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जातीय समानताको प्रवर्द्नमाध  
ववद्यमान तथा योजना गरिएका उपायहरू 

 

िेरिङ्ग एण्ड भल्ये एुसन वडपािधमन्िे  

 

 

िरिङ्ग एण्ड भेल्युएसन वडपािमेन्ि (दि वनर्ाधिण तथा मूल्याङ्कन ववभाग, RVD) मुख्यतः 

दिहरू तथा सिकािी भाडा अनुसाि सम्पविहरूको मूल्याङ्कन, लेखाहरूलाई व्यववथथत िाख्न 

ि सङ्कलनका वनवम्त वडमाण्ड नोिहरू जािी गनधका लावग वजम्मेवाि हुन्छ । हामील ेसिकािी 

ब्युिो तथा ववभागहरूलाई सम्पविको मूल्याङ्कनसम्बन्र्ी सुझावहरू पनि उपलब्र् गिाउछौं, 

सम्पवि बजािका समयानुकल तथा ववश्वसनीय तथ्याङ्कहरू एकवित गछौं र घिर्नी तथा 

भाडावालका मावमलाहरूमा पिामर् तथा मध्यथथतासम्बन्र्ी सेवाहरू उपलब्र् गिाउछौं । 
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सम्बवन्र्त 

सेवाहरू    

  RVD का मुख्य वजम्मेवािीहरू वनम्न हुन:    ्

a) िरिङ्ग अध्यादर् (Cap. 116) ि सिकािी भाडा 

(मूल्याङ्कन तथा सङ्कलन) अध्यादर् (Cap. 515) 

अन्तगधत दिहरू तथा सिकािी भाडा अनुसाि 

सम्पविहरूको मूल्याङ्कन;  

b) दिहरू तथा सिकािी भाडाको लेखा कायध तथा वबवलङ्ग; 

c) सिकािी ब्युिो तथा ववभागहरूका लावग सम्पविको 

मूल्याङ्कन सेवाहरूको व्यवथथा; 

d) सिकािी ब्युिो/ववभागहरू, सावधजवनक संथथाहरू ि 

वनजी के्षिलाई सम्पविसम्बन्र्ी जानकािीको व्यवथथा; 

e) घिर्नी तथा भाडावाल (एकीकिण) अध्यादर् (Cap. 7)  

को व्यवथथापन; ि 

f) आवासीय सम्पविहरूको सम्बन्र्मा घिर्नी तथा 

भाडावालका मावमलाहरूमा सवधसार्ािणलाई पिामर् 

तथा मध्यथथतासम्बन्र्ी सेवाहरूको व्यवथथा । 
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ववद्यमान 

उपायहरू 

 

 
 हामील े विवनयाँ तथा अंग्रेजीमा विभाषी सेवाहरू 

उपलब्र्     गराउछौं । सर्वसाधारणमा ववतिणका लावग 

विवनयाँ तथा अंग्रेजीमा विभाषी जानकािी िहका 

वलफलेि तथा पम्पलेिहरू उपलब्र् छन् । 
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 हाम्रो सोधपुछ काउन्टरमा संचार सुनर्धाको लानग 

भाषा   पररचय पत्र प्रदाि गदछौं । 

 हामी उपनर्भानित एकाईरूको भाडामा नियमि गिे ियाँ 

काििूबार नर्नभन्न मानिसहरुका लानग सन्दभवको लानग 

कल 10 िानतहरुका भाषाहरूमा सम्बनन्धत पररचयात्मक 

पचा प्रदाि गछौं  । 

 आवश्यक भएमा हामील े ववववर् जावतका सेवा 

प्रयोगकताधहरूका लावग कागजपिहरूको अनुवादको 

व्यवथथा वमलाउनछेौं । 

 आवश्यक भएमा हामील े ववववर् जावतका सेवा 

प्रयोगकताधहरूका लावग दोभाषे सेवाहरूको व्यवथथा 

वमलाउनेछौं । 
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भार्ी कायधको 

मूल्याङ्कि 

 

 

िावलएका/ 

िावलने थप 

उपायहरू 

        

 

 

 

 सेवाको व्यवथथाको योजना वनमाधण, मूल्याङ्कन तथा 

समीक्षा गनधमा ववववर् जावतका सेवा प्रयोगकताधहरूका 

आवश्यकताहरूलाई बुझ्नका लावग हामीले वनयवमत 

रूपमा ववववर् जावतका सेवा प्रयोगकताधहरूको 

तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गनेछौं । 

 हाम्रा अग्रपवङ्िमा काम गने कमधिािीहरूले 

व्यथथापनलाई   भाषासम्बन्र्ी सेवाहरूको  व्यवथथालाई 

बढाउनका लावग, यदद कनै भएमा, पृष्ठपोषण  उपलब्र् 

गिाउनेछन ्। 

ु

 
 

 



3  

जातीय समानताको प्रवर्द्नमा ववद्यमान तथा योजना गरिएका उपायहरूसम्बन्र्ी 

सोर्पुछहरूका लावग दहायका माध्यमहरूमाफत कपया श्री ब्रायन ङ्म [सहायक प्रावववर्क 

सेक्रििी (2)] लाई सम्पक गनुधहोस: 
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िवलफोन नम्बि : 2150 8902 

फ्याक्स नम्बि : 2152 0138 

इमेल : enquiries@rvd.gov.hk 

हुलाक ठगाना :     15/F., Cheung Sha Wan Government Offices, 

303 Cheung Sha Wan Road, 

  Kowloon 
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िेरिङ्ग एण्ड भल्ये एुसन वडपािधमन्िे   

िलाईु  2022 

 

 




