
जातीय समानताको प्रबर्द्धनमा 

अवस्थित र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

राजमार्ध ववभार् 

 

राजमार्ग विभार् (HyD) को उदे्दश्य सडक नेटिकग को विकास र सम्भारको साथसाथै विश्व स्तरको 

रेलिे विकासको योजना र कायागन्वयन र्ने छ। HyD ले हाम्रो सेिाहरूमा जनताको सबै 

सदस्यहरूको समान पहुँच सुवनवित र्नग ठूलो महत्त्व प्रदान र्दगछ, उनीहरूको जातीय पृष्ठभूवम 

वबना। 
 

सम्बन्धित सेिाहरू  HyD द्वारा प्रदान र्ररएको सेिाहरूको मुख्य के्षत्रहरू सडक 

नेटिकग को विस्तार र सुधार र्ने, सडक नेटिकग को अखण्डता कायम 

राखे्न, सडक नेटिकग  को वनमागण र ममगतका लार्ी प्राविवधक समथगन 

र सेवटिंर् मानक प्रदान र्ने, र रेलिे विकास रणनीवत कायागन्वयन र्ने 

र योजनाहरू बनाउने हो। रेलिे नेटिकग  को थप विकास। 

 

अिन्धथथत 

उपायहरू 

 HyD र हाम्रो सेिाहरूको बारेमा जानकारी HyD को िेबसाइटमा 

हङकङको दुई आवधकाररक भाषाहरूमा उपलब्ध छ (अथागत् 

वचवनयाुँ र अिंगे्रजी) । थप रूपमा, जानकारीमूलक र शैवक्षक 

पत्रकहरू / बुकलेटहरू दुिै सिगसाधारणका लार्ी दुिै आवधकाररक 

भाषाहरूमा प्रकावशत हन्छन्। 

 

भविष्यका कायगको 

आकलन 

 विविध जावतहरूका सेिा प्रयोर्कतागहरूको प्रवतविया / सुझािहरू 

रेकडग र विचार र्ररनेछ।  

 

वलएको / वलनु पने 

थप उपायहरू 

 HyD ले भाषाहरूमा अनुिाद र्नगका लार्ी विविध जावत र 

आिश्यक आधारमा HyD को िेबसाइटमा अपलोड र्नग उपयुक्त 

जावतहरू / पुन्धस्तकाहरू पवहचान र्दगछ। 

 

 HyD ले ररसेप्शन काउन्टरमा, इन्डोनेवसया, वहन्दी, नेपाली, पिंजाबी, 

उदूग , टार्लार्, थाई र वभयतनामी, विवभन्न जावतका आठ भाषाहरूमा 

जातीय अल्पसिंख्यक बावसन्दाहरूको समन्वय र सिंिधगन केन्द्र 

(CHEER) द्वारा प्रदान र्ररएको वन: शुल्क टेवलफोन व्याख्या र जािंच 

सेिा (TELIS) प्रयोर् र्दगछ। अन्य भाषा सेिाहरू आिश्यकताको 

आधारमा प्रयोर् र्ररनेछ। 

 



 जनतालाई यो भाषा सेिाको उपलब्धता बारे सचेत र्राउन TELIS 

(CHEER द्वारा प्रस्तावित) वन: शुल्क प्रचारको पोस्टर ररसेप्शन 

काउन्टरमा प्रदवशगत हनेछ। 

 

 HyD ले सम्बन्धित कमगचारीलाई उनीहरूको समझ र जातीय 

समानताको प्रवत सिंिेदनशीलता बढाउन उवचत रूपमा प्रवशक्षणमा 

उपन्धथथत हन व्यिन्धथथत र्दगछ। 

 

जातीय  समानताको  प्रवर्द्धनको  अवस्थित  र  योजनाबर्द्  उपायहरूको  बारेमा  सोधपुछका  लागी  

कृपया  Assistant Departmental Secretary/Administration Miss TSE Hei-yu, Heidi लाई  

च्यानलहरू  मार्ध त  सम्पकध  गनुधहोस्  - 

 

टेस्लर्ोन  न. : 2762 3329 

फ्याक्स  न. : 2714 5216 

ईमेल : enquiry@hyd.gov.hk 

हुलाक  ठेगाना : 5/F, Ho Man Tin Government Offices, 88 Chung Hau 

Street, Ho Man Tin, Kowloon 

 

राजमागध  स्वभाग 

 


