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जातीय समानताको बढावाको िन�� 

अव�स्थत र योजनाब� उपायह�  
हङकङ वेधशाला 

 
 
हङकङ वेधशाला (HKO)ले आम जनता साथै अ� िवशेष प्रयोगकता� ज�ै िशिपंग र 

उ�यन �ेत्रको आव�कता पुरा गन�, उ� �रको मौसम िव�ान सेवाह� प्रदान गद�छ 

। HKOले आम जनताह�लाई,उनीह�को जातीय पृ�भूिमका बाबजुद, सेवाह� समान 

�पमा प्रा� �ने सुिन��चत गन� ठूलो मह� िदन्छ ।  
 
सेवाह�  

स���त 

  HKOले (a)मौसमको पूवा�नुमान गन� र खराब मौसमको चेतावनी 
जारी गन�;(b) हङकङमा वातावरणीय  िविकरणको तह बारे 
जानकारी प्रदान गन�;(c) र एकनासको हङकङको मानक समय 

कायम रा� र िजयोिफिजकल (भौगोिलक 

िव�ान) ,ओसनोग्रािफक (समु�ी िव�ान), ए�� ोनोिमकल(खगोल 

िव�ान) र जलवायु स���त सूचना उपल� गन� उ�रदायी 
िलन्छ । 

अव�स्थत  

उपायह� 

  HKOको वेबसाइटमा हङकङको दईुवटा आनधका�रक 

भाषाह� (िचिनयाँ र अंगे्रजी) मा HKO को मौसम चेतावनी र 
सेवाह�को जानकारी उपल� छन् । थप,जानकारी र शैि�क 

पचा� पु��काह� सव�साधारणह�मा िवतरण गन� प्रकाशन 

ग�रएको छ । 

   HKO ले मौसम चेतावनी संकेत बारे (“हङकङको ट� िपकल चेतावनी 
संकेतह�” 1 र“आँधीवषा�को चेतावनी प्रणाली” 2 ) दईुवटा पचा� 
अनुवाद गरेका छन् र HKOको वेबसाइटमा िह�ी ,नेपाली, उदू� , 
थाई, बहासा ई�ोनेिशया,तागालग, पन्जाबी र िभयतनामीमा3 
अपलोड ग�रएको छ । 

भावी काय�को 
मू�ांकन 

  HKOले िविवध जाितका मािनसह�को आव�कताह� पूरा गन� 
�ि�कोणको साथ,सेवाह� समय-समयमा समी�ा गन�छ । 

                                                             
1 प्रकाशन नं. 33  
2 प्रकाशन नं .20 
2 पन्जाबी र िभयतनामीमा पचा�ह� अनुवादको प्रिक्रयामा छन् र उपल� भएको ख�मा HKO को वेबसाइटमा अपलोड 

ग�रनेछ । 

https://www.hko.gov.hk/en/publica/gen_pub/files/tc_Nepali.pdf
https://www.hko.gov.hk/en/publica/gen_pub/files/tc_Nepali.pdf
https://www.hko.gov.hk/en/publica/gen_pub/files/rain_Nepali.pdf
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िलने /िलनु पन� 
थप उपयाह� 

  आगामी वष�ह�मा HKOले िविभ� जातीय भाषाह�मा मौसम 

चेतावनी बारे पचा�ह� र िकताबह� उपल� गन�छ । 

   HKOले िविवध जाितका मािनसह�का आव�कताह� अनुसार 

शैि�क गितिविधह� ज�ै HKOको भम्रणह� आयोजना गन�छ 

। 

 
सोधपुछको लािग, कृपया सहायक िवभागीय सिचव(जेनरल)2 लाई िन� मा�म माफ� त 

स�क�  गनु�होस्:- 
 
टेिलफोन नं. : 2926 8039 

�ा� नं. : 2311 9448 

ईमेल : mailbox@hko.gov.hk 

पत्राचार ठेगाना : Hong Kong Observatory 
134A Nathan Road 
Kowloon 
Hong Kong 
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