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जातीय समानताको बढावाको ननम्ति 

अवम्तथित र योजनाबद्ध उपायहरू  

हङकङ वेधशाला 

 

हङकङ वेधशाला (HKO)ले आम जनता साथै अन्य ववशेष प्रयोगकताा जसै्त वशव िंग र उड्डयन के्षत्रको 

आवश्यकता  ुरा गना, उच्च स्तरको मौसम ववज्ञान सेवाहरु प्रदान गदाछ। HKOले आम 

जनताहरुलाई,उनीहरुको जातीय  ृष्ठभूवमका बाबजुद, सेवाहरु समान रु मा प्राप्त हुने सुवनश्र्चित गना 

ठूलो महत्त्व वदन्छ।  

 

सेवाहरु  

सम्बश्र्ित 
⚫  HKOले (a)मौसमको  ूवाानुमान गना र खराब मौसमको िेतावनी जारी 

गना;(b) हङकङमा वातावरणीय  वववकरणको तह बारे जानकारी प्रदान 

गना;(c) र एकनासको हङकङको मानक समय कायम राख्न र 

वजयोविवजकल (भौगोवलक ववज्ञान) ,ओसनोग्राविक (समुन्द्री ववज्ञान), 

एस्ट्र ोनोवमकल (खगोल ववज्ञान) र जलवायु सम्बश्र्ित सूिना उ लब्ध गने 

उत्तरदायी वलन्छ। 

अवश्र्थथत  

उ ायहरू 
⚫  HKOको वेबसाइटमा हङकङको दईुवटा आनधकाररक भाषाहरु (विवनयााँ 

र अिंगे्रजी) मा HKO को मौसम िेतावनी र सेवाहरुको जानकारी उ लब्ध 

छन् । वववभन्न भाषाहरुम1 मौसम सम्बश्र्ि आधारभूत जानकारी प्रदान गना 

वनजीकृत मौसम वेबसाईट शुरू गररएको छ।  

 ⚫  सवासाधरण जनतामा ववतरण गनाका लावग जानकारीमुलक र शैवक्षक 

 िााहरु/ ुश्र्स्तकाहरु  वन दुबै भाषाहरुमा प्रकावशत गररएका छन् । यसका 

अवतररक्त, HKO ले मौसम िेतावनी बारेका तीन  ााँि  िााहरु 

("आाँधीवषााको िेतावनी प्रणाली “,“जाडो र धेरै गर्मी र्मौसर्म”, “हङकङको 

टर व कल िेतावनी सिंकेतहरु ”, “कडा मनसुनका सिंकेत ”, तथा ” 

रे्मघगजजनको उत्त्पति हुने प्रतिया र खिराहरु”) वववभन्न भाषामा1 अनुवाद 

गरेको  छ, जसलाई HKO को वेबसाइटमा2 अ लोड गररएको छ। 

(https://www.hko.gov.hk/tc/publica/pubgen.htm). 

 

                                                             

 

1 समावेश गररएका भाषाहरु वहन्दी, ने ाली, उदूा , थाइ, बहासा इन्डोनेवशया, तगालोग,  ञ्जाबी र वभयतनामी हुन्। 

2 प्रकाशन निं. 20, 25, 33, 35, 44 

 

https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
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/pubgen.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
https://www.hko.gov.hk/tc/publica/pubgen.htm


2 

 ⚫  सावाजवनक वशक्षाका लावग तयार गररएका विवनयााँ भाषाका अनलाइन 

वभवडयो  ाठ्यक्रमहरू, अिंगे्रजीमा3 आिंवशक रू मा उ लब्ध छन्। 

 ⚫  HKO मा अवश्र्थथत मुख्य कायाालयको काउन्टर र श्रोत केन्द्रले ववववध 

जावतका व्यश्र्क्तहरुको लावग यवद आवश्यक  रे भाषाको लावग सहयोग 

खोज्नको लावग भाषाको  वहिान काडा प्रदान गदाछ। 

भावी कायाको 

मूल्ािंकन 
⚫  HKOले ववववध जावतका मावनसहरुको आवश्यकताहरू  ूरा गने 

दृविकोणको साथ,सेवाहरु समय-समयमा समीक्षा गनेछ । 

वलने /वलनु  ने थ  

उ याहरु 

⚫  आगामी वषाहरुमा HKOले वववभन्न भाषाहरुमा मौसम िेतावनी बारे  िााहरु 

र वकताबहरु उ लब्ध गनेछ । 

 ⚫  HKO ले ववववध जावतका मावनसहरुका आवश्यकताहरु अनुसार शैवक्षक 

गवतवववधहरु जसै्त HKO को भम्रणहरु आयोजना गनेछ। 

 ⚫  HKO ले सावाजवनक वशक्षाको लावग बवि विभावषक अनलाइन वभवडयो 

 ाठ्यक्रमहरू प्रदान गनेछ। 

 

सोध ुछको लावग, कृ या सहायक ववभागीय सविव(जेनरल)2 श्री एलन वोङ(Alan WONG) लाई वनम्न 

माध्यम मािा त सम्पका  गनुाहोस्:- 

 

टेवलिोन निं. : 2926 8039 

फ्याक्स निं. : 2311 9448 

ईमेल : mailbox@hko.gov.hk 

 त्रािार ठेगाना : Hong Kong Observatory 

134A Nathan Road 

Kowloon 

Hong Kong 

हङकङ वेधशाला 

जुलाई 2022 

                                                             
3 “मौसम अवलोकन सम्बिी अनलाइन वभवडयो  ाठ्यक्रम” शे्रणीका समू्पणा १३ शृ्रिंखलाहरू समावेश छन्। 


