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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

अवनथित तिा योजनाबद्ध उपायहरु 

 

नागरिक उड्डयन नवभाग 

 

नागरिक उड्डयन नवभाग (CAD) एक सुिनित, भिपर्दो तिा र्दीगो वायु यातायात प्रणालीका 

लानग प्रनतबद्ध छ । CAD ल ेगुणथतरिय सेवा प्रर्दान गनुुका सािै सवसुाधािणल ेउनीहरुको 

जातीय पृष्ठभूनमका बाबजुर्द, हाम्रो सेवाहरुसतम समान पहुँच िाख्न सकुन् भनन प्रयास गर्दछु । 

सेवाहरु  

सतबनधधत 

⚫  CADले एयि प्यासेधजि निपाचुि ट्याक्स(APDT)को िकम 

फिताुका लानग अनलाइन, पोथटबाट वा व्यनिगत रुपमा पनन 

आवेर्दनहरुको प्रफिया पिूा गर्दछु । CADल े नवमानको हल्लाबािे 

उजुिी तिा सोधपुछहरु पनन सतहाल्र्दछ । 

 

अवनथित  

उपायहरु 

⚫  CADले हङकङको र्दईु आनधकारिक भाषाहरु (जुन नचननयाुँ तिा 

अंगे्रजी) यसको सेवाको प्रावधानहरुमा प्रयोग गर्दछु । CADको 

वेबसाईटमा एक नवशेष पेज बनाईएको छ जहाुँ CADका छाननएका 

आवश्यक जानकािी आठवटा भाषाहरु जसमा बहासा ईधिोनेनशया, 

नहधर्दी, नेपाली, पधजाबी, उर्दू,ु तागालग, िाई तिा नभयतनामी 

पर्दछुन् ।  

 ⚫  जहाुँ आवश्यक ि उनचत हनेछ, त्यहाुँ र्दोभाषे तिा अनुवार्द सेवाको 

व्यवथिा गरिनेछ । कमुचािीले भाषा सेवा प्रर्दायकहरु जथतै 

अल्पसखं्यक जानतयहरुका लानग केधर(CHEER)लाई संलग्न गिाउन 

सक्छ । CHEER ले टेनलिोन र्दोभाषे सेवाहरु आठवटा भाषाहरु 

जसमा बहासा ईधिोनेनशया, नहधर्दी, नेपाली, पधजाबी, उर्दू,ु 

तागालग, िाई तिा नभयतनामी पर्दछुन् । यो सेवा नवनवध जानतका 
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जातीय समानताको बढावाको नननतत अवनथित तिा योजनाबद्ध उपायहरु सतबधधी सोधपुछ 

गनु, कृपया नमथटि थयाम तम, िपे्युरट निपाुटमेधटल सिेेटिी (जनिल) लाई ननम्न माध्यमहरु 

मािुत सतपकु गनुुहोस् - 

 

टेनलिोन नं. : 2910 6340 जून 

फ्याक्स नं. : 2910 6351 

ईमेल : enquiry@cad.gov.hk 

पत्राचाि ठेगाना : 5/F, Office building, Civil Aviation Department 

Headquarters, 1 Tung Fai Road, Hong Kong 

International Airport, Lantau 

 

नागरिक उड्डयन नवभाग 

जलुाई 2022 

माननसहरुका लानग CAD को वेबसाइट तिा CAD को सेवा 

काउण्टिको पोथटिहरुद्वािा परिनचत गिाईएको छ । 

 

भावी कायुको  

मूल्यांकन 

⚫  CADले नवनवध जानतका माननसहरुका आवश्यकताहरुलाई पूिा 

गनु यसका सेवाहरु परिष्कृत गनु सवुसाधािण तिा कमुचािीको 

प्रनतफिया तिा सुझावहरुलाई ध्यानमा िाख्र्द ैयसका सेवाहरु समय-

समयमा समीिा गनेछ । 

 

लिन/े लिनु पने थप 

उपायहरु 

 

⚫  CADले अधय भाषाहरुमा यसको वेबसाइटको आवश्यक जानकािी 

अपिटे गनु जािी िाख्नेछ । 

 


