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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरू 

 

 

सरकारी प्रमखु सचुना अनिकारी कायाालय  

(अफिस अि द गर्ामने्ट नचि ईनिरमशेन अफिसर) 

 

सरकारी प्रमखु सूचना अनिकारी (OGCIO) को कायाालयले सुरनित र सुनविाजनक निनजटल 

सरकारी सेवाहरू प्रदान गना र प्रयोगकतााको लानग अनुर्व सुिार गना नवप्रतान र प्रनवनि 

प्रयोग गना प्रनतबद्ध छ । OGCIOल े सवासािारणको जानतयताको पवााह नगरी सब ै

सदस्यहरूले आफ्ना सेवाहरूमा समान पहुँच सुनननित गनुालाई प्रमुख महत्त्व फदन्छ । यस 

सतबन्िमा, ननम्न उपायहरू रानखएका छन् । 
 

सतबनन्ित  

सेवाहरु 

  GovHK(www.gov.hk)ल े समाजका नवनर्न्न िेत्रका 

प्रयोगकतााहरूलाई सरकारी सूचना र अनलाइन सेवाहरूको लानग 

ग्राहक-उन्मुख र प्रयोगकताा-मैत्री प्लटेिमा प्रदान गदाछ । 

  सवासािारणहरूले OGCIO को वेबसाइटमा वा इमेल वा टेनलिोन 

सोिपुछ मािा त OGCIO बारे जानकारी प्राप्त गना सक्छन् । 

नवद्यमान  

उपायहरु 

 

  GovHK मािा त, नवनवि जानतका माननसहरूलाई जानकारी र 

सेवाहरूको लानग ब्यूरो र नवर्ागहरू (B/Ds)को नवर्ागीय र 

नवषयगत वेबसाइटहरूमा ननदनेशत गना सफकन्छ । 

  निसेतबर 2010 मा GovHK मा नवनवि जानतका माननसहरूका 

लानग समर्पात बह-र्ाषा प्लेटिमाको सुरुवाद गररएको छ । नवनर्न्न 

B/Ds द्वारा प्रदान गररएको आवश्यक जानकारीको नलङ्कहरू जतमा 

आठ र्ाषाहरूमा उपलब्ि छन् (नचननयाुँ र अंगे्रजी बाहके)। नवनर्न्न 

जानतका प्रयोगकतााहरूलाई जानकारी सनजलै पत्ता लगाउन सिम 

बनाउनका लानग प्रत्येक नवनशष्ट र्ाषाको वेबपजेमा सचा िङसन 

उपलब्ि गररएको छ । 

  हाल, 1823 ले GovHK को लानग हले्पिसे्क सेवा प्रदान गरररहकेो 

छ, र नवनवि जानतका माननसहरूबाट कल र इमलेहरू अल्पसखं्यक 

जातीयहरूको केन्र (CHEER)मा पुन:ननदनेशत गना सक्छ । 
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CHEERले प्रयोगकतााहरूसुँग सञ्चार गनेछ, र आवश्यक परेमा, 

उनीहरूलाई सहयोगको लानग सतबनन्ित B/Ds मा नसिाररस 

गनेछ। 

  OGCIO बारे जानकारी OGCIOको वेबसाइटमा नचननयाुँ र अंगे्रजी 

दवु ैर्ाषामा उपलब्ि छन् । 

  आवश्यक र उपयुक्त र्एको खण्िमा अनुवाद सेवाको व्यवस्था 

गररनेछ । 

र्ावी कायाको 

मूल्यांकन 

  बह-र्ाषा प्लटेिमा र GovHK मा उपलब्ि गराईएका 

हाइपरनलङ्कहरू र जानकारी आवश्यक परेको खण्िमा अद्यावनिक 

गना हामी B/Ds सुँग काम गनेछौं । 

  OGCIOले नवद्यमान उपायहरू ननयनमत रूपमा समीिा गनेछ र 

उपयुक्त रूपमा सुिार गनेछ । 

नलइएको /नलनुपने 

थप उपायहरु 

  नवनवि जानतका माननसहरूसुँग सतबनन्ित नवषयवस्तुहरू GovHK 

मा नलङ्क गना हामी B/Ds सुँग काम गनेछौं । 

  कमाचारीहरूलाई जातीय समानता प्रनत चेतना र संवेदनशीलता 

बढाउन तानलमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरुबारे सोिपुछका 

लानग, कृपया नमस्टर बोररस ल्योङ, नसननयर एक्जेक्युरटव अफिसर (एिनमननस्रेशन)1 लाई 

ननम्न माध्यमहरू मािा त सतपका  गनुाहोस् – 

 

 

टेनलिोन नं : 3847 7439 

फ्याक्स नं. : 2802 4549 

ईमेल : enquiry@ogcio.gov.hk 

पत्राचार ठेगाना : 12/F, Treasury Building, No. 3 Tonkin Street West, 

Cheung Sha Wan, Kowloon 
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