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जातीय समानताको बढावा ननम्ति  

नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु  

 

ढल ननकास सेवा नवभाग (ड्र ेनेज सनभिसेज नड्पार्िमेन्ट) 

 

ढल निकास सेवा नवभागले (DSD) ग्राहकवगगहरुमा फोहोरपािी र आँधीहुरीले ल्याएको 

पािीलाई (स्ट्र ोमवाटर) नवश्व स्तरको ढल निकास सेवाहरु प्रदाि गिग प्रनिबद्ध छ । DSD ले 

हाम्रो ग्राहकवगगहरुमा उिीहरुको जानि र वगगलाई पवागह िगरी, सेवाहरुको समाि पहँुच 

प्रदाि गिगमा ठूलो महत्त्व राख्दछ ।  

 

(A)  काउन्टर सोधपुछ सेवाहरु 

 

सम्बन्धिि  

सेवाहरु 
  ढल निकास शाखा (नसवेज सनभगसेज ब्रान्च SSB)को काउन्टर 

सोधपुछ सेवाहरुले नसवेज सनभगसेज अनडगिेन्स (ढल निकास सेवा 

अध्यादेश) अन्तगगि ढल निकासको लानग लागे्न शुल्क र ढल 

निकासको लानग लागे्न थप शुल्क सम्बिी वाि स्ट्प ग्राहक सेवा 

उपलब्ध गिे लक्ष्य राख्दछ ।   

नवद्यमाि 

उपायहरु 
  SSB को कस्ट्मर सनभगस (ग्राहक सेवा) काउन्टर माफग ि 

काउन्टर सोधपुछ सेवाहरु नचनियाँ र अंगे्रजी भाषामा उपलब्ध 

गररएको छ । 

नवनवध जानिहरुको मुख्य भाषाहरुमा(जसै्त: बहासा इन्डोिेनशया, 

िेपाली, उदूग , पन्जाबी, िागालग, थाई, नहन्दी र नभयििामी) 

जािकारी स्पष्ट देन्धखिे गरी प्रदशगि गररएको छ र SSB को 

ग्राहक सेवा काउन्टरमा अल्पसंख्यक जानियहरुका लानग केन्द्र 

(CHEER) को नि:शुल्क टेनलफोि दोभाषे सेवा (TELIS) 

हटलाइिको प्रयोग गिग प्रचारको निन्धि रान्धखएको छ । यनद 

नचनियाँ वा अंगे्रजी कुिै पनि भाषा बोल्ि िसके्न नवनवध जानिका 

ग्राहकलाई CHEER को दोभाषे सेवाको आवश्यकिा भएमा, 

काउन्टरको कमगचारीले TELIS कल गिग मद्दि गिेछ । 

काउन्टरको कमगचारीले नवनवध जानिका ग्राहकहरुलाई सेवा 
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चानहएमा रेकडग गिग एक रेनजस्ट्र पनि ियार पारेको छ ।  

भावी कायगको 

मूल्यांकि 
  समय समयमा DSDले नवनवध जािीयहरुलाई प्रदाि गररिे 

सेवाहरुको निरन्तर समीक्षा गिेछ र आवश्यक भए अिुसार 

सुधार ल्याउिेछ । 

नलइएको /नलिुपिे 

थप उपायहरु 

  DSDले ग्राहक सेवा काउन्टरमा कायगरि कस्ट्मर सनभगस 

अनफसरहरुलाई अि द जब टर ेनिङको (कायगस्थलमा कायग 

सम्बिी गररिे िानलम) व्यवस्था गररिेछ । 

(B)  रे्नलफोन सोधपुछ सेवाहरु 

 

 सम्बन्धिि 

 सेवाहरु 
  DSDले नसवेज सनभगसेज अनडगिेन्स (ढल निकास अध्यादेश) 

अन्तगगि आम जििालाई ढल निकास सम्बिी मुद्दाहरु साथै ढल 

निकासको लानग लागे्न शुल्क र टर ेड एफु्लएन्ट सरचाजग (ढल 

निकासको व्यवस्थापिमा लागे्न थप शुल्क) सम्बिी गुणस्तरीय र 

ग्राहक-उनु्मख टेनलफोि सोधपुछ सेवाहरु उपलब्ध गिे लक्ष्य 

राख्दछ । 

नवद्यमाि 

उपायहरु 
  टेनलफोि सोधपुछ सेवाहरु नचनियाँ र अंगे्रजीमा भाषाहरुमा 

उपलब्ध छि् ।   

भावी कायगको 

मूल्यांकि 
  समय समयमा DSDले नवनवध जािीयहरुलाई प्रदाि गररिे 

उिीहरुको सेवाको निरन्तर समीक्षा गिेछ र आवश्यक परेमा 

सुधारहरु गिेछ । 

नलइएको /नलिुपिे 

थप उपायहरु 

 

  टेनलफोिद्वारा हुिे सोधपुछहरु सम्हाल्ि DSD ले कमगचारीलाई 

अि द जब टर ेनिङ नदिे व्यवस्था गिेछ । 

   DSD हटलाईि 2300 1110 मा कल गिे नचनियाँ र अंगे्रजी भाषा 

िबोल्िे अल्पसंख्यक जािीयहरूको लानग  DSDले CHEERको 

सहकायगमा 3-िफी कन्रेन््स टेनलफोि दोभाषे सेवा प्रदाि गदगछ। 
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जािीय समाििाको बढावाको निन्धि नवद्यमाि िथा योजिाबद्ध उपायहरुबारे सोधपुछका 

लानग, कृपया डेपुटी नडपाटगमेन्टल सेके्रटरी/जिरल एडनमनिस्ट्र ेसि Ms Connie TSANG 

लाई निम्न माध्यम माफग ि सम्पकग  गिुगहोस् –  

 

टेनलफोि िं : 2594 7017 

फ्याक्स िं : 3103 0013 

ईमेल : enquiry@dsd.gov.hk 

पत्राचार ठेगािा : 43/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai, 

Hong Kong 

 

ढल ननकास सेवा नवभाग 

 


