जातीय समानताको बढावा नननतत
नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु
जल आपूर्ति नवभाग
(वाटर सप्लाइस निपाटिमेन्ट)
जल आपूर्ति नवभाग (WSD)ले हङकङका 99.9% भन्दा बढढ जनसंख्यालाई उनीहरुको
जातीय पृष्ठभूनमको पवािह नबना उनीहरुलाई गुणस्तररय तथा भरपदो जल आपूर्ति गरररहेको
छ । जल आपूर्तिका लानग आवेदनहरु वा सेवाग्राहीका खाता तथा अन्य जल आपूर्ति सेवाहरु
सतबनन्ित सोिपुछहरु पााँच वटा उपभोक्ता सोिपुछ के न्रहरुमा (कस्टमर एन्क्वाइरी सेन्क्टरस् ,
CECs) स्वंयम आफै गई वा उपभोक्ता टेनलफोन सोिपुछ के न्र (CTEC)मा फोन माफफ त पनन
गनि सढकन्छ । हामी नवनवि जानतका हाम्रा उपभोक्ताहरुलाई हाम्रो CECs तथा CTEC को
सेवाहरुमा समान पहाँच प्रदान गनि तत्पर छौं ।

(A) CECs
यी पााँच CECs ले नबहानको 8:30 देनख सााँझको 6:30 सतम, सोमबार देनख शुक्रबार, सेवा
प्रदान गदिछन् र शननबार, आईतबार तथा साविजननक नबदाहरुको ढदन बन्द रहन्छ । CECs
का ठे गानाहरु तल उल्लेनखत छन्

Wan Chai CEC – 1/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai



Tai Kok Tsui CEC – G/F, 41 Tit Shu Street, Tai Kok Tsui



Sha Tin CEC – 3/F, Sha Tin Government Offices, 1 Sheung Wo Che Road,
Sha Tin



Tai Po CEC – 4/F, Tai Po Government Offices, 1 Ting Kok Road, Tai Po



Tuen Mun CEC – 7/F, Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen Hi Road,
Tuen Mun

सतबनन्ित
सेवाहरु



CECs ले हाम्रो उपभोक्ताहरुलाई जल आपूर्तिका
आवेदनहरु तथा उपभोक्ताको खाताहरु सम्बन्क्धी

लागग

सोिपुछहरु

तथा अन्य जल आपूर्ति सेवाहरुका लानग वान-स्टप सेवाहरु प्रदान
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गदिछन् ।
गवद्यमान



CEC सेवाहरु सािारणतया नचननयााँ तथा अंग्रेजीमा प्रदान गररए
तापनन,जानकारी पर्चीहरु नवनवि जानतका उपभोक्ताहरुका लानग

उपायहरु

बहासा ईन्िोनेनशया, नहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई, उदूि
तथा नभयतनामी लगायतका नवनभन्न आठ भाषाहरुमा सनजलै
देनखने स्थानहरुमा प्रदर्शित छन् साथै CEC को काउन्टरहरुमा
अल्पसंख्यक जातीयहरुका लानग के न्र (CHEER) को हटलाइन
माफि त टेनलफोन दोभाषे सेवा (TELIS) नन:शुल्क दोभाषे सेवा
प्रचारका लानग उपलब्ि छन् । नचननयााँ वा अंग्रेजी दुवै भाषा
नबोल्ने उपभोक्ताहरुका लानग, CEC को कमिचारीले TELIS मा
फोन गरी CHEER को नन:शुल्क दोभाषे सेवा प्रदान गनेछ ।
भावी कायफको



WSD ले CEC का नवनवि जानतका उपभोक्ताहरुका सेवाहरुलाई
समय समयमा सनमक्षा साथै जरूरी परे मा सुिार गनेछ ।



WSD ले CEC का कमिचारीहरुलाई नवनवि जानतका
उपभोक्ताहरुलाई सेवा प्रदान गनि साथै CHEER को TELIS

मूलयांकन
गलइएको /गलनु पने
थप उपायहरु

माफि त नन:शुल्क दोभाषे सेवाहरु प्रदान गनि तानलम ढदनेछ ।

(B) CTEC
CTEC ले वषिभरर नै 24-घण्टे हटलाइन सेवाहरु प्रदान गदिछ । सोिपुछको हटलाइन नतबर
2824 5000 हो ।
सतबनन्ित
सेवाहरु



गवद्यमान



उपायहरु

CTEC ले हाम्रो उपभोक्ताहरुलाई जल आपूर्तिका लानग आवेदनहरु
तथा उपभोक्ता खाताहरु तथा अन्य जल आपूर्ति सेवाहरु सतबनन्ि
सोिपुछहरुका लानग टेनलफोन सेवाहरु प्रदान गदिछ ।
नचननयााँ र अंग्रेजी दुवै भाषा नबोल्ने उपभोक्ताहरुका लानग CTEC
का कमिचारीले TELIS मा फोन गरर उपभोक्ताहरुलाई CHEER
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को नन:शुल्क दोभाषे सेवा प्रदान गनेछ ।
भावी कायफको



समय समयमा समीक्षा साथै जरूरी परे मा सुिार गनेछ ।

मूलयांकन
गलइएको /गलनु पने

WSD ले CTEC का नवनवि जानतका उपभोक्ताहरुका सेवाहरुलाई



WSD ले नचननयााँ र अंग्रेजी नबोल्ने उपभोक्ताहरुका लानग
हटलाइनमा एक नयााँ भाषा छनौट गने गवकलप “4 - अन्य भाषाहरु”

थप उपायहरु

थप गनेछ । “4”, दबाउदा उपभोक्ताहरुको कल CHEER को
TELIS हटलाइनमा नसिै नन:शुल्क दोभाषे सेवाहरुका लानग पुन:
र्निदने शत हनेछ ।



WSDले

CTECका

कमफर्चारीहरुलाई

गवगवध

जागतका

उपभोक्ताहरुलाई सेवा प्रदान गनफ साथै CHEER को TELIS माफफ त
गन: शुलक दोभाषे सेवाहरु प्रदान गनफ तागलम ददनेछ ।

जातीय समानताको बढावा नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरुबारे सोिपुछका
लानग, कृ पया नसननयर(वररष्ठ) ईनन्जननयर/ मुख्य कायफलयलाई ननम्न माध्यम माफि त सतपकि
गनुिहोस् टनलफोन नं.

:

2829 4709

फ्याक्स् नं.

:

2824 0578

ईमेल
पत्राचार ठे गाना

:
:

wsdinfo@wsd.gov.hk
48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan
Chai, Hong Kong

जल आपूर्ति नवभाग
मे 2020
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