जातीय समानताको प्रब�� नमा
अव�स्थत र योजनाब� उपायह�
माछा मक�िट� संगठन (FMO)

माछा मक�िट� संगठन (FMO) समुद्री माछा (मक�िट�) अ�ादे श अ�ग�त स्थािपत एक
आ�-िव� पोषण, नाफा नकमाउने संस्था हो, �ाप. 291 FMO ले समुद्री माछाको
�व�स्थत र द� मक�िट� सुरि�त गन� र समुद्री माछाको िव�सनीय र �स्थर आपूित�
जनतामा पुऱ्याउन र स्थानीय िवकासको समथ�न गन� स्थानीय माछा मान� उ�ोग र
म�पालन �वसायलाई उनीह�को जातीय पृ�भूिमको �ावसाियकता र िन��ताका
साथ स्थानीय माछा मान� उ�ोग र म�पालन �ापार �ेत्र सेवा गद� छ।
स���त
सेवाह�

•

िबिभ� जाितह�का लागी सेवा प्रावधान, िन� सिहत:
- सुरि�त र गुण�रीय समुद्री माछाको भरपद� र �स्थर आपूित�
प्रदान गद� ;
- बजारको सरोकारवालाको लागी एक िन�� र राम्रो स्थापना
ट� े िडं ग वातावरण प्रदान गद� ;
- स्थानीय म�पालनको िवकासलाई बृ�� गन� बजार
अपरे सनबाट �ाक �ाज बचत।

अव�स्थत
उपायह�

• िचिनयाँ र अङ् ग्रेजी बीच अनुवाद र िचिनयाँ, अङ् ग्रेजी र म�ा�रन
भाषामा सेवा प्रयो�ालाई अनुवाद सेवाको प्रावधान सिहत
जातीय समानताको प्रवध�नका लागी अव�स्थत उपायह�।
• दता� ग�रएको ख�रदकता�ह� र FMO को वेबसाइटको लागी
आवेदन फारम िचिनयाँ (पर�रागत र सरलीकृत) र अंग्रेजीमा
उपल� छन्।
• िविवध जाितका मािनससँग स�ार बृ�� गन� बजारका
कम�चारीह�ले हङकङ ईसाई सेवाले प्रदान गरे को टे िलफोन

�ा�ा सेवाको उिचत उपयोग गन� छन।
• िविभ�

भाषाह�मा

जातीय

समानता

प्रवध�नस��ी

उपायह�को चेकिल�लाई प्र�ेक FMO बजारको काया�लयमा
उपल� गराइनेछ र प्रमुखताका साथ प्रदिश�त ग�रनेछ।
• FMO ले यसको बजार कम�चारीह�लाई जातीय संवेदनशीलता
र

जातीय

िवभेद

अ�ादे शको

उनीह�को

बुझाइप्रित

जाग�कता बढाउन तािलमको �वस्था गद� छ।
भिव�को
काय�को
मू�ाकंन

• FMO ले थोक माछा बजारमा िविवध जाितका मािनसह�को
आव�कतालाई �ानमा रा�ेछ र जातीय पृ�भूिमलाई �ान
निदई जनताका सबै सद�ह�लाई सेवा प्रदान गन� सुिनि�त गन�
आव�क पन� उपायह� रा�ेछ।
• FMO को रोजगारका लागी सबै आवेदकह�लाई समान
रोजगारीको अवसर प्रदान गन�।
• FMO ले यसको बजार �ाफलाई न�ीय संवेदनशीलता र
जातीय िवभेद अ�ादे शको उनीह�को समझप्रित जाग�कता
बढाउन तािलमको �वस्था गन�छ।

िलएको / िलनु
पन� थप
उपायह�

• FMO �ारा प्रदान ग�रएका सेवाह� जाित तटस्थ छन् भनेर
सुिनि�त गन� कडाईका साथ उपायह� लागु ग�रएको छ।
• उपायह� िनर�र सुधारको लागी िनयिमत �पमा समी�ा
ग�रन्छ।
• िविवध जाती र जातीय समूह / बजार प्रयोगकता�ह�को
प्रितिक्रया रे कड� गरीन्छ र ितनीह�लाई बजार सेवाह� अझ
बृ�� गन� FMO �वस्थापन �ारा िनयिमत समी�ा ग�रन्छ।

जातीय समानताको प्रव�� नका बारे अव�स्थत र योजनाब� उपायह�को बारे मा
सोधपुछको लागी, कृपया तलका �ानलह� माफ�त Mr. Yuen Chi-kiu स�क� गनु�होस्:
टे िलफोन न.

:

2807 0112

�ा� न.

:

2552 3058

ईमेल

:

cco_afm@fmo.org.hk

ठे गाना

:

Aberdeen Wholesale Fish Market
102 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong
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