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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਬਧ ਵ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਉਪਰਾਲ 

ਿੱ
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ਰੇਵ ਗ ਅਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਵ ਭਾਗ ੰ  ਿੱ
ਰੇਟ ਗ ਅਤ ੇਮਲਾਂਕਣ ਟਿਭਾਗ (RVD) ਮਖ ਰਪ ਨਾਲ, ਦਰਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਇਆਂ ਦੀਆ ਂਸਪਤੀਆ 

ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਖਾਟਤਆ ਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਧ ਟਿਚ ਟਿਮਾਂਿ ਨ  

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਟਹਕਟਮਆਂ ਅਤ ੇਟਿਭਾਗਾਂ ਨ ਸਪਤੀ ਮਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਰ 

ਸਲਾਹ ਿੀ ਮ ਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਟਸਰ ਅਤ ੇਟਿਸ਼ਿਾਸਯੋਗ ਸਪਤੀ ਮਾਰਟਕ  ਦੇ ਅਕਟਿਆ ਨ ਇਕਠਾ 
ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇ  ਮਾਟਲਕ ਅਤ ੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਜਹ ਮਾਮਟਲਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇ ਟਿਚੋਲਗੀਰ ਦੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ  
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ੇ ਂ
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਬਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੰ ਿੰ  RVD      : ਦੀਆਂ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਟਜਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ

 (a) ਰੇਟ ਗ ਜਾਬਤ ੇ (Cap. 116) ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਏ (ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇ

ਸਗਰਟਹ) ਜਾਬਤ ੇ (Cap. 515) ਦੇ ਤਟਹਤ ਦਰਾਂ ਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਟਕਰਾਇਆ ਦੇ ਸਬਧ ਟਿਚ ਸਪਤੀਆ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ; 

(b) ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਇਆ ਦੀ ਅਕਾਉਂਟ ਗ (ਲਖਾ) ਅਤ ੇ

ਟਬਟਲਗ; 

(c) ਸਰਕਾਰੀ ਮਟਹਕਟਮਆਂ/ਟਿਭਾਗਾਂ ਨ ਸਪਤੀ ਮਲਾਂਕਣ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ ਹਈਆ ਕਰਨਾ; 

(d) ਸਰਕਾਰੀ ਮਟਹਕਟਮਆਂ/ਟਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰਿਜਟਨਕ ਸਸਥਾਨਾਂ ਅਤ ੇ

ਪਰਾਈਿੇ  ਸੈਕ ਰ ਨ ਸਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹਈਆ ਕਰਨਾ। 

(e) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ (ਏਕੀਕਰਣ) ਦੇ ਜਾਬਤ ੇ (Cap.7) 

ਦਾ ਪਰਬਧਨ; ਅਤੇ 

(f) ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਧਤ ਟਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਟਲਆ ਂ ‘ਤੇ ਲਕਾਂ ਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਿਚੋਲਗੀਰ 

ਦੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ ਹਈਆ ਕਰਨਾ। 
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ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਲ 

 

ੇ  ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅਗਰੇਜ਼ੀ ਟਿਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅਗਰੇਜ਼ੀ ਟਿਚ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਿਾਲ ਲੀਫਲ  ਅਤ ੇਪਰਚੇ 
ਸਾਰਿਜਟਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਿ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 ਅਸੀਂ ਗਲਬਾਤ ਨ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ੇਪਛਟਗਛ ਕਾਊਂ ਰ 'ਤੇ 

ਭਾਸਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ ਮ ਹਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
 ਅਸੀਂ ਿਖ-ਿਖ ਜਾਤੀਆ ਂਦੇ ਲਕਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਟਿਿੀਜ਼ਨਿ ਯੂਟਨ ਾਂ ਦੀਆ 

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀਆ ਨ ਸਬਧਤ ਨਿ ਕਾਨਨ ਨਾਲ ਸਬਟਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਲੀਫਲ  ਕਲ 10 ਭਾਸਾਿਾਂ ਟਿਚ ਮ ਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 

 ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਿਖ-ਿਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਦੇ 

ਲਈ ਸਾਿ ੇਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨਿਾਦ ਦੀ ਟਿਿਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। 
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 ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਿਖ-ਿਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 

ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਟਿਿਸਥਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ   
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ਭਟਿਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਮਲਾਂਕਣ 
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 ਅਸੀਂ ਸੇਿਾ ਮ ਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮੀਟਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਨਯਟਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਟਭਨ ਜਾਤੀ ਦੇ 

ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਿੇ ਾ ਇਕਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ 

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨ ਸਮਟਿਆ ਜਾ ਸਕ।  
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ਟਲਤ ੇਗਏ/ਟਲਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲ 

ਿਾਧ ਉਪਰਾਲ 
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    ,       

ਦੀ ਿਿ ਟਿਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਿਬੈਕ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਾਿਾ ਫਰਿੰ ਲਾਈਨ ਸ ਾਫ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਨੂਿੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਿਾਿਾਂ
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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਟਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਉਪਰਾਟਲਆ ਂਦੇ ਬਾਰ ਪਛਟਗਛ ਲਈ, 

ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਬਰਾਇਨ NG [ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕਤਰ (2)] ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਸਪਰਕ ਕਰ - 

 ੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ .  :  2150 8902 

ਫੈਕਸ ਨਿੰ . : 2152 0138 

ਈਮੇਲ : enquiries@rvd.gov.hk 

ਿਾਕ ਪਤਾ : 15/F., Cheung Sha Wan Government Offices,  
  303 Cheung Sha Wan Road,  
  Kowloon 
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ਰੇਵ ਗ ਅਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਵ ਭਾਗ 

ਜ ਲਾਈ 2022 
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