
जातीय समानताको प्रबर्द्धनमा 

अवस्थित र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

माछा मकेटिङ्ग संगठन (FMO) 

 

 

माछा मरे्कटिङ्ग संगठन (FMO) समुद्री माछा (मरे्कटिङ्ग) अध्यादेश अन्तगगत स्थाटित एर्क 

आत्म-टित्त िोषण, नाफा नर्कमाउने संस्था हो, क्याि. 291 FMO ले समुद्री माछार्को 

व्यिस्स्थत र दक्ष मरे्कटिङ्ग सुरटक्षत गनग र समुद्री माछार्को टिश्वसनीय र स्स्थर आिूटतग 

जनतामा िुर्याउन र स्थानीय टिर्कासर्को समथगन गनग स्थानीय माछा माने उद्योग र 

मत्स्यिालन व्यिसायलाई उनीहरूर्को जातीय िृष्ठभूटमर्को व्यािसाटयर्कता र टनष्पक्षतार्का 

साथ स्थानीय माछा माने उद्योग र मत्स्यिालन व्यािार के्षत्र सेिा गदगछ। 

 

सम्बस्ित 

सेिाहरू 

• टिटभन्न जाटतहरूर्का लागी सेिा प्रािधान, टनम्न सटहत: 

- सुरटक्षत र गुणस्तरीय समुद्री माछार्को भरिदो र स्स्थर आिूटतग 

प्रदान गदै; 

- िजारर्को सरोर्कारिालार्को लागी एर्क टनष्पक्ष र राम्रो स्थािना 

िर ेट ंग िातािरण प्रदान गदै; 

- स्थानीय मत्स्यिालनर्को टिर्कासलाई िृस्ि गनग िजार 

अिरेसनिाि ब्यार्क ब्याज िचत। 

 

अिस्स्थत 

उिायहरू 

• टचटनयााँ र अङ््गरेजी िीच अनुिाद र टचटनयााँ, अङ््गरेजी र मन्डाररन 

भाषामा सेिा प्रयोक्तालाई अनुिाद सेिार्को प्रािधान सटहत 

जातीय समानतार्को प्रिधगनर्का लागी अिस्स्थत उिायहरू। 

 

• दताग गररएर्को खररदर्कतागहरू र FMO र्को िेिसाइिर्को लागी 

आिेदन फारम टचटनयााँ (िरम्परागत र सरलीरृ्कत) र अंरेजीमा 

उिलब्ध छन्। 

 

• टिटिध जाटतर्का माटनससाँग सञ्चार िृस्ि गनग िजारर्का 

र्कमगचारीहरूले हङ्गर्कङ्ग ईसाई सेिाले प्रदान गरेर्को िेटलफोन 



व्याख्या सेिार्को उटचत उियोग गने छन। 

 

भटिष्यर्को 

र्कायगर्को 

मूल्यारं्कन 

• टिटभन्न भाषाहरूमा जातीय समानता प्रिधगनसम्बिी 

उिायहरूर्को चेर्कटलस्टलाई प्रते्यक FMO िजारर्को र्कायागलयमा 

उिलब्ध गराइनेछ र प्रमुखतार्का साथ प्रदटशगत गररनेछ। 

 

• FMO ले थोर्क माछा बजारमा टिटिध जाटतर्का माटनसहरुर्को 

आिश्यर्कतालाई ध्यानमा राखे्नछ र जातीय िृष्ठभूटमलाई ध्यान 

नटदई जनतार्का सिै सदस्यहरुलाई सेिा प्रदान गने सुटनटित गनग 

आिश्यर्क िने उिायहरु राखे्नछ। 

 

• FMO र्को रोजगारर्का लागी सिै आिेदर्कहरुलाई समान 

रोजगारीर्को अिसर प्रदान गनग। 

 

• FMO ले यसर्को िजार स्टाफलाई नस्लीय संिेदनशीलता र 

जातीय टिभेद अध्यादेशर्को उनीहरूर्को समझप्रटत जागरूर्कता 

िढाउन ताटलमर्को व्यिस्था गनेछ। 

 

टलएर्को / टलनु 

िने थि 

उिायहरू 

• FMO द्वारा प्रदान गररएर्का सेिाहरू जाटत तिस्थ छन् भनेर 

सुटनटित गनग र्क ाईर्का साथ उिायहरू लागु गररएर्को छ। 

 

• उिायहरू टनरन्तर सुधारर्को लागी टनयटमत रूिमा समीक्षा गररन्छ। 

 

• टिटिध जाती र जातीय समूह / िजार प्रयोगर्कतागहरूर्को 

प्रटतटिया रेर्क ग गरीन्छ र टतनीहरूलाई िजार सेिाहरू अझ 

िृस्ि गनग FMO व्यिस्थािन द्वारा टनयटमत समीक्षा गररन्छ। 

 

 

जातीय समानतार्को प्रििगनर्का िारे अिस्स्थत र योजनािि उिायहरूर्को िारेमा 

सोधिुछर्को लागी, रृ्किया तलर्का च्यानलहरू माफग त Mr. Yuen Chi-kiu सम्पर्कग  गनुगहोस्: 

 

िेटलफोन न. : 2807 0112 

फ्याक्स न. : 2552 3058 



ईमेल : cco_afm@fmo.org.hk 

ठेगाना : Aberdeen Wholesale Fish Market 

102 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong 

 

तरकारी माकेटिंग संगठन 

मई 2020 


