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जातीय समानताको बढावा नननतत 

नवद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरु 

 
    हङकङ   उत्पादकता पररषद  

                                                  (हङकङ   प्रडक्टीनिटी काउनससल) 
 
 
हङकङ  उत्पादकता पररषद(HKPC) नवधान अनुसार 1967 मा स्थानपत िएको एक बहु नवषयक सगंठन 

हो जसल े हङकङको उद्यमहरुलाई एकककृत उन्नत प्रनवनधहरु तथा नवीन सवेाहरु प्रदान गरी उत्कृष्ट 

उत्पादकतालाई बढावा कदन ेगददछ । HKPC ल ेहङकङको पुन:औद्योगीकरणलाई i4.0 र e4.0द्वारा सशक्त 

बनाउन- R&D, IoT, नबग डाटा एनानलरटक्स, AI र रोबोरटक नशल्पनवज्ञानको नवकास, नडनजटल 

ननमादण आकदमा केनसित िई उद्यम र उद्योग व्यवसायको नवकास गनद, पररचालन लागत कम गनद, 

उत्पादनमा वनृद्ध ल्याउन र प्रनतस्पधादमा नवजतेा र नवज्ञ छन ्। 

 

सतबनसधत सेवाहरु  HKPC ले उद्योगलाई प्रानवनधक तथा व्यवस्थापन परामशद सेवाहरु साथै 

प्रनशक्षण प्रदान गददछ । 

नवद्यमान उपायहरु            सेवा प्रसार 

- HKPC ल ेपरामशद तथा प्रनशक्षण सवेा आकद, उपयुक्त िएमा, अंग्रजेी र/ 

वा नचननयााँमा प्रदान गददछ । 

 सचूना संचार: 

- HKPCल े कतपनी नववरण र सेवाहरु सवदसाधारणहरुलाई बुझ्न सहज 

बनाउन नद्विाषी(अंग्रेजी र/वा नचननयााँ)मा प्रकानशत गरर वेबसाइटमा 

राखेको छ । 

- ईमेल वा फोनद्वारा गररन ेसामासय सोधपछुहरु अंग्रजेी र/वा नचननयााँमा 

जवाफ कदनेछ । 

 कमदचारी तानलम (प्रनशक्षण): 

- EOCको आयोजनामा गररन े सामनयक प्रनशक्षण माफद त कमदचारीमा 

जातीय सवंेदनशीलता,सासं्कृनतक नवनवधता र जातीय िदेिाव 

अध्यादशे(रेनसयल नडनस्िनमनशे अर्डदनेसस,RDO)बारे जागरुकता 

गराउाँन हो । 
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भावी कार्यको 

मूलर्ाांकन      

 

 

 

लिइएको /लिनुपन े 

थप उपार्हरु  

 

 

 

 

 

 

 HKPCल े ननरसतर नवद्यमान उपायहरु कायादसवयन गनछे,र जानतयताको 

आधारमा सेवाहरु ननष्पक्ष रुपमा सुनननित गनद सेवाहरुको ननयनमत मूलर्ाांकन 

गनछे र उपयुक्त िएमा सुधारहरु ल्याउनेछ । 

 

 जातीय पृष्ठिूनमको बाबजुत, सेवाहरु वा जानकारी समान रूपमा आम जनताल े

प्राप्त गरुन ्िनन सुनननित गनद, HKPCले सेवा वा जानकारी उपलब्ध गराउाँ दा 

नवनवध जानतका समूहहरूको आवश्यकतालाई ननरसतर अवलोकन गनछे । 

 

 HKPCल ेहाम्रो सेवाहरु वा जानकारी 8 िाषाहरु (जस्त:ै बहासा ईसडोनेनशया, 

नहसदी, नेपाली, तागालग, थाई, उदूद, नियतनामी)मा आवश्यक िएमा प्रदान 

गनछे । 

 

जातीय समानताको बढावा नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरुको सोधपुछ गनद, कृपया हाम्रो 

मानव ससंाधन प्रबसधक(नहउमन ररसोसद मेनजेर)लाई ननम्न माध्यम माफद त सतपकद  गनुदहोस ्- 

 

टेलिफोन नां. : 2788 5091 

फ्र्ाक्स नां. : - 

ईमेि : agnes@hkpc.org 

पत्राचार ठेगाना : HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon 
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