
 
�नजी  प�रसरह�मा  पोट� बल

उपकरणको  अ�धक  �पमा  �वै��क
�योजनका  ला�ग  �चार

 

�वधायी  संशोधन�ारा
Sअवरोधह�  हटाउँ दै

l  पोट�बल उपकरणह�ले �भावकारी �पमा काम ग�ररहेको छ
भनी सु�न��त गन�, FSD ले �नजी प�रसरह�मा पोट�बल
उपकरणका हकदारह�लाई �वंयम ती उपकरणह�को �नय�मत
जाँच गन� �ो�साहन गद�छ ।

य�द अ��न �नय��क उपकरणमा �खया लागेमा, रसाएमा वा
�ब��एको देखा परेमा तु��तै यसको �योग रो�नुहोस् र पंजीकृत
अ��न सेवा जडान गन� ठेकेदार�ारा �यसको �व�तृत �नरी�ण
गन� �व�ा �मलाउनुहोस् ।

हङकङ अ��न सेवा �वभाग 

�वधायी संशोधन प�छ, �य�ता पोट�बल उपकरणका हकदारह�लाई ती
उपकरणह� सध� �भावकारी काय� अव�ामा रा�ने वैधा�नक दा�य�व र
RFSICs �ारा ��येक 12 म�हनामा क��तमा एक पटक ग�रने �नरी�णबाट
छुट �दइनेछ ।

सो छुट �न�न कुराह�मा लागू �ँदैन:

�यूनतम अ��न सेवा जडान तथा उपकरणह�को कोड अफ
�या��टस(अ�यास नी�त)अनुसार जडान ग�रएको पोट�बल
उपकरणह�

l  �व�भ� कानून अ�तग�त अनुम�तप� वा दता� �ा�त गन�
आव�यक पन� प�रसरह�

�नजी भवनको साझा �े�, ज�तै क�रडोर, लबीह�, �स�ढ�ह�,
इ�या�द मा �वे��क �पमा जडान ग�रएको पोट�बल
उपकरणह�

पोट� बल  उपकरणह�को  अनुमो�दत  ���या

l  उपकरणको काय��व�ध र सुर�ालाई �यानमा रा�दै, सबै पोट�बल उपकरणह�
हङकङमा �ब�� वा आपू�त� गनु� अ�घ अ��न सेवा �नद�शकले अनुमोदन गन�छ ।

l  पोट�बल उपकरण एक आगो �नय��ण गन�, �नभाउने, अ��न रोकथाम वा कम गन�
उ�े�यका �न��त �नमा�ण, �योग वा �डजाइन ग�रएको एउटा �स�गो अ��न सेवा उपकरण
हो ।

अनुमो�दत पोट�बल उपकरणह�को सूची �नद�शकले रा�नेछ र सव�साधारणको
जानकारीको ला�ग ��येक वष� क��तमा एक पटक सरकारी राजप�मा �का�शत ग�रनेछ 

पोट� बल  उपकरणह�को  परी�ण



�नजी  प�रसरह�मा  पोट� बल  उपकरणको
अ�धक  �पमा  �वै��क  �योजनका

ला�ग  �चार

消防處計劃透過修訂法例，
⿎勵市⺠⾃願在住⽤處所
使⽤⼿提滅⽕設備。

��ा�-अलोन फायर
�डटे�टरह�को �ापक
�योग बारे �चार

पोट�बल उपकरणह�, ज�तै अ��न �नय��क उपकरणह� र फायर
ब�याङकेटह�, �ार��क चरणमा आगो �नभाउन �भावकारी ��छ र
सव�साधारणह�लाई अनुमो�दत पोट�बल उपकरणह� आ�नो घरको
प�रसरमा रा�नु सुर��त र �ववेकपूण� ��छ।

सव�साधारणह�ले �नजी प�रसरह�मा आ�नो इ�ा अनुसार पोट�बल
उपकरणह�को �ापक �योगको �व��नले �भावकारी �पमा
सव�साधारणको घरह�मा अ��न सुर�ाको �े�लाई �व�तार गद�छ।

हङकङ अ��न सेवा �वभाग (FSD)

�नजी  प�रसरह�मा  ल��त  अ��न
सुर�ाका  उपायह�

FSD ले बा�स�दाह�लाई आगो लागेको समयमा “आक��मक तयारीका ला�ग तीन
आधारभूत सीपह�" अ�धक �योग गरी �नद��शत अ��न सुर�ाका उपायह� अपनाउन
पन� आव�यकता देखेको छ ।

य�द तपाईलाई थप जानकारी चा�हएमा, कृपया अ��न सेवा �वभागलाई स�क�  गन�
न�हच�कचाउनुहोस्：
 ईमेल：domestic_portable_e@hkfsd.gov.hk

��ा�-अलोन फायर �डटे�टरह�को �ापक �योग बारे �चार

2021मा अ��न सेवा (जडान तथा उपकरण) �नयमह� प�रमाज�न ग�रयो
जसमा कुनै प�न भवन/प�रसरका मा�लकह�/ बाहालवालाह�ले �वै��क
�पमा जडान गरेको कुनै प�न ��ा�-अलोन फायर �डटे�टरह� मम�तस�महार
गन�, जडान गन�, �नरी�ण वा मम�त गन�का �न��त अ��न सेवा जडान गन�
पंजीकृत ठेकेदारह�लाई संल�न गराउन आव�यक पद�न।

l  यसबाहेक, �य�ता उपकरणका हकदारह�लाई ती उपकरणह�लाई सध�
�भावकारी काय� अव�ामा रा�ने वैधा�नक दा�य�वबाट र RFSICs �ारा
��येक 12 म�हनामा क��तमा एक पटक ग�रने �नरी�णबाट छुट �दइनेछ ।

l  FSD ले सुर��त तवरले पोट�बल उपकरणह� लगायत FSI/E
को �योग बारे सव�साधारणह�लाई �श�ा �द�दै आईरहेको छ ।
 

पोट�बल उपकरणका हकदारह�ले अ��न सेवा (जडान र उपकरण) �नयमह�
अ�तग�त वैधा�नक दा�य�वह� पालन गन� आव�यक छ र ती वैधा�नक
आव�यकताह� पूरा गन�को �न��त अ��न सेवा जडान गन� पंजीकृत
ठेकेदारलाई लागत खच� भु�ान गन� आव�यक छ । यस स�ब�मा, FSD ले
�वधायी संशोधनको मा�यम �ारा �नजी प�रसरमा अनुमो�दत पोट�बल
उपकरणह�को �वै��क �योजनलाई �ो�सा�हत गन� योजना बनाएको छ ।


