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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरू 

रेनियो टेनिनिजन हङकङ 

रेनियो टेनिनिजन हङकङ (RTHK) हङकङको साववजननक सेवा प्रसारक हो, जसि ेरेनियो 

टेनिनिजन (TV) र नयााँ नमनिया सेवाहरू प्रदान गदवछ। 

सतबनधित सेवाहरू  RTHK रेनियो प्रसारणको एक ननष्ठापूणव नहस्सा हो जसि ेसमुदाय,

गैर-सरकारी संस्थाहरू र नवपन्न वगविाई समुदाय संिग्नता प्रसारण

सेवा (CIBS) को प्राविान मार्व त प्रसारणमा िाग निनको िानग

मञ्च प्रदान गदवछ ।

नवद्यमान उपायहरू  CIBS अधतगवत, योग्य व्यनिहरु र संगठनहरु, साथ ैनवनवि जानतका

माननसहरुि,े RTHK मा प्रसारणको िानग रेनियो कायवक्रम उत्पादन

गनव आवेदन ददन सक्छन् ।

 RTHKि े CIBS अधतगवत कायवक्रम उत्पादन गनव सर्ि

अनुप्रयोगहरूको िानग कोष समथवन प्रदान गदवछ।

 CIBSिे हाि प्रत्येक हप्ता 17 घण्टाको नयााँ कायवक्रमहरु संचािन

गदवछ। ती मध्य,े कततीमा 5 घण्टा नवषेश गरी नवनवि जानतहरुको

नवषयवस्तुमा आिाररत छन् । अनहिेसतम, प्रसारण गररएका

कायवक्रमहरू क्याधटोननज, पुतोङ्वा, अंगे्रजी, अदिकी, अरबी, हक्का,

नहधदी, जापानी, कन्निा, कोररयािी, नेपािी, पंजाबी, संस्कृत,

स्पेननश, तागािोग, तनमि, तेिुगु, थाई र उदूव िाषाहरुमा समावेश

छन्।

िावी कायवको 

मूलयांकन 

 RTHKि े सववसािारणहरुमा जागरूकता लयाउन र CIBS

कायवक्रमहरुमा सहिानगता गराउन CIBS ि े प्रचार गनव जारीरा्नेछ।

प्रचारात्मक प्रयासहरू साववजननक यातायातहरुमा,समाचार पत्रहरु र

तयागनजनहरू, सोशि नमनियाप्िेटमववहरू, रेनियो र रटिी टे्रिरहरूमानवज्पन

गने र िनवनवजानतका माननसहरूिाई िनित समावेश
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छन् । यस बाहके, RTHKि ेCIBS उत्पादकहरु र प्रनतिाहरुिाई 

नवनिन्न प्रचारात्मक गनतनवनिहरुमा, नवनवि जानतका माननसहरु 

सनहत, िाग निन आमधत्रण गनव जारी राख्दछ ; र CIBS अधतगवत 

कायवक्रमहरु उत्पादन गनवका िानग आवेदक वा उत्पादकहरुिाई, 

पेशेवर उत्पादकहरूद्वारा नवनिन्न कायवक्रमहरू उत्पादन गनव प्रनशिण 

कायवशािाहरु प्रदान गरी, सहयोग गदवछ। 

निईएका/ निन ुपने 

थप उपायहरू 

 RTHKि े CIBS वेबसाइट अद्यावनिक र सुिार गदवछ तादक

सववसािारणहरुि ेसनजिैसाँग CIBS अनुप्रयोगहरू र कायवक्रमहरूमा

साधदर्िवक जानकारी पहाँच गनव सक्दछ।

 महामारी ननयधत्रणका प्रनतदक्रयामा, RTHKि े स्वास््य नविाग र

गृह मानमिा नविागको सहयोगमा नचननयााँ र अंगे्रजी बाहके बहासा

इधिोनेनशया, नहधदी, नेपािी, पंजाबी, तागािोग, थाई, उदूव र

नियतनामी सनहत आठ िाषाहरूमा COVID रोकथाम स्वास््य

सधदशेहरु उत्पादन गयो, र CIBS को समय तानिका अनुसार नवनवि

जानतका स्रोताहरुिाई राम्रो सधदशे ददने उदशे्यि े प्रसारण गरेको

नथयो।

 RTHK का सहकमीहरुिाई जातीय समानता प्रनत उनीहरूको

सचेतना र संवेदनशीितािाई बढाउन प्रनशिणमा उपनस्थत हने

व्यवस्था गररनेछ।

जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरू बारे सोिपुछको 

िानग, कृपया ननम्न व्यनििाई सतपकव  गनुवहोस् - 

नाम : 

पद : मुख्य कायवकारी अनिकारी (नविागीय प्रशासन इकाई) 

टेनिर्ोन नं. : 

फ्याक्स नं. : 

ईमेि : 

पत्राचार ठेगाना : 30 Broadcast Drive, Kowloon, Hong Kong 

रेनियो टेनिनिजन हङकङ
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