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जातीय समानताको बढावाको ननम्तत 

 ववद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु 

शहरी नवीकरण प्राधधकरण 

(उबबन रेनेवल अथोररटी) 
 

शहरी नवीकरण प्राधधकरण (“URA”) शहरी क्षनतको समस्यालाई सतबोधन गन ेर पुरानो 
म्जल्लाका बाससन्दाहरुको बसोबासको अवस्थाहरु सुधार गन े दृम्टटकोणका साथ 

हङकङको शहरी नवीकरण गन,े प्रोत्साहहत गन,े बढावा हदन र सहजीकरण गनब शहरी 
नवीकरण प्राधधकरण अध्यादेश (क्याप 563) अन्तगबत स्थावपत संयुक्त संस्था हो ।  

 

हङकङको शहरी नववकरण गन े क्रममा URA ले हङकङका जनतालाई उनीहरुको 
भाषा र संस्कृनत जस्तोसुकै भए पनन सावबजननक सेवामा समान पहुुँच सुननम्चचत गनब ठूलो 
महत्त्व प्रदान गदबछ । URA ले ववसभन्न भाषाहरु र संस्कृनतका जनताहरुलाई यसको 
सावबजननक सेवाहरुसतम पहुुँच पुयाबउन उपयुक्त र व्यवहाररक सहयोगी कदमहरु 

चालेको छ ।  

 

सतबम्न्धत  

सेवाहरु 

⚫  URA ले हङकङका जनताका लाधग हदगो र गुणस्तरीय जीवन 

यापनको लाधग यसको दईु मुख्य व्यवसायहरु अथाबत 

पुन:ववकास र पुनःस्थापनाको साथसाथै सतपदा संरक्षण र 
पुनरुद्धारको माध्यमबाट व्यापक र समग्र दृम्टटकोण अपनाउुँछ । 

ववद्यमान  

उपायहरु 

⚫  URA ले यसको सावबजननक सेवाहरुको प्रावधानमा धचननयाुँ वा 
अंगे्रजी(जस्तो मामलामा आवचयक हुन्छ) प्रयोग गदबछ । 

 
⚫  URA को वेबसाइटमा जानकारी धचननयाुँ र अगें्रजीमा छन ्। 

 ⚫  URA का सावबजननक सेवाहरुका जानकारी पचाब धचननयाुँ र 
अंगे्रजी मा प्रकासशत हुन्छन ्। 

 
⚫  URA ले आफ्नो वेबसाइटमा अधधग्रहण र क्षनतपूनतब / पुनवाबस 

बारे जानकारी पचाबहरु तल हदईएका 7 पचाबहरु बहासा 
इन्डोनेससया, हहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालग, थाई, उदूब र 
सभयतनामीमा अनुवाद र अपलोड गरेको छ: 

1. घरेलु सतपविका मासलक (डोमेम्स्टक प्रोपटी ओनर)- 
अधधग्रहण क्षनतपूनतब स्माटब हटप्स (मासलक स्वयंमले 
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कब्जा गररराखकेा);  

2. घरेलु सतपविका मासलक -अधधग्रहण क्षनतपूनतब स्माटब 
हटप्स (भाुँडामा /खाुँली);  

3. गैर-घरेलू सतपविका मासलक (न्न  डोमेम्स्टक प्रोपटी 
ओनर) - अधधग्रहण क्षनतपूनतब स्माटब हटप्स (मासलक 

स्वयंमले कब्जा गररराखेका);  

4. गरै घरेलू सतपविका मासलक - अधधग्रहण क्षनतपूनतब स्माटब 
हटप्स (भाुँडामा /खाुँली);  

5. भाडादार - अनुग्रह भिा / पुनबवास स्माटब हटप्स;  

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

7. गैर-घरेलू सतपविका भाडादार- अनुग्रह भिा / पुनबवास 

स्माटब हटप्स  

 ⚫  URA ले ववसभन्न भाषा बोल्न े सेवा प्रयोगकताबहरुबाट URA 

सावबजननक सेवाहरुबारे सोधपुछको जवाफ हदन अल्पसंख्यक 

जातीय बाससन्दाहरुको लाधग केन्र (“CHEER”) द्वारा प्रदान 

एक वास्तववक समय तीन-तफी टेसलफोन व्याख्या सेवा (बहासा 
इन्डोनेससया, हहन्दी, नपेाली, पजंाबी, तागालोग, थाई, उदूब वा 
सभयतनामी) प्रदानमा ल्याएको छ । 

  ⚫  CHEER द्वारा तयार गररएको भाषा पहहचान काडब URA 

कायाबलयहरु र सेवा केन्रहरुको स्वागत के्षत्र/काउन्टरहरुमा 
ववसभन्न भाषाहरुको सेवा प्रयोगकताबहरुसुँग सञ्चार सहज गनब 
उपलब्ध छ । 

 
⚫  URAले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जाति सम्बन्धी रु्द्दाहरुबारे 
बुझ्न ससक्ने सार्ग्रीहरु र िासलर् कोसमहरु उपलब्ध गरेका छन,् 

जस्िै: 

1. "चुङककङ म्यान्सनको भ्रर्ण" नार्क शीर्मकको सिडियो 
उत्पादन गररयो जसर्ा हङकङर्ा प्रथर् दिाम िएका 
अल्पसंख्यक जािीय सार्ाजजक कायमकिामलाई चचत्रिि 

गररएको चथयो र चुङ ककङ म्यान्सनर्ा रहेका 
बहु-संस्कृतिहरु बारे देखाइएको चथयो; 

2. "सांस्कृतिक सिन्निाहरु सम्हाल्न" नार्क सशर्मकर्ा 
पसशक्षण ददईयो ; र 

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%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/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%205.pdf
https://www.ura.org.hk/f/page/2286/9469/Lazy%20Pack%20Eng%20Ver%20May20%202%207.pdf
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3. "हङकङर्ा िेदिाव ववरोध कानूनको पररचय" 

शीर्मकर्ा गोष्ठीको आयोजना गररयो । 
भावी कायबको 
मूल्यांकन 

⚫  URA ले ननयसमत रुपमा ववसभन्न भाषाहरु तथा संस्कृनतका सेवा 
प्रयोगकताबहरुको आवचयकता र चासोहरुको(यहद कुनै छ भन)े 

सतबोधन गरर उधचत रुपमा सुधार ल्याउन URA को सावबजननक 

सेवाहरुको प्रावधानको प्रभावकाररताको समीक्षा गनेछ ।   
 ⚫  URA द्वारा ववसभन्न भाषा तथा संस्कृनतका सेवा प्रयोगकताबहरुको 

प्रनतक्रक्रया र सुझावहरु बारेमा (यहद कुनै छ भन)े सावबजननक 

सेवाहरुको प्रावधानमा ननरन्तर सुधारको लाधग ववचार गररनछे । 
थप सलईएका / 

सलईने उपायहरु 
 

⚫  URA ले ननतन जारी राख्नेछ 

− URA का सावबजननक सेवाहरु बारे ववसभन्न भाषा तथा 
संस्कृनतका सेवा प्रयोगकताबहरुको आवचयकताहरु र 
चासोहरुमा  ध्यान हदन ेर URA का सावबजननक सेवाहरुमा 
उनीहरुको समान पहुुँच सुननम्चचत गनब उपयुक्त र व्यवहाररक 

सुधारहरु पिा लगाउने; 

− जहाुँ उपयुक्त र व्यावहाररक छ, URA ले प्रासंधगक 

सावबजननक सेवा सुरु गरेको बेला ववसभन्न भाषाहरुको सेवा 
प्रयोगकताबहरुलाई ववतरणको लाधग धचननयाुँ र अगें्रजी बाहेक 

अन्य भाषाहरुमा सान्दसभबक URA सावबजननक सेवाबारे 
जानकारी पत्र / पचाब अनुवाद गने; 

− जहाुँ उपयुक्त र व्यवहाररक हुन्छ ,त्युँहा ववसभन्न भाषाका सेवा 
प्रयोगकताबहरुलाई URA का सावबजननक सेवाहरुसतम समान 

पहुुँचको लाधग सुववधा पुयाबउन दोभाष ेसेवाहरुको व्यवस्था 
गन;े 

− ववसभन्न भाषाहरुका सेवा प्रयोगकताबहरुलाई URAको 
सावबजननक सेवाहरुको समान पहुुँचको लाधग उपयुक्त सञ्चार 
माध्यमहरु / प्रववधधहरुको प्रयोग अन्वेषण गन;े 

− ववसभन्न भाषाहरुका सेवा प्रयोगकताबहरुलाई URA का 
सावबजननक सेवाहरुसतम पहुुँच पुयाबउन साथै URA का  

ववसशटट उपायहरुको उपलब्धता र प्रबन्धहरु बारे सुधचत गनब 
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उपयुक्त प्रचार माध्यमहरुको उपयोगको अन्वषेण गन;े 

− जातीय मुद्दाहरुमा फ्रन्ट-लाइन स्टाफलाई प्रसशक्षण प्रदान 

गन,े जस्त ैहङकङका ववसभन्न भाषा र संस्कृनतका व्यम्क्तहरु 

र दोभाष ेसुँग सशटटाचारका साथ प्रभावकारी रुपमा काम गन े

सीपहरु तथा तररकाहरु ;  

− अनुवाद र दोभाषे सेवाहरुको लाधग ववसभन्न भाषाहरुको सेवा 
प्रयोगकताबहरुको अनुरोधहरु तथा सेवा र स्रोतहरुको 
समीक्षाहरुको लाधग उनीहरुलाई प्रदान गररएका सेवाहरुको 
संख्याको संकलन गन े; साथै 

− ववववध भाषा तथा संस्कृनतका सेवा प्रयोगकताबहरुको 
आवचयकतालाई ध्यानमा राख्नछे र उधचत तथा सहयोगका 
उपायहरु व्यवाहाररक भएसतम URA का सावबजननक 

सेवाहरु सतम समान पहुुँच सुननम्चचत गनछे । 

 

जातीय समानताको बढावाको ननम्तत ववद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरुको बारेमा 
सोधपुछका लाधग, कृपया तलका माध्यमहरु माफब त URA लाई सतपकब  गनुबहोस-् 
 

टेसलफोन नं. : 2588 2333 

फ्याक्स नं. : 2827 0176 / 2827 0085 

ईमेल : inquiry@mail1.ura.org.hk 

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

Kong 

 

शहरी नवीकरण प्राधधकरण 

जुलाई 2022 


