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जातीय समानताको प्रचार नननतत 

अवनथित र योजनाबद्ध उपायहरू 

हङकङ पययटन बोर्य 

हङकङ पययटन बोर्य ("HKTB") सरकारी अनुदानद्वारा संचानित एक ननकाय हो जसि े

हङकङिाई नवश्वव्यापी रुपमा भम्रणको िानि एक िन्तव्य थिि भनी प्रचारप्रसार र 

नवज्ञापन िने कायय िदयछ र यहााँ उनीहरु आईपुिेपनछ आिन्तुकहरूको अनुभविाई थतररय 

बनाउन सहयोि िदयछ । HKTB िे आम जनता र नवश्वभररका पययटकहरूिाई, उनीहरुको 

जातीय पृष्ठभूनमका बाबजुद,सेवाहरु समान रुपमा प्राप्त हुन े सुनननित िनय ठूिो महत्त्व 

ददन्छ ।  

(A) आिन्तकुको िानि सचूना सवेाहरू

सेवा सतबनन्ित  HKTB को पययटक केन्रहरु सावयजननक र पययटकहरुिाई

एक नवथतृत रुपमा पययटन सतबनन्ित जानकारी र सेवाहरु

प्रदान िनय प्रनतबद्ध छन् ।

अवनथित उपायहरू  पययटक केन्रहरुमा नवतरण िररने HKTB को प्रकाशनहरु

नचननयााँ र अंगे्रजी दवुै भाषाहरुमा छानपएका छन् ।

 HKTB को सेवाहरूि े मुख्यतया योग्य आिन्तुकहरूिाई

िनित िदयछ, आवश्यक भएमा HKTB को फ्रन्टिाइन

थटाफि े वानणज्य दतूावास वा अल्पसंख्यक जातीयहरुको

िानि केन्र (“CHEER”) िाई नवदशेी भाषाहरु जथतै

बहासा इन्र्ोनेनशया, नहन्दी, नेपािी, पन्जाबी, तािािि,

िाई, उदूय र नभयतनामीमा दोभाषे सेवाको िानि सहयोि

माग्न सकु्नहुनेछ ।
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भावी काययको 

मूल्यांकन 

 HKTBिे समय समयमा आफ्नो सेवाहरु मूल्यांकन िनय

जारी राख्नेछ, सवयसािारण र पटयकहरुको प्रनतदिया र

सुझावहरु निनेछन् र आवश्यक र उपयकु्त भएमा यसको

सेवाहरू अझ वृनद्ध िनेछ । HKTBि े विविध जाविबाट

भाषाको आवश्यकता सतबनन्ि र्ाटा पनन संकिन िनेछ,

जुन सेिा प्रािधानको वनरन्िर मूल्ाांकन र सुधारको लावि

प्र्ोि हुनेछ ।

(B) HKTB को वबेसाइट

सेवा 

सतबनन्ित 

 HKTB िे सवयसािारण तिा पययटकहरुिाई नवथतृत रुपमा

पययटन,आकषयण थिि र काययिमहरुको सतबनन्ित जानकारी

HKTB को वेबसाइट (www.discoverhongkong.com)

माफय त उपिब्ि िदयछ ।

अवनथित 

उपायहरू 

 HKTB को वेबसाइट नचननयााँ र अंगे्रजी दवु ैभाषा र अन्य

भाषाहरुमा छन् ।1

भावी काययको 

मूल्यांकन 
 HKTB िे आवश्यक र उपयुक्त भएको खण्र्मा विविध

जाविको आवश्यकता पूर्तय िनय समय-समयमा HKTB को

वेबसाइटमा अनिक भाषाहरू समावेश िने आवश्यकतािाई

मूल्यांकन िनय जारी राख्नेछ । HKTBि े विविध जाविबाट

भाषाको आवश्यकता सतबनन्ि र्ाटा पनन संकिन िनेछ,

जुन सेिा प्रािधानको वनरन्िर मूल्ाांकन र सुधारको लावि

प्र्ोि हुनेछ

1 नचननयााँ र अंग्रजी साँि,ै को वेबसाइटमा अन्य 11वटा भाषाहरुछन् ,जसमा अरबी, बहासा इन्र्ोनेनशया, बहासा मिेनसया, 

र्च, जमयन, कोररयािी, फे्रन्च, जापानी, रूसी, िाई, र नभयतनामी समावेश छन् । 

http://www.discoverhongkong.com/
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(C) कोष योजनाहरु

सेवा 

सतबनन्ित 

 हाि HKTBिे िेरै योजनाहरू प्रबन्ि िदयछ जुन योग्य

संथिाहरू वा कतपनीहरूि े आवेदन ददन सक्छन्, जथतै

नवशेष थिानीय पययटन काययिमहरूका िानि पायिट

योजना र सानो समहूको बैंठक, इन्सेनन्टभ र सतमिेन

समूहहरूिाई अनुदान माफय त सहयोि ददइनेछ ।

अवनथित 

उपायहरू 

 यद्यनप कोष योजनाका आवेदकहरू संथिाहरु वा

कतपनीहरुमा सीनमत भए तापनन, HKTB का सेवाहरू

जानतको सन्दभयमा ननरपेि छन् र नचननयााँ तिा अंग्रजी

दवु ैभाषामा काययिम सचंािन िदयछन् ।

 आवश्यक भएमा HKTBि े अन्य नवदशेी भाषाहरूमा

दोभाषे सेवाहरूको िानि CHEERिाई वा वानणज्य

दतूावासहरूबाट आवश्यक सहयोि निन सक्छन् ।

भावी काययको 

मूल्यांकन 
 HKTB ि े वतयमान उपायहरु िािू िनय जारी राख्नेछ, र

जानत सतबनन्ि समानता सुनननित िनय यी सेवािाई

ननयनमत रुपमा मूल्यांकन िनेछ । HKTBिे विविध

जाविबाट भाषाको आवश्यकता सतबनन्ि र्ाटा पनन

संकिन िनेछ, जुन सेिा प्रािधानको वनरन्िर मूल्ाांकन र

सुधारको लावि प्र्ोि हुनेछ ।

(D) िणुथतरीय पययटन सवेा योजना

सेवा सतबनन्ित  HKTBि े हािमा िुणथतरीय पययटन सेवा योजना

(“QTS”) प्रबन्ि िदयछ, जुन एक सेवा प्रमाणीकरण

काययिम हो जहााँ खुरा नविेताहरू, रेषु्टरेन्टहरू र पययटक
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आवासि े िुणथतरीय पययटन सेवाहरू प्रदान िदयछ, जसमा 

एक ननिायरण िरेको ननिायररत मापदण्र् पूरा िरेपनछ, यस 

योजना अन्तियत QTS व्यापारीको रूपमा प्रमानणत हुन्छ। 

अवनथित उपायहरू  यद्यनप प्रोग्रामका आवेदकहरू खुरा नविेताहरू, रेथटुरेन्टहरू

र आिन्तुकहरूमा सीनमत भए तापनन, HKTB का सवेाहरू

जानतको सन्दभयमा ननरपिे छन् र नचननयााँ तिा अंग्रजी दवुै

भाषामा काययिम संचािन िदयछन् ।

 आवश्यक भएमा HKTB िे अन्य नवदशेी भाषाहरूमा

दोभाषे सेवाहरूको िानि िाई CHEER वा वानणज्य

दतूावासहरूबाट आवश्यक सहयोि निन सक्छ।

भावी काययको 

मूल्यांकन 
 HKTB िे वतयमान उपायहरु िािू िनय जारी राख्नेछ, र

जानत सतबनन्ि समानता सुनननित िनय यी सेवािाई

ननयनमत रुपमा मूल्यांकन िनेछ । HKTBि े विविध

जाविबाट भाषाको आवश्यकता सतबनन्ि र्ाटा पनन संकिन

िनेछ, जुन सेिा प्रािधानको वनरन्िर मूल्ाांकन र सुधारको

लावि प्र्ोि हुनेछ ।

(E) प्रनशिण

निन/े निनु पने िप 

उपायहरु 

 HKTBिे आफ्ना कमयचारीहरूमा जातीय समानताको

मानमिा बारे बुझाईिाई थप िृवि िनन जातीय समानतामा

प्रनशिणको प्रबन्ि िदयछ ।
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सोिपुछको िानि , कृपया हामीलाई वनम्न माध््मद्वारा सतपकय  िनुयहोस्: 

टनिफोन:े  Ms Catherine Yau:      

2508 1234 (भम्रणबारे उपभोक्ताको प्रनतिया र सोिपुछको िानि); 

Ms Suki Lai: 

2807 6199 (अन्य सोिपुछहरु)

2503 6114 

info@hktb.com 

https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-

us.html 

11/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road. North Point, 

Hong Kong  

््ा्स: 

ईमेल: 

वेबसाइट: 

प ाचार ठेिाना: 

हङकङ पययटन बो य 

:

mailto:info@hktb.com
https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html
https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html



