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नसनिल ईनजजननयररिंग तिा नवकास नविाग 

नसनिल ईनजजननयररिंग तिा नवकास नविाग (CEDD)ल े हङकङको नवकास आवश्यक्तालाई सतबोधन गनन गुणथतररय 

ईनजजननयररिंग सेवाहरू प्रदान गने उद्दशे्य राख्दछ । नयााँ नवचार र उत्कृष्ट प्रनवनधहरूको साि, हामी हङकङको ददगो 

नवकासको नननतत, एउटा मैत्रीपूणन शहरको ननमानण गननको साि ै दीर्नकालीन नवकासको लानग समर्पनत छौ । 

सवनसाधारणको नवनवध जातीय पृष्ठिूनमको बाबजुद,  CEDD ल ेउनीहरूलाई समान रूपमा सेवाहरूको पहाँच सुनननित 

गनन ठूलो महत्त्व ददजछ ।   

सेवाहरु 

सतबनजधत 

 CEDD द्वारा प्रदान गररएका चारवटा मुख्य सेवा क्षते्रहरु छन ् जसमा

िूनम तिा पूवानधारको प्रावधान, पोटन र समुद्री सेवाहरू, नजयोटेदिकल

सेवाहरू र वातावरणीय तिा ददगो सेवाहरू पदनछन् ।

अवनथित उपायहरू  CEDD बारे जानकारी र हाम्रो सेवाहरू CEDDको वेबसाइटमा

हङकङको दईुवटा आनधकाररक िाषाहरूमा (जुन नचननयााँ र अिंगे्रजी)

उपलब्ध छन ् । िप, जानकारीमूलक सामग्री र शैनक्षक पचान/पुनथतकाहरू

आनधकाररक िाषाहरूमा सवनसाधारणहरुमा नवतरणको लानग प्रकानशत

गररएको छ ।

 CEDD को सामाजय सोधपुछ हटलाइन र ईमेलद्वारा नचननयााँ र अिंगे्रजीमा



सामाजय सोधपुछ सेवाहरू प्रदान गररएको छ । 

 

िावी कायनको मूलयािंकन 

 

 नवनवध जानतका व्यनक्तहरूबाट प्राप्त िएको प्रनतदिया/सुझावहरू रेकर्न र 

नवचार गररनेछ ।   

 

 नवनवध जानतका व्यनक्तहरूद्वारा (अिानत बहासा इजर्ोनेनशया, नहजदी, 

नेपाली, पजजाबी, तागालग, िाई, उदून र नियतनामी प्रयोगकन ताहरू) 

प्रयोग गरेको CEDD को सामाजय सोधपुछ हटलाइन र ईमेलको रेकर्न 

रानिनेछ र नवशे्लशण गररनेछ ।   

नलन/े नलन ुपने िप उपायहरु  CEDDले नवनवध जानतहरुका व्यनक्तहरूको लानग उपयुक्त 

पचान/पुनथतकाहरुको पनहचान गरी प्रमुि िाषाहरूमा अनुवाद गननको साि ै

CEDD  को वेबसाइटमा अपलोर् गनेछ ।   

 CEDDले नसनिल ईनजजननयररिंग र नवकास नविागको िवनको ररसेप्शन 

काउजटरमा र/वा अजय ननर्दनष्ट गररएको सेवा काउजटरहरूमा नवनवध 

जानतका व्यनक्तहरूका लानग आवश्यक िएमा अलपसिंख्यक जातीयहरूको 

लानग केजद्र(CHEER)र/वा अजय सेवा प्रदायकहरूद्वारा प्रमुि िाषाहरुमा 

सेवा प्रदान गनेछ ।   

 

 नवनवध जानतका व्यनक्तहरूका लानग CHEER द्वारा प्रमुि िाषाहरू 

जसमा बहासा इजर्ोनेनशया, नहजदी, नेपाली, पजजाबी, उदून, तागालग, 

िाई र नियतनामी िाषाहरूमा प्रदान गररने नन:शुलक टेनलफोन दोिाषे र 

सोधपुछ सेवा (TELIS)को पोथटर/ब्यानर/आइकनहरू काउजटरमा प्रदशनन 



गररनेछ र सवनसाधारणलाई िाषा सेवा बारे सचेत गराउनको नननतत 

CEDD  को वेबसाइटमा रानिनेछ । 

 CEDDले कमनचारीहरूलाई जातीय समानता प्रनत बुझाई र

सिंवेदनशीलता बढाउन प्रनशक्षण प्रदान गनेछ ।

जातीय समानताको पर्चार नननतत अवनथित र योजनाबद्ध उपायहरू सतबनजधत सोधपुछहर का लानग पर्ानवनधक सनचव/

मु ्यालयमा ननम्न माध्यमहरू माफन त सतपकन गनुनहोस् - (Ms Alice LEUNG)

टेनलफोन निं. : 2762 5033 

फ्याक्स निं. : 2715 0211 

ईमेल : alicelokszeleung@cedd.gov.hk 

पत्राचार ठेगाना : 13/F, Civil Engineering and Development Building, 101 

Princess Margaret Road, Homantin, Kowloon 
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