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जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा 

ववद्यमान र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

कर्मचारी पुनर्प्मशिक्षण बोर्म 

 

सम्बन्धित 

सेवाहरू 

• कर्मचारी पुनर्प्मशिक्षण बोर्म (ERB) ले जस्तोसुकै अनुहार र 

जातीय रू्ल भए पशन सहायक शर्ग्री तह वा सोभन्दा कर् 

िैशक्षक योग्यता हाशसल गरेका श्रशर्कहरूको सीप, गुणस्तर, 
रोजगार एवं र्प्शतस्पर्ाम क्षर्ता सुर्ार गनम शवशभन्न शकशसर्का 
र्प्शिक्षण कोसमहरू र्प्दान गदमछ।  बेरोजगारहरूले रोजगार 
सुरशक्षत गरून् र श्रर्िक्तिलाई आफ्ना सीपहरू अपरे्ट र 
अपगे्रर् गनम र्द्दत गने लक्ष्यका साथ पूणमकालीन पे्लसरे्न्ट 
र आंशिककाशलन सीप सुर्ार तथा सार्ारण सीप कोसमहरू 
र्प्दान गररन्छन्।   

 

ववद्यमान 

उपायहरू 

 ववभिधन जातीका माननसहरूका लागि उगित पाठ्यक्रमहरू 

उपलब्ि िराउने 

• ERB ले नियुक्ति-बााँनिएका पाठ्यक्रमहरू  र सीप अपगे्रन िंग 

कोससहरु र अङ््गगे्रजीर्ा सञ्चालन गररएका र अल्पसङ््गयक 
जाशतहरूको लाशग सर्शपमत गररएका सार्ान्य सीपहरुको 
कोसमहरु  र्प्स्ताव गदमछ । 

 • भाषाका कोसमहरूको व्यवहाररक र्प्योग र्ार्म त र्रक 
जातीयता भएका र्ाशनसहरूर्ा सञ्चार अवरोर्हरू हटाउन 
र उनीहरूको रोजगार क्षर्ता वृक्ति गनम एवं उनीहरूको 
र्प्गतीको र्ागम शनर्ामण गनम सहयोग गने शवचारका साथ ERB 
ले यसको भाषा र्प्शिक्षण कोसमलाई शवसृ्तत रुपर्ा जााँच गनम 
“भाषा कोषम पुनरावलोकनको लाशग कायमदल” स्थापना गयो। 
ERB र्रक जातीयता भएका र्ाशनसहरूर्ा चीशनयााँ भाषा 
र्प्शिक्षणर्ा सहयोग गनम र उनीहरूलाई सार्ाशजक एकता र 
रोजगारी र्प्योजनर्ा चीशनयााँ भाषा दक्षता सुर्ार गने सङ्गशित 
चीशनयााँ भाषा र्प्शिक्षण योजना कार् गनम जारी राखे्नछ। 

 • ERB ले युवा ताशलर् कायमक्रर् अन्तगमत 15 र 24 उरे्रबीचका 

अल्पसङ््गयक जाशतहरूको गैर-संलग्न युवालाई लशक्षत गरी 

सर्शपमत ताशलर् पाठ्यक्रर्हरूको र्प्स्ताव राख्छ । 
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 • ERB ले शवशभन्न जाशतका र्ाशनसहरूको र्प्शिक्षण र 

रोजगारसम्बन्धी आवश्यकताहरू पशहचान गनम र शवशभन्न जाशतका 

र्ाशनसहरूलाई ERB पाठ्यक्रर् र सेवाहरू र्प्विमन गनमको लाशग 

रणनीशतहरू बारे सुझाव शदन एउटा "अल्पसङ््गयक 

जाशतहरूको र्प्शिक्षण आवश्यकताहरूर्ा र्ोकस सरु्ह" 

बनाएको छ । र्ोकस सरू्हले अल्पसङ््गयक जातीय सरू्हहरू, 

सार्ाशजक सेवा संगिनहरू, ताशलर् संस्थाहरू (TBs) र सम्बि 

सरकारी संस्थाहरूलाई सक्तिशलत गदमछ । ERB ले र्ोकस 

सरू्हको सुझावको सन्दभमको साथर्ा शवशभन्न जाशतका 

र्ाशनसहरूको लाशग नयााँ पाठ्यक्रर्हरू शनरन्तर शवकास गनेछ 

। 

 • ERB ले अल्पसङ््गयक जाशतहरूको लाशग सर्शपमत 

पाठ्यक्रर्हरूर्ा नार्ांकनको लाशग िैशक्षक र्प्ाक्तिको 

र्ापदण्डर्ा उतृ्कष्ट लचकता उपलब्ध गराएको छ । 

  ववशेष उपाय तथा सहायता सेवाहरू 

 • ERB ले TBs लाई शवशभन्न जाशतका र्ाशनसहरूलाई सेवाहरू 

उपलब्ध गराउनको लाशग अङ््गगे्रजी बोल्ने कर्मचारीको व्यवस्था 

शर्लाउन अनुरोर् गछम  र TBs लाई ERB सेवाहरू उपलब्ध 

गराउाँदा गैर-सरकारी संस्थाहरूद्वारा उपलब्ध गराइएका 

अनुवादन र दोभाषे सेवाहरू र्प्योग गनम र्प्ोत्साहन गछम  । 

आवश्यक हाँदा अङ््गगे्रजी बोल्न सके्न शिक्षण सहायकहरूद्वारा 

कक्षार्ा दोभाषे सेवाहरू र जाशतय अल्पसङ््गयक भाषाहरूको 

व्यवस्था शर्लाइन्छ । 

 • ERB ले अल्पसङ््गयक जाशतहरूको लाशग सर्शपमत र्प्शिक्षण 

पाठ्यक्रर्हरूको शनशर्त्त कक्षाको आकारको आवश्यकतालाई 

लचकताको तररकार्ा सम्हाशलरहेको छ । 

 • सर्शपमत शनयुक्ति-बााँशर्एकाको पाठ्यक्रर्हरू पूरा गरेका 

अल्पसङ््गयक जाशतका र्प्शिक्षाथीहरूलाई छ-र्शहने पे्लसरे्न्ट 

र्लो-अप सेवा र्प्दान गररन्छ भने सार्ान्य र्प्शिक्षाथीहरूलाई 

सार्ान्य रूपर्ा तीन-र्शहने पे्लसरे्न्ट र्लो-अप अवशर् र्प्दान 

गररन्छ । 

 • ERB ले गृह र्ाशर्ला शवभाग (Home Affairs Department 

(HAD) को "राजदुत योजना" अन्तगमत सार्ाशजक सेवा 

संस्थाहरू सशहत) शवशभन्न च्यानलहरू र्ार्म त शवशभन्न जाशतका 
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सरू्हहरूर्ा शवतरणको लाशग अङ््गगे्रजीर्ा र्प्शिक्षण 

पाठ्यक्रर्हरूको र्प्विमनात्मक पुक्तस्तका र शवशभन्न जाशतका 

भाषाहरूका साथै अङ््गगे्रजीर्ा सर्शपमत र्प्विमनात्मक पुक्तस्तका 

र्प्कािन गछम  । पाठ्यक्रर्को सूचीपत्र अङ््गगे्रजीर्ा तयार गररन्छ 

र शवज्ञापनहरू अङ््गगे्रजी, उदूम   र नेपाली भाषार्ा 

पत्रपशत्रकाहरूर्ा राक्तिन्छ । 

 • त्यसका र्प्चारात्मक र्प्यासहरूलाई अझ वृक्ति गनम, ERB शवशभन्न 

जाशतका र्ाशनसहरू र केन्द्रहरूर्ा सर्शपमत र्प्शिक्षण 

पाठ्यक्रर्हरूको सञ्चालनर्ा भएको ERB को सेवा जानकारीको 

र्प्सारर्ा गैर-सरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्चालन गररएका र HAD 

द्वारा शवत्त व्यवस्था गररएका अल्पसंयक जातीहरूको लाशग 

सर्थमन सेवा केन्द्रहरूसाँग नशजकको सम्पकम र्ा रहेको छ । ERB 

ले अल्पसङ््गयक जाशतहरूको लाशग HAD द्वारा र्प्काशित 

गररएका "हङ्गकङ्गर्ा तपाईंको सेवाहरूको लाशग र्ागमदिमक" र्ा 

वयान गररएको ERB पाठ्यक्रर् र सेवाहरूको जानकारीलाई 

शनयशर्त रूपर्ा अद्यावशर्क गदमछ । 

 • ERB सेवा केन्द्र Tin Shui Wai, र्ा र्रक जातीयता भएका 

र्ाशनसहरूलाई लशक्षत सहायता सेवाहरू र्प्दान गररन्छन् 

जसर्ा  

जाशगर िोजी गने सीप, अन्तवामताम सीप, व्यावसाशयक अङ््गगे्रजी 

एवं क्यान्टोशनज आशद सम्बक्तन्धत सर्शपमत कायमिाला एवं 

सारू्शहक शक्रयाकलापहरू पदमछन्। शवशभन्न शजल्लाहरूर्ा ERB 

कोसमहरूको लाशग सोर्पूछ एवं भनाम सेवा र्प्दान गनमको लाशग 

सर्ाज कल्याण संघसंस्थाहरूको सहकायमर्ा ERB ले 30 भन्दा 

बढी “ERB सेवा स्थलहरू” स्थापना गदमछ, औद्योशगक सेशर्नार 

एवं टेस्टर कोसमको आयोजना गदमछ र र्रक जाशतयता भएका 

र्ाशनसहरू लगायतका सवमसार्ारणहरूको लाशग र्प्शिक्षण 

परार्िम सेवार्ा दताम गनम सहयोग गदमछ ।  

 

 • ERB को र्प्शिक्षण परार्िम सेवाले र्रक जातीयता भएका 

र्ाशनसहरू लाई उनीहरूको ताशलर् आवश्यकतको 

रू्ल्याङ्कनद्वारा ERB कोसमर्ा भनाम हन र र्प्त्यक्ष अन्तवामताम वा 

शभशर्यो कन्फरेक्तिङ्ग र्ार्म त् उपयुि र्प्शिक्षण एवं सहायताका 

बारेर्ा सल्लाह सुझाव र्प्दान गदमछ। ERB का कोसम एवं सेवाहरू 

र्प्बिमन गनम शवशभन्न सेशर्नार एवं कायमिालाहरूको सञ्चालन 

गनमको लाशग र्प्शिक्षण परार्िमहरूले शजल्लाका संघसंस्थाहरू, 
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र्ाशर्मक स्थलहरू र र्रक जातीयता भएका र्ाशनसहरूका 

सर्ाज सेवा संघसंस्थाहरूसाँग पशन आर्ैं  अग्रसर भएर सम्बन्ध 

स्थाशपत गदमछन् ।  

 

 • ERB ले र्प्शिक्षण अङ्गहरूलाई  शजल्लार्ा आर्ाररत र्प्बिमनात्मक 

गशतशवशर्हरू तथा र्रक जातीयता भएका र्ाशनसहरूको 

आवश्यकता पूरा गने सर्शपमत शक्रयाकलापहरू लगायत 

जाशगरका अवसर र कररयरका सम्भावनाहरू जस्ता ERB 

कोसमहरू र्प्बिमन गने कोसम अनुभव गशतशवशर्हरू आयोजना गनम 

शजल्लासाँग सहकायम गनम आशथमक सहयोग र्प्दान गदमछ। त्यस 

बाहेक “र्प्शिक्षण सहायता सेवा सक्तिर्ीहरू” ले र्प्शिक्षण 

अङ्गहरूलाई पूरक र्प्शिक्षण सार्ग्रीहरूको शवकास गनम र र्रक 

जातीयता भएका र्ाशनसहरूलाई शसकाइ सहयोग सेवा र्प्दान गनम 

र्प्ोत्साहन गदमछन्।  

 

 • शवशभन्न जाशतका र्ाशनसहरूलाई आजीवन शसकाइर्ा संलग्न गनम 

र स्थानान्तर गनम योग्य कायम सीपहरूर्ा वृक्ति गनम शवद्यालयर्ा 

उपक्तस्थत नहने शवशभन्न जाशतका र्ाशनसहरूले शवशिष्ट ERB 

भाषाका पाठ्यक्रर्हरू अध्ययन गनम HAD बाट अनुदान र्प्ाि 

गनम सक्छन् । 

 • ERB ले ERB Siu Sai Wan केन्द्रस्थान, ERB सेवा केन्द्र, ERB 

सेवा के्षत्र, श्रर् शवभागको रोजगार केन्द्र, सार्ाशजक कल्याण 

शवभाग (Social Welfare Department,SWD) को सार्ाशजक 

सुरक्षा र्ााँट इकाई र SWD द्वारा र्ान्यतार्प्ाि गैर-सरकारी 

संस्थाहरू सशहतका 100 भन्दा बढी स्थानहरूर्ा" ERB र्प्शिक्षण 

नेट पाठ्यक्रर् िोज तै्रर्ाशसक" सेटअप गरेको छ।शवशभन्न 

जातीका र्ाशनसहरूले तै्रर्ाशसकहरू र्ार्म त ERB पाठ्यक्रर्, 

र्प्शिक्षण केन्द्र, सेवा र शक्रयाकलापहरू साथसाथै र्प्शिक्षण 

परार्िम सेवाको लाशग दताम सम्बन्धी जानकारी र्प्ाि गनम सक्छन् 

। 

 • उनीहरूको भशवष्यको अध्ययन र कररयर योजनार्ा 

सहजीकरण गनम ERB ले र्रक जातीयता भएका उच्च 

र्ाध्यशर्क तहका शवद्याथीहरूको लाशग “सु्कलको लाशग 

कररयरसम्बन्धी छलर्ल”, “जाशगर िोजे्न र अन्तवामताम सीप 

कायमिाला” र “कम्पनी भ्रर्ण” आयोजना गदमछ। 

https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
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शवद्याथीहरूसाँग कररयर सम्भावना, कायम वातावरण र र्प्वेि 

आवश्यकताहरू जस्ता शवषयर्ा शवचार साझा गनम रोजगारदाता 

र्प्शतशनशर्हरू बोलाइन्छन्। ERB र्प्शतशनशर्हरूले 

शवद्याथीहरूलाई र्रक जातीयता भएका युवाहरूको लाशग 

उपयुि हने ERB कोसम एवं सेवाहरू पशन शचनाउाँछन्।  

 

  कममिारी प्रभशक्षण 

 • र्रक जाशतयता भएका र्ाशनसहरूको संसृ्कशतको बुझाई 

र्प्बिमन गनम र उनीहरूको सेवा सञ्चालन गने कर्मचारीहरूर्ा 

संवेदनशिलताको शवकास गनम ERB ले ERB कर्मचारी तथा 

र्प्शिक्षण अङ्गहरूको लाशग सांसृ्कशतक शवशवर्ता शबषयर्ा 

“सर्ान अवसर आयोग” र “Unison” जस्ता शवशभन्न 

संघसंस्थाहरूसाँग सहकायम गरेर कायमिालाहरूको आयोजना 

गदमछ।  

िावी कायमको 
मूल्याङ्कन 

• ERB ले सर्य-सर्यर्ा र्रक जातीयता भएका र्ाशनसहरूको 

लाशग र्प्शिक्षण कोसमहरूको पुनरावलोकन गदमछ र उनीहरूका 

र्प्शिक्षण आवश्यकताहरूको सम्बोर्न गनम सर्शपमत कोसम तथा 

सेवाहरूको शवकास गनम लाशग पदमछ। यस र्प्शक्रयार्ा ERB ले 

अल्पसंयक जाशतहरूको लाशग र्प्शिक्षण, र्प्शिक्षाथीहरू, 

र्प्शिक्षण अङ्ग एवं र्प्ाशवशर्क सल्लाहकारहरूसम्बन्धी र्ोकस 

सरु्ह लगायतका शवशभन्न सरोकारवालाहरूका शवचारहरू 

संकलन गदमछ। र्रक जातीयता भएका र्ाशनसहरूको भाषा 

सेवार्ा उनीहरूको आवश्यकतालाई अझ राम्ररी बुझ्न अनुवाद 

र दोभासे सेवाको र्प्योगसम्बन्धी तथ्ांकीय आाँकर्ाहरू पशन 

संकलन गररन्छन्। 

 

प्रयोि िररएका  /  
प्रयोि िररनुपने 

अनतररक्त 

उपायहरू 

• सवमसार्ारणहरूका अन्य र्प्शिक्षण कोसमहरूर्ा सहभाशग हन 

क्यान्टोशनज बोल्न र बुझ्न सके्न र्रक जातीयता भएका 

र्ाशनसहरूलाई सहजीकरण गनम ERB ले अझै बढी छनौट 

गररएका कोसमहरूका लाशग अङ््गगे्रजी र्प्शिक्षण सार्ग्रीहरू 

तयार गनम जारी राखे्नछ। यसले व्यापार र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी 

नयााँ उद्योग-शविेष र्प्शिक्षण कोसमहरूको शवकास पशन 

सम्भाव्यताअध्ययन गदैछ।  

 

सोिपूछहरू  • सोर्पूछको लाशग कृपया ERB र्प्शिक्षण सल्लाहकारलाई सम्पकम  

गनुमहोस् (टेशलर्ोन: 6760 3801 / 6760 3608, इरे्ल: 
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erbhk@erb.org, फ्याक्स: 2369 8322)। 

 

 

कर्मचारी पुनर्प्मशिक्षण बोर्म 

 

जुन, 2021 
 


