जातीय समानताको ब नमा
अव थत र योजनाब उपायह
भवन िवभाग
भवन िवभाग (BD) दु बै अव थत र नयाँ िनजी भवनह को मािलक र क
अ ादे श लागू गन मा मबाट सेवा दान गदछ।
स

ाकताह को लािग भवन

 अव थत भवनह को स
मा, हा ो सेवाह मा अनिधकृत
िनमाण कायह र िव ापन साइनबोडका कारण ने जो खम र
उप वह कम गन; पु राना भवनह , ढल िनकास र ढलानह को
उिचत ममत र ममतस ारको मह लाई बढावा िदने; िवचार र
प रवतन र थप कायह अनुमोदन गन; सरलीकृत आव कताह
र घरे लु नाबािलग कायह मा
णाली अ गत सबिमशन शोधन
गन; भवनह मा आगो सुर ा उपायह
सुधार गन र िनिद
ावसाियक योगह को लािग इजाजतप को मु ाको लािग
प रसरको उपयु तामा स ाह िदने समावेश छ।

त सेवाह

 नयाँ भवनह को स
मा िवभागले िनमाण योजनाह को
छानबीन र अनुमोदन गदछ, िनमाण कायह र साइट सुर ाका
लािग अिडट जाँ च गदछ र नयाँ भवनह
पूरा भएपिछ पेशा
अनुमितह िद छ।
 िवभागले िविभ
को परवाह िबना

ावसाियक कारण सां ृ ितक र भािषक िविवधता
ावसाियकता र िन
ता संग काय गदछ।

 सेवाह िचिनयाँ र / वा अं ेजीमा दान ग र छ। िवभागीय वेबसाइट
को जानकारी िचिनयाँ र अं ेजी दु बै मा छ।

अव थत उपायह

 जनतामा िवतरणका लािग उपल सबै जानकारी पु
िचिनयाँ र अं ेजीमा मु ि त छन्।

का र पचा दु बै

 जातीय अ सं क बािस ाह को सम य र संवधन के
(CHEER) ले तयार पारे को भाषा पिहचान काड सेवा काउ रमा
मु ख थानमा पो ग रएको छ। CHEER माफत आव क र उिचत
ठाउँ मा ा ा र अनुवाद सेवाह
व थत ग रनेछ। CHEER ले
आठ भाषामा टे िलफोन ा ा सेवाह
दान गदछ, अथात् बहासा
इ ोनेिसया, िह ी, नेपाली, पंजाबी, उदू , तागालोग, थाई र
िभयतनामी।
भिव का
आकलन

कामको  सावजिनक र कमचारीह को सुझाव र िवचारह लाई िवचार गदा
आव क पन र उिचत ने िबि कै हा ो सेवाह को बृ
गन,
िवभागले समय समयमा हा ो सेवाह को मू ाकंन गदछ।

िलएको / िलनु पन थप

 िवभागले िसिभल सेवा िश ण र िवकास सं थान, समान अवसर
1

उपायह

आयोग वा स
त िनकायले आयोजना गरे को जातीय भे दभाव
अ ादे श (RDO) र स
त िदशािनदश, जातीय संवेदनशीलता र
सां ृ ितक िविवधता स
ी तािलम पा
मह मा उप थत न
कमचारीह लाई व था गनछ।
 िवभागले सेवा यो ाह र कमचारीह
संकलन र मू ां कन गनछ।

बाट सेवा मा

िति या

जातीय समानताको बढावामा अव थत र योजनाब उपायह को बारे मा सोधपुछको लािग, कृपया हा ो
भवन सव णकता / ािविधक सेवा 2 (Mr. Jason SEE) लाई तलका ानलह माफत स क गनुहोस्
टे िलफोन न.
ा न.
ईमे ल
लाक ठे गाना
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enquiry@bd.gov.hk
भवन िवभाग
G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower,
West Kowloon Government Offices,
11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon
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