जातीय समानताको बढावाको नननतत
नवद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरू
सरकारी जानकारी प्रमुखको कायाालय
सरकारी जानकारी प्रमुखको कायाालय (द अफिस अि द गर्ामेन्ट निि ईन्िमेशन) (OGCIO)
ले नवीनता तथा प्रनवनिको प्रयोग गरी सुलर् निनजटल सरकारी सेवाहरु फदनुका साथै
प्रयोगकतााको अनुर्वलाई सुद्धढ गनामा तत्पर छ । OGCIOले आम जनताहरुको जानतयताको
पवााह नगरी, उनीहरुलाई यस सेवाहरुसतम समान पहुँि पुयााउनमा जोि फदन्छ । यस सतबन्िमा,
ननम्न उपायहरु लागु गररएको छ ।
सतबनन्ित



सेवाहरु

GovHK

(www.gov.hk)

ले

समाजका

नवनवि

क्षेत्रका

उपर्ोक्ताहरुलाई सरकारी जानकारी तथा अनलाईन सेवाहरु,
उपर्ोक्ता-के नन्ित तथा प्रयोगकताा-अनुकूल मञ्च प्रदान गदाछ ।


आम जनताहरुले OGCIO को वेबसाइट वा ईमेल वा टेनलिोन
सोिपुछद्वारा OGCIO बारे जानकारी प्राप्त गना सक्नुहन्छ ।

नवद्यमान



उपायहरु

GovHK मािा त,नवनवि जानतका माननसहरुलाई उनीहरुका लानग
प्रबन्ि गररएका ब्यूरोहरु साथै नवर्ागहरु (B/Ds) को जानकारी प्राप्त
गना नवर्ागीय तथा नवषयगत वेबसाइटमा हेना ननदेशन फदन सफकन्छ
।



निसेतबर 2010 मा नवनवि जानतका माननसहरुका लानग एक नवशेष
बह-र्ानषक मञ्च GovHK मा सुरुवात गररएको नथयो । नवनर्न्न
B/Ds द्वारा प्रदान आवश्यफकय जानकारीका लानग ललिंकहरु कु ल
सातवटा र्ाषाहरुमा (निननयाुँ तथा अिंग्रेजी बाहेक) उपलब्ि छन् ।
प्रत्येक र्ाषामा रहेको सिा ििं शनले नवनवि जानतका प्रयोगकताा
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हरुलाई जानकारी सनजलै पत्ता लगाउन मद्दत गछा ।


हालमा,1823ले GovHK का लानग हेल्पिेस्क सेवा प्रदान गरररहेको
छ, साथै नवनवि जानतका माननसहरुको िोन तथा ईमेलहरुलाई
अल्पसिंख्यक जातीयहरुका लानग के न्ि (CHEER)मा पुन:पठाउने
(ररिाईरे क्ट) पनन गना सक्छन् । CHEER ले िोन गने व्यनक्तहरुसुँग
कु रा गनेछ, र यफद जरुरी र्एमा, उनीहरुलाई सतबनन्ित B/Ds कहाुँ
सहायताका लानग नसिाररश गनेछन् ।



OGCIO को वेबसाईटमा OGCIO बारे जानकारी निननयाुँ तथा
अिंग्रेजी दुवै र्ाषाहरुमा उपलब्ि छन् ।



जरुरी र उपयुक्त र्एको खण्िमा दोर्ाषे सेवाहरुको व्यवस्था
नमलाईनेछ ।

र्ावी कायाको



मूल्यािंकन

हामी जरुरत परे मा GovHK हाईपरललिंकहरु तथा बह-र्ाषा मञ्चमा
प्रदान जानकारी अद्यावनिक गना साथै B/Ds सुँग सहकाया गनेछौं ।



OGCIOले नवद्यमान उपायहरु ननरन्तर रुपमा समीक्षा साथै
अनुनित र्ए अनुरुप सुिार गनेछ ।

नलईएका/नलनुपने



थप उपायहरु

हामी नवनवि जानतका माननसहरुसुँग सतबनन्ित थप सामाग्रीहरुलाई
GovHK सुँग जोड्न B/Ds सुँग सहकाया गनेछौं ।



कमािारीहरुको

जातीय

समानता,

प्रनतको

सिेतना,

तथा

सिंवेदनशीलतामा सुिार ल्याउन तानलमहरुको व्यवस्था गररनेछ ।
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जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरूबारे सोिपुछहरुका
लानग, कृ पया नसननयर एक्जाईके रटर् अफिसर(एिनमननस्रेशन) 1 लाई ननम्न माध्यमहरुद्वारा
सतपका गनुाहोस्टेनलिोन निं.

:

2592 4520

फ्याक्स निं.

:

2802 4549

ईमेल

:

enquiry@ogcio.gov.hk

पत्रािार ठे गाना

:

15/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai,
Hong Kong

सरकारी जानकारी प्रमुखको कायाालय
जुन 2020
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