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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

विद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 

अननवायय सञ्चय कोष योजना प्रानिकरण 

  

अननवायय सञ्चय कोष योजना प्रानिकरण(MPFA)ल ेअननवायय सञ्चय कोष (MPF) योजनाको 

सदस्यहरूको नहतको रक्षा गदयछ र आम जनता जसमा नवनवि जानतहरूका माननसहरू 

सनहतलाई MPF प्रणालीको जानकारी  प्रदान गदयछ ।   

 

जातीय समानताको बढावाको नननतत र सवयसािारणमा, उनीहरूको नवनिन्न जातीय 

पृष्ठिूनमका बाबजुद, सबैमा सेवाहरूको समान पहुँच सुनननित गनय MPFA द्वारा ननम्न 

उपायहरू नलईएका छन्- 

 

A. प्रचार, सावयजननक निक्षा र सरोकारवालाको सलंग्नता 

 

सम्बवधित 

सेिाहरू   

 MPFAल े नवनिन्न प्रचार, निक्षा र संलग्नता काययक्रमहरू मार्य त 

MPF प्रणालीबारे सवयसािारणलाई जानकारी प्रदान गदयछ । 

 

विद्यमान 

उपायहरू  

 

 

 

 MPFA वेबसाइटमा MPFA र MPF प्रणाली बारे जानकारी दबु ै

नचननयाुँ र अंगे्रजीमा उपलब्ि छन् ।  

 

 िैनक्षक र प्रचार पचाय/पुनस्तका र अन्य प्रकािनहरू जस्तै ररपोटयहरू 

र र्ारमहरू नचननयाुँ र/वा अंगे्रजीमा प्रकानित छन् ।   

 

 “कमयचारील ेMPF बारे के थाहा पाउनु पदयछ” र “निर्ल्ट इन्वेस्मेन्ट 

स्राटेजी (DIS)” नामक यी दईु पचायहरू उदुय र नेपालीमा तयार 

गररएको छ र नवनवि जानतका सदस्यहरुलाई सामानजक कल्याण 

सेवाहरु ददने करीब 30 सान्दर्ियक गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) 

मा नवतरण गररएको छ ।  
 

 नवनवि जानतहरूका सदस्यहरूको लानग MPFAको 
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प्रनतनननिहरूद्वारा MPF सतबन्िी वाताय गनयको लानग प्रासंनगक 

NGOहरूलाई आमनन्ित गररएको छ । 

विन ुपने थप 

उपायहरु 

 MPFA ल:े 

 

- नवनवि जानतहरूका योजना सदस्यहरूलाई MPF 

अनिकार र खाता व्यवस्थापनमा ध्यान ददनको लानग 

उपयुक्त िएको खण्िमा नवनिन्न िाषाहरूमा पचायहरु 

उत्पादन गनेछ; 

 - उपयुक्त दक्रयाकलापहरूको माध्यमबाट नवनवि 

जानतहरुका MPF योजना सदस्यहरूलाई सहयोगलाई 

प्रदान गनयको लानग सतबनन्ित  NGOहरुसुँग सहकायय 

सुदढृ गनय सतपकय  जारी राख्न; 

- नवनवि जानतहरूका सदस्यहरुलाई MPF सन्दिे प्रचार 

गनयको लानग प्रासंनगक NGOहरूसुँग प्रायोजन 

काययक्रमहरूको अन्वेषण गनेछ; र 

 

- नवनिन्न सरोकारवालाहरूसुँग उनीहरूको नेटवकय  मार्य त 

जनसमुदायलाई MPF बारे जानकारी प्रदान गनय अन्वेषण 

गनेछ ।    

B.  सोिपछु र उजरुी व्यवस्थापन 

 

सम्बवधित 

सेिाहरू   

 MPFA ल ेसवयसािारणहरूबाट प्राप्त MPF-सतबनन्ित मानमलामा 

सोिपुछ र उजुरीहरूको व्यवस्थापन गदयछ । 

 

विद्यमान 

उपायहरू 

 सवयसािारणहरुल े MPFA सुँग सोिपुछ वा उजुरी नचननयाुँ वा 

अंगे्रजीमा गनय सकु्नहन्छ ।  

 

 यदद िाषा अवरोिका कारण सञ्चारमा समस्या िएमा, दोिाषे 

सेवाहरूको व्यवस्था गररनेछ । 
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विन ुपने थप 

उपायहरु 

 कमयचारीहरूका लानग जातीय समानताको मुद्दाहरू प्रनत सचेतना र 

संवेदनिीलतालाई बढाउन तानलमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

िावी काययको मलू्याकंन 

 

MPFA कमयचारीहरु साथ ैसवयसािारणहरूको सुझावलाई ध्यानमा राख्द ै MPFAले समय 

समयमा सुिार ल्याउन सेवाहरुको   गनेछ । 

 

सोिपछु 

 

जातीय समानताको बढावाको नननतत विद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु सतबन्िी सोिपुछ 

गनय, कृपया नमस एनलि ट्याङ, कपोट अरे्यसयको वररष्ठ प्रबन्िकलाई ननम्न माध्यमहरू 

मार्य त सतपकय  गनुयहोस् । 

- हटलाइन     :  2918 0102 

- फ्याक्स       :  2259 8806 

- ईमेल      :  mpfa@mpfa.org.hk  

 

 

अननवायय सञ्चय कोष योजना प्रानिकरण 
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