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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

 नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु 

शहरी नवीकरण प्रानिकरण 

(उबबन रेनवेल अथोररटी) 

 

शहरी नवीकरण प्रानिकरण (“URA”) शहरी क्षनतको समस्यालाई सतबोिन गने र पुरानो 

नजल्लाका बानसन्दाहरुको बसोबासको अवस्थाहरु सुिार गने दनृिकोणका साथ हङकङको 

शहरी नवीकरण गने, प्रोत्सानहत गने, बढावा ददन र सहजीकरण गनब शहरी नवीकरण 

प्रानिकरण अध्यादशे (क्याप 563) अन्तगबत स्थानपत संयकु्त संस्था हो ।  

 

हङकङको शहरी ननवकरण गने क्रममा URA ल ेहङकङका जनतालाई उनीहरुको भाषा र 

संस्कृनत जस्तोसुकै भए पनन सावबजननक सेवामा समान पहुँच सुनननित गनब ठूलो महत्त्व प्रदान 

गदबछ।URA ल ेनवनभन्न भाषाहरु र संस्कृनतका जनताहरुलाई यसको सावबजननक सेवाहरुसतम 

पहुँच पुयाबउन उपयुक्त र व्यवहाररक सहयोगी कदमहरु चालेको छ ।  

 

सतबनन्ित  

सेवाहरु 
  URA ल े हङकङका जनताका लानग ददगो र गुणस्तरीय जीवन 

यापनको लानग यसको दईु मुख्य व्यवसायहरु अथाबत पुनर्वबकास र 

पुनःस्थापनाको साथसाथै सतपदा संरक्षण र पुनरुद्धारको 

माध्यमबाट व्यापक र समग्र दनृिकोण अपनाउुँछ । 

नवद्यमान  

उपायहरु 
  URA ल े यसको सावबजननक सेवाहरुको प्राविानमा नचननयाुँ वा 

अंगे्रजी(जस्तो मामलामा आवश्यक हन्छ) प्रयोग गदबछ । 

 
  URA को वेबसाइटमा जानकारी नचननयाुँ र अंगे्रजीमा छन् । 

   URA का सावबजननक सवेाहरुका जानकारी पचाब नचननयाुँ र अंगे्रजी 

मा प्रकानशत हन्छन् । 

 
  URA ल ेआफ्नो वेबसाइटमा अनिग्रहण र क्षनतपरू्तब / पुनवाबसबारे 

जानकारी पचाबहरु तल ददईएका 7 पचाबहरु बहासा इन्डोनेनसया, 

नहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालग, थाई, उदूब र नभयतनामीमा 

अनुवाद र अपलोड गरेको छ: 

1. घरेल ु सतपनिका मानलक (डोमेनस्टक प्रोपर्टी ओनर)- 

अनिग्रहण क्षनतपूर्तब स्माटब रटप्स (मानलक स्वयंमल ेकब्जा 

गररराखेका);  
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2. घरेल ुसतपनिका मानलक -अनिग्रहण क्षनतपूर्तब स्माटब रटप्स 

(भाुँडामा /खाुँली);  

3. गैर-घरेल ूसतपनिका मानलक (न्न डोमेनस्टक प्रोपर्टी ओनर) 

- अनिग्रहण क्षनतपूर्तब स्माटब रटप्स (मानलक स्वयंमले कब्जा 

गररराखेका);  

4. गैर घरेल ूसतपनिका मानलक - अनिग्रहण क्षनतपूर्तब स्माटब 

रटप्स (भाुँडामा /खाुँली);  

5. भाडादार - अनुग्रह भिा / पुनबवास स्माटब रटप्स;  

6. मुख्य भाडादार - अनुग्रह भिा / पुनबवास स्माटब रटप्स; 

7. गैर-घरेल ू सतपनिका भाडादार- अनुग्रह भिा / पुनबवास 

स्माटब रटप्स  

   URA ल े नवनभन्न भाषा बोल्ने सेवा प्रयोगकताबहरुबाट URA 

सावबजननक सेवाहरुबारे सोिपुछको जवाफ ददन अल्पसंख्यक 

जातीय बानसन्दाहरुको लानग केन्र (“CHEER”) द्वारा प्रदान एक 

वास्तनवक समय तीन-तफी टेनलफोन व्याख्या सेवा (बहासा 

इन्डोनेनसया, नहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई, उदूब वा 

नभयतनामी) प्रदानमा ल्याएको छ । 

    CHEER द्वारा तयार गररएको भाषा पनहचान काडब URA 

कायाबलयहरु र सेवा केन्रहरुको स्वागत क्षेत्र/काउन्टरहरुमा नवनभन्न 

भाषाहरुको सेवा प्रयोगकताबहरुसुँग सञ्चार सहज गनब उपलब्ि छ । 

 
  URA ल ेआन्तरिक शिक्षा प्लेर्टफर्मर्ा कर्मचािी पिीक्षणको लाशि 

“चुङककिं ि र्ेन्सनको भम्रण” नार्क  शभशियो तयाि ििी  अपलोि 

िरिएको छ । यस शभशियोर्ा हङकङको पशहलो अल्पसिंख्यक 

जाशतका पिंजीकृत सार्ाशजक कायमकतामलाई शचशित िरिएको छ ि 

चुङककिं ि र्ेन्सनको बहु-सिंस्कृशतहरु झल्काईएको छ । 

भावी कायबको 

मूल्यांकन 
  URA ल े ननयनमत रुपमा नवनभन्न भाषाहरु तथा संस्कृनतका सेवा 

प्रयोगकताबहरुको आवश्यकता र चासोहरुको(यदद कुनै छ भने) 

सतबोिन गरर उनचत रुपमा सुिार ल्याउन URA को सावबजननक 

सेवाहरुको प्राविानको प्रभावकाररताको समीक्षा गनेछ ।   

   URA द्वारा नवनभन्न भाषा तथा संस्कृनतका सेवा प्रयोगकताबहरुको 

प्रनतदक्रया र सुझावहरु बारेमा (यदद कुनै छ भने) सावबजननक 

सेवाहरुको प्राविानमा ननरन्तर सुिारको लानग नवचार गररनेछ । 

https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%202.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%203.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%203.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%203.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2312/5247/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%204.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2286/9469/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%205.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2286/9469/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%207.pdf
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थप नलईएका / 

नलईने उपायहरु 

 

  URA ल ेननम्न जारी राख्नेछ 

 URA का सावबजननक सेवाहरु बारे नवनभन्न भाषा तथा 

संस्कृनतका सेवा प्रयोगकताबहरुको आवश्यकताहरु र चासोहरुमा  

ध्यान ददने र URA का सावबजननक सेवाहरुमा उनीहरुको 

समान पहुँच सुनननित गनब उपयुक्त र व्यवहाररक सुिारहरु 

पिा लगाउने; 

 जहाुँ उपयुक्त र व्यावहाररक छ, URA ल ेप्रासंनगक सावबजननक 

सेवा सरुु गरेको बेला नवनभन्न भाषाहरुको सेवा 

प्रयोगकताबहरुलाई नवतरणको लानग नचननयाुँ र अंगे्रजी बाहके 

अन्य भाषाहरुमा सान्दर्भबक URA सावबजननक सेवाबारे 

जानकारी पत्र / पचाब अनुवाद गने; 

 जहाुँ उपयुक्त र व्यवहाररक हन्छ ,त्युँहा नवनभन्न भाषाका सेवा 

प्रयोगकताबहरुलाई URA का सावबजननक सेवाहरुसतम समान 

पहुँचको लानग सुनविा पुयाबउन दोभाषे सेवाहरुको व्यवस्था 

गने; 

 नवनभन्न भाषाहरुका सेवा प्रयोगकताबहरुलाई URAको 

सावबजननक सेवाहरुको समान पहुँचको लानग उपयुक्त सञ्चार 

माध्यमहरु / प्रनवनिहरुको प्रयोग अन्वेषण गने; 

 नवनभन्न भाषाहरुका सेवा प्रयोगकताबहरुलाई URA का 

सावबजननक सेवाहरुसतम पहुँच पुयाबउन साथ ै URA का  

नवनशि उपायहरुको उपलब्िता र प्रबन्िहरु बारे सुनचत गनब 

उपयुक्त प्रचार माध्यमहरुको उपयोगको अन्वेषण गने; 

 जातीय मुद्दाहरुमा फ्रन्ट-लाइन स्टाफलाई प्रनशक्षण प्रदान गने, 

जस्तै हङकङका नवनभन्न भाषा र संस्कृनतका व्यनक्तहरु र दोभाषे 

सुँग नशिाचारका साथ प्रभावकारी रुपमा काम गने सीपहरु 

तथा तररकाहरु ;  

 अनुवाद र दोभाषे सेवाहरुको लानग नवनभन्न भाषाहरुको सेवा 

प्रयोगकताबहरुको अनुरोिहरु तथा सेवा र स्रोतहरुको 
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समीक्षाहरुको लानग उनीहरुलाई प्रदान गररएका सेवाहरुको 

संख्याको संकलन गने ; साथ ै

 शिशिध भाषा तथा सिंस्कृशतका सेिा प्रयोिकतामहरुको 

आिश्यकतालाई ध्यानर्ा िाख्नेछ ि उशचत तथा सहयोिका 

उपायहरु व्यिाहारिक भएसम्र् URA का सािमजशनक सेिाहरु 

सम्र् सर्ान पहुुँच सुशनशित िनेछ । 

 

जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरुको बारेमा 

सोिपुछका लानग, कृपया तलका माध्यमहरु माफब त URA लाई सतपकब  गनुबहोस्- 

 

टेनलफोन निं. : 2588 2333 

फ्याक्स निं. : 2827 0176 / 2827 0085 

ईमेल : inquiry@mail1.ura.org.hk 

पत्राचार ठेगाना : 26/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong 

Kong 

 

िहिी निीकिण प्राशधकिण 

जून 2021 


