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जातीय समानताको बढावाका ननम्ति  

नवद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरू  

 

हङकङ कला नवकास पररषद (हङकङ आर्ट्स डेवेलोप्मेंर् काउम्तिल) 

 

हङकङ कला विकास परिषद (HKADC) एउटा िैधाविक विकाय हो जसले 

हङकङमा भएको कला ि संसृ्कविको व्यापक विकासका लावि समर्थि िदथछ । यसको 

मुख्य भूवमकाहरुमा अिुदाि विवियोजि, िीवि ि योजिा, िकालि, प्रचाि ि विकास, ि 

कायथक्रम योजिा समािेश छ ।  
 

 

सम्बम्तित  

सेवाहरु 

 HKADC का सेिाहरू अन्तिथि पिे प्रमुख के्षत्रहरूका 

सेिाहरूमा विवभन्न अिुदाि योजिाहरूको व्यिस्र्ापि 

ििुथ; कला संसृ्कविको प्रचाि ि वशक्षा कायथक्रमहरू 

सञ्चालि ििुथ; सांसृ्कविक आदािप्रदाि ि कला एक्सपो 

कायथक्रमहरूमा भाि वलि कला समूहहरू ि 

कलाकािहरूलाई समर्थि ििुथ; ि कला अन्तरिक्ष 

परियोजिाहरूलाई कायाथन्वयिमा ल्याउिे जस्ता 

सेिाहरू समािेश छि् । 

 

नवद्यमान उपायहरू  HKADCको िेबसाइटमा सम्बन्धिि सामग्रीका 

जािकािी  वचवियााँ ि अंगे्रजी दुबै भाषामा प्रकावशि छि् 

। उपयुक्त भए अिुसाि बैठकहरू वत्रपक्षीय ढंिमा 

(अंगे्रजी, क्यान्टोविज ि पुटुङिाह) आयोजिा ििथ 

सवकन्छ । 

 

 विवभन्न योजिाहरूका लावि आिेदि फािमहरू 

वचवियााँ ि अंगे्रजीमा उपलब्ध छि् । 

 

 अिुिाद सेिाहरू उपयुक्त ि आिश्यकिा अिुसाि 

संलग्न िरिन्छ । 
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 HKADC ले समुदायका सबै सदस्यहरूका लावि,  

उिीहरूका विविध जािीय पृष्ठभूवम भएिा पवि 

वििीहरुका कलाको प्रिधथि ििथ प्रविबद्ध छ । 

 

भावी काय्को 

मूल्ाांकन 

 HKADC मा जािीय समाििाको िािाििण  वििन्ति 

बढािा ि कायम िाखे्नछौ । 

 

 भविष्यको विकास कािूिी िा अन्यर्ा छ छैि भने्न बािे 

परिवचि िहिेछौ; ि समय-समयमा हाम्रा सेिाहरूको 

समीक्षा ििेछौ । 

 

नलईएको/ नलनु पने 

थप उपायहरु  

 HKADC ले कमथचािीहरूमा जािीय समाििाप्रवि 

उिीहरूको सचेििा ि संिेदिशीलिा बढाउि, 

उिीहरूलाई सम्बन्धिि प्रवशक्षणमा भाि वलि 

प्रोत्सावहि ििेछ । 

 

 सबै भाषा र संसृ्कतिका मातिसहरूसँगको सञ्चार 

सहजीकरण गिन, सम्वन्धिि पे्रस तिज्ञप्ती अिुरोध 

गररएमा अन्य भाषाहरूमा पति अिुिाद गिन सतकिेछ । 

HKADC ले आिश्यकिा परेमा सम्वन्धिि 

कागजािहरूको अिुिादको व्यिस्था तमलाउिेछ । 

 

सोधपुछहरु/ उजूरीहरु 

सोधपुछहरु/ उजूिीहरु कायाथलय प्रशासि व्यिस्र्ापकलाई Ms. Maria Lau विम्न 

माध्यमहरुबाट सम्पकथ  ििथ सवकन्छ: 

टेवलफोि िं. : (852) 2827 8786 

फ्याक्स िं. : (852) 2519 9301 

ईमेल : hkadc@hkadc.org.hk 

ठेिािा : 10/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 

mailto:hkadc@hkadc.org.hk
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