अवनथित  

उपायहरु 

 

 सब ै कमयिारीहरु जातीय भेदभाव अध्यादशे र जातीय समानता क्रदशाननदशे 

सतबन्सिी प्रनशनक्षत छन् । 

 जातीय नवनविता र समावेशीकरणमा कमयिारीको सिेतना बढाउनको नननतत 

समय-समयमा काययशाला, गोष्ठी र अनुभव साझा गने सत्रहरु साि ै कपोरेट  

सामानजक उत्तरदानय गनतनवनिहरुको आयोजना गररन्सछ । 

भावी काययको 

मूल्यांकन 

 IA ले कमयिारीलाई उपयुक्त प्रनशक्षण कोसयहरुको व्यवथिा गनय सोिपुछकतायहरु 

तिा/वा उजुरीकतायहरुबाट प्राप्त प्रनतक्रक्रया र सुझावहरुको संकलन गनुयको साि ै

नवशे्लषण गदयछ । 

नलन ुपने िप 

उपायहरु 

 

 IA ल ेजातीय समानता र कमयिारीको समावेशीकरणको लानग उपयुक्त प्रनशक्षण 

तिा गनतनवनिहरुको व्यवथिा गनय अन्सय सरकारी नवभागहरु, गैर-सरकारी 

संगठनहरु र सान्सदर्भयक संथिाहरुसँग सतपकय  गनेछ । 

 

C. सावयजननक सोिपुछ/उजरूी 

सामान्सय सोिपछुहरु – 

टेनलफोन: (852) 3899 9983 

फ्याक्स: (852) 3899 9993 

ईमेल: enquiry@ia.org.hk 

उजरूीहरु – 

माकेट कन्सर्क्ट नर्नभजन 

ईमेल: complaints@ia.org.hk 

बीमा प्रानिकरण  
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