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जातिय समानिाको प्रवर्द्धनको लागि  

ववद्यमान िथा योजनावर्द् उपायहरु 

 

हङकङ साइबरपोर्ट (Cyberport) म्यानेज्मेन्र् कम्पनन लिलमरे्ड 

(Hong Kong Cyberport Management Company Limited) 

 

 

 

साइबरपोर्ट (Cyberport) 1,600 स्र्ार्ट-अपहरु तथा प्राविधिक कम्पननहरु सहहतको एक 
निीन विद्यनुतय समाज हो । यो हङकङ साइबरपोर्ट (Cyberport) म्यानेज्मेन्र् कम्पनन 
लिलमरे्ड जुन हङकङ एसएआर (SAR) सरकारको पूर्ट स्िालमत्िमा रहेको छ, द्िारा पररचालित 
छ । हङकङका िाधि नयााँ आधथटक पररचािक लिजटना िरै्द विद्यनुतय प्रविधिका िाधि 
केन्रस्थि हुने दृष्टर्का साथ प्रनतभाको विकास िरै्द, यिुाहरू बीचको उद्यमिीितािाई 
प्रििटन िरै्द, स्र्ार्ट-अपहरुको विकास यात्रामा रे्िा परू याउाँ रै्द, स्थानीय र अन्तराटष्टिय 
साझरे्दारहरूसाँि रर्नीनतक सहकायट प्रििटन िरेर उद्योिको विकासिाई प्रोत्साहहत 
िरै्द, र सािटजननक र ननजी के्षत्रहरूमा विद्यनुतय रूपान्तरर्को िनत बढाइ नयााँ र 
परम्पराित अथटव्यिस्था एकीकृत िरै्द, साइबरपोर्ट (Cyberport), एक ष्जिन्त 
प्राविधिक पाररतन्त्रको प्रनतपािन िनट प्रनतबद्ध छ । 
 

सम्बष्न्ित सेिाहरु  
 विद्यनुतय प्रविधिका प्रनतभाहरुको प्रनतपािन िनट 

कायटक्रम, प्रलिक्षर् तथा क्रम-विकासका कायटक्रमहरुको 
आयोजना िने  

 कोष प्रर्दान िरै्द र  सह-कायट िने स्थान र बजारमा पहुाँच 
ििायतका अन्य सहायताहरु स्र्ार्ट-अपहरु और 
उद्यमीहरूिाई प्रर्दान िने  

 उद्यम र उद्योिहरुको विकासका विद्यनुतय 
रूपान्तरर्िाई बढािा हर्दन कायटक्रम र िनतविधिहरूको 
आयोजना िने  

विद्यमान  

उपायहरु 

 
 साइबरपोर्ट (Cyberport) को कपोरेर् जानकारी र 

कायटक्रमहरू यसको आधिकाररक िेबसाइर्मा द्विभाषीक 
(अंगे्रजी र धचननयााँ) रुपमा सिटसािारर्को िाधि प्रकालित 
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िररएका छन ्। 

 साइबरपोर्ट (Cyberport)को सोिपछु र उजरूी सम्हाल्न े

सेिाहरु लिखित र बोिीचािीका धचननयााँ र अंगे्रजी र्दबु ै
भाषामा उपिब्ि छन ्। 

 साइबरपोर्ट (Cyberport)को कायटक्रमहरू र घर्नाहरू जहााँ 
सम्म उपयकु्त हुन्छ, अंगे्रजी र / िा धचननयााँमा वितररत 

हुन्छन ्। 

 समान अिसरहरू र िरैकाननूी कायटहरूको िाधि काननुी 
र्दानयत्ि सम्बष्न्ि अध्यारे्दिहरूको बझुाइिाई सदुृढ पानट 
सब ै कमटचारीहरूको िाधि समान अिसर आयोिसाँि 

ननयलमत तालिमहरुको आयोजन िररएको छ। 

 सब ैकमटचारीहरुका िाधि समान रोजिारीको अिसरहरका 
सतटहरु “आचार संहहता तथा व्यिसायका आचारनीनत” मा 
समािेि िररएको छ ।    

   

भविटयका कायटहरुको 
मूल्याङ्कन 

 
 साइबरपोर्ट (Cyberport)िे समय-समयमा आफ्नो 

सेिाहरूको समीक्षा िर्दटछ र आफ्ना स्र्ाफ र जनताका 
सर्दस्यहरूको प्रनतक्रक्रया / सझुािहरूको सम्बन्िमा 
आिश्यकतानसुार सिुार िनेछ ।  

अपनाइएको िा 
अपनाउनु पने 
अनतररक्त उपायहरु  

 

 
 समान अिसर आयोि र अन्य सान्र्दलभटक संस्थाहरू 

सहहतको सहकायटमा कमटचारीको तालिमिाई उधचतानसुार 
सदुृढ िररनछे।  
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जानतय समानताको प्रिद्धटनको िाधि विद्यमान तथा योजनािद्ध उपायहरु सम्बष्न्ि 
सोिपछुका िाधि, कृपया ननम् न माध्यमहरुद्िारा साइबरपोर्ट (Cyberport)मा सम्पकट  
िनुटहोस ्- 

 

 

रे्लिफोन नम्बर : 3166 3800  

फ्याक्स नम्बर : 3166 3118  

ईमेि : enquiry@cyberport.hk  

हुिाक ठेिाना : Level 6, Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong  

 

 

 

हङकङ साइबरपोर्ट म्यानेज्मेन्र् कम्पनन लिलमरे्ड 

जनिरी 2021 
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