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जातीय समानताको बढावाको िन�� 

िव�मान तथा योजनाब� उपायह� 
 

धूम्रपान तथा �ा� बारे हङकङ प�रषद 
सन् 1987 मा धूम्रपान तथा �ा� बारे हङकङ प�रषद(COSH) स्थािपत भएको िथयो । यो एक 

वैधािनक िनकाय हो जसको िनिहत काय�ह� धूम्रपान तथा �ा� बारे हङकङ प�रषद 

(�ाप.389 )मा िनद�शन ग�रए अनुसार समुदायको �ा� संर�ण र सुधार गन�का लािग (1) आम 

जनतालाई धूम्रपानको प्रितकूल हानीको बारेमा सूिचत गन� र िश�ा िदन; (2) तमाखु/सुत�को सेवन 

गन�ह�मा रोकथाम र उपचारका लािग अनुस�ान स�ालन र सम�य गन� ;र (3) सरकार, सामुदाियक 

�ा� संस्था वा कुनै पिन साव�जिनक िनकायलाई धूम्रपान तथा �ा� स���त मािमलामा स�ाह 

प्रदान गद�छ । 
 
 
स���त  

सेवाह�   

 

  हङकङका सव�साधारणलाई धूम्रपान मु� जीवनशैली र धूम्रपान 

िनवारणलाई प्रो�ािहत गन� िश�ा र प्रचारप्रसारको गितिविधह� स�ालन 

ग�रन्छ । धूम्रपान र �ा� स���त जानकारी पिन प्रा� गन� सिकन्छ । 

िव�मान  

उपायह� 
  सव�साधारणह�मा धूम्रपान रिहत स�ेश फैलाउन COSH ले काम गन� 
साझेदारह�सँग िमलेर काम ग�ररहेको छ । �ा� िवभाग�ारा अनुदान 

प्रा� युनाइटेड िक्रि�यन नेदरसोल सामुदाियक �ा� सेवा 
(UCNCHS)ले िविवध जाितह� र नयाँ आप्रवासी बीच धूम्रपान िनवारणको 
लािग �ापक �पमा सेवाह� बारे प्रचार गद�छ । उनीह�ले धूम्रपान 

िनवारण सेवाह� प्रदान गछ� न् जसले भाषा र सां�ृितक िभ�ताह�लाई 
स�ोधन गद�छ र हङकङमा िविवध जाितह� र नयाँ आप्रवासीह�का 
आदश�को �पमा धूम्रपान मु� सं�ारलाई प्रचार गद�छ । COSH को एक 

उ�ुक काय�रत साझेदार UCNCHS हो । धूम्रपान र सुत�ज� िनय�णको 
बारेमा अ�ाविधक ग�रएको जानकारी संगठनमा िव�ार ग�रन्छ र COSH 
�ारा आयोजना ग�रएको गितिविधह�मा सिक्रय �पमा भाग िलन 

आम��त ग�रन्छ । िविभ� जातीय पृ�भूिम भएका प्रितिनिधह�लाई पिन 

तमाखु/ सुत�को िनय�ण नीितह� सरकार सम� आफ्नो िवचार र धारणा 
�� गन�को लािग आम��त ग�रन्छ । 

   आम जनता बीच िवशेष गरी उनीह�को सेवा लि�त समूहह�मा 
जाग�ता बढाउन र उपल� जानकारी प्रयोग गन� UCNCHS का सेवाह� 

समय-समयमा िविभ� �ेटफम�ह� ज�ै प्रचार काय�क्रम, शैि�क सामग्री 
र सामिजक िमिडया आिद माफ� त प्रचार ग�रन्छ । 

   COSH ले UCNCHS र अ� समुदाियक संगठनह�सँग िमलेर 2018 

दे�ख िचिनयाँ र गैर-िचिनयाँ भाषी हङकङ िनवासी, दुवैलाई लि�त गद�  
प्रचार गितिविधह�को आयोजना गरेको छ। िविभ� जातीका कम�चारी र 
�यंसेवकह�लाई उनीह�का जातीय समूहका बढी मािनसह�लाई 



2 

धूम्रपान मु� स�ेशह� िदन प्रितिनिधह�को �पमा प्रिश�ण पिन 

िदइएको िथयो । 

   अ�सं�क जातीय समूहका प्रितिनिधलाई प�रषद सद�को �पमा 
िनयु� ग�रएको छ जसले जातीय समानतामा जाग�कता �ाउन र 
उपयु� �ने धूम्रपान मु� गितिविधह�मा जातीय समावेशी त�ह�लाई 

वृ�� गन�, र अ�सं�क जातीय समूहमा धूम्रपानको अि�तीय सम�ालाई 
स�ोधन गरी सरकारलाई उपयु� धूम्रपान मु� नीित र सेवाह� लागू गन� 
स�ाह िदनेछ। 

   उपयु� स�ाह र िविधह� प्रदान गन�को लािग िविवध जाितह�लाई 
सँुहाउदो धूम्रपान िनवारण सेवाह�को िसफा�रसको �वस्था ग�रनेछ । 
उपयु� अनुसार िविवध जाितका भाषाह�मा पचा� वा डाउनलोड गन� 
सिकने सं�रणह� QR कोडमा उपल� ग�रनेछ ।  

भावी काय�को 
मू�ांकन  

  मािथका उपायाह� िनयिमत �पमा समी�ा र मू�ाकंन ग�रन्छ, जसमा 
सेवाको प्रयोग र प्रयोगकता�ह�को सं�ाको आवृ��त पिन समावेश ग�रन्छ 

। आव�क भएका यी उपायह� समायोजन ग�रनेछ । 

िलइएको / िलनु पन� 
थप उपायह� 

 
 

  COSH ले मािथका उपायह� र समी�ालाई िनर�रता िदनेछ र सबै 

जाितह�मा धूम्रपान रिहत अवधारणालाई सहयोग पुराउन िविभ� 

समुदाियक संगठनह�संगको सहकाय�  गन�छ । जातीय समानताको 
िवकास गन� िविभ� भाषाह�मा प्रचार सामग्री पिन उ�ादन ग�रनेछ। 

   COSH ले िविवध जाितका मािनसह�लाई धूम्रपान रिहत जानकारी प्रचार 
गन� िज�ा-आधा�रत �ा� प्रवध�न संगठनह�सँगको सहकाय� 
अवलोकन गन�छ। 

   सामा�तया कम�चारीह�मा िविवध जाितका मु�ाह� स���त चेतना र 
संवेदनशीलतालाई बु� प्रिश�णको �वस्था ग�रनेछ ।     

जातीय समानताको बढावाको िन�� िव�मान तथा योजनाब� उपायह� बारे सोधपुछ गन�, कृपया व�र� 

प्रोजे� प्रब�क, िम�र लरे� चु लाई िन� मा�मह� माफ� त स�क�  गनु�होस्- 
 
टेिलफोन नं. : 2185 6388 
�ा� नं. : 2575 3966 
ईमेल : enq@cosh.org.hk 
पत्राचार ठेगाना : Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s 

Road East, Wanchai, Hong Kong. 
  

mailto:enq@cosh.org.hk
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