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जातीय समानताको बढावाको ननम्तत 

अवम्थित र योजनाबद्ध उपायहरू  

हङकङ वेधशाला 
 

 

हङकङ वेधशाला (HKO)ले आम जनता साथ ैअन्य ववशषे प्रयोगकताा जस्तै शशव िंग र 
उड्डयन के्षत्रको आवश्यकता  रुा गना, उच्च स्तरको मौसम ववज्ञान सेवाहरु प्रदान 

गदाछ। HKOले आम जनताहरुलाई,उनीहरुको जातीय  षृ्ठभशूमका बाबजुद, सेवाहरु 
समान रु मा प्राप्त हुने सनुनश्र्चचत गना ठूलो महत्त्व ददन्छ।  
 

सेवाहरु  

सम्बश्र्न्धत 

⚫  HKOले (a)मौसमको  वूाानमुान गना र खराब मौसमको 
चतेावनी जारी गना;(b) हङकङमा वातावरणीय  ववककरणको 
तह बारे जानकारी प्रदान गना;(c) र एकनासको हङकङको 
मानक समय कायम राख्न र श्र्जयोकिश्र्जकल (भौगोशलक 

ववज्ञान) ,ओसनोग्राकिक (समनु्री ववज्ञान), एस्रोनोशमकल 

(खगोल ववज्ञान) र जलवाय ुसम्बश्र्न्धत सचूना उ लब्ध गने 

उत्तरदायी शलन्छ। 

अवश्र्स्थत  

उ ायहरू 

⚫  HKOको वेबसाइटमा हङकङको दईुवटा आनधकाररक भाषाहरु 

(चचननयााँ र अिंगे्रजी) मा HKO को मौसम चतेावनी र सेवाहरुको 
जानकारी उ लब्ध छन ्। ववशभन्न भाषाहरुम1 मौसम सम्बश्र्न्ध 

आधारभतू जानकारी प्रदान गना ननजीकृत मौसम वेबसाईट शरुू 

गररएको छ।  

 ⚫  सवासाधरण जनतामा ववतरण गनाका लाचग जानकारीमलुक र 
शकै्षक्षक  चााहरु/ शु्र्स्तकाहरु  नन दबु ै भाषाहरुमा प्रकाशशत 

गररएका छन ्। यसका अनतररक्त, HKO ले मौसम चतेावनी 

                                                             
1 समावशे गररएका भाषाहरु दहन्दी, ने ाली, उदूा, थाइ, बहासा इन्डोनेशशया, तगालोग,  ञ्जाबी र शभयतनामी हुन।् 
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बारेका तीन  चााहरु (“हङकङको रव कल चतेावनी 
सिंकेतहरु ” 2, “आाँधीवषााको चतेावनी प्रणाली ”3 र “कडा 
मनसुनका सिंकेत ”4) ववशभन्न भाषामा1 अनवुाद गरेको  छ, 

जसलाई HKO को वेबसाइटमा अ लोड गररएको छ। 

भावी कायाको 
मलूयािंकन 

⚫  HKOले ववववध जानतका माननसहरुको आवश्यकताहरू  रूा 
गने दृश्र्ष्टकोणको साथ,सेवाहरु समय-समयमा समीक्षा गनेछ । 

शलन े/शलन ु ने 

थ  उ याहरु 
⚫  आगामी वषाहरुमा HKOले ववशभन्न जातीय भाषाहरुमा मौसम 

चतेावनी बारे  चााहरु र ककताबहरु उ लब्ध गनेछ । 

 ⚫  HKOले ववववध जानतका माननसहरुका आवश्यकताहरु 

अनसुार शकै्षक्षक गनतववचधहरु जस्तै HKOको भम्रणहरु 

आयोजना गनेछ। 

 

सोध छुको लाचग, कृ या श्री सानो इउ, सहायक ववभागीय सचचव (सामान्य) २ लाई 
ननम्न च्यानलहरू मािा त सम् का  गनुाहोस:्- 
 

टेशलिोन निं. : 2926 8039 

फ्याक्स निं. : 2311 9448 

ईमेल : mailbox@hko.gov.hk 

 त्राचार ठेगाना : Hong Kong Observatory 

134A Nathan Road 

Kowloon 

Hong Kong 

                                                             
2 प्रकाशन निं. 33 
3 प्रकाशन निं. 20 

4 प्रकाशन निं. 35 
 

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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