
Umiiral at planadong mga hakbang sa 
pagtataguyod ng pagkapantay-pantay ng lahi 

 
Kagawaran ng Pagtatalaga ng Bayad at Pagtatalaga ng Halaga 

 
Ang Kagawaran ng Pagtatalaga ng Bayad at Pagtatalaga ng Halaga (RVD) ay 
pangunahing responsable para sa pagtatasa ng mga ari-arian para sa mga bayad at 
upa sa Pamahalaan, pagpapanatili ng mga account at Pagpapalabas ng mga abiso 
ng demanda para sa koleksyon ng mga ito. Kami rin ay nagbibigay ng payo sa 
pagtatalaga ng halaga sa mga Kagawaran ng Pamahalaan, tinitipon ang 
napapanahon at maaasahang mga istatistika ng merkado ng ari-arian at nagbibigay  
ng mga serbisyo sa pagpapayo at serbisyo bilang tagapamagitan sa mga usapin sa 
pagitan ng may-ari at sa umuupa. 
 
Mga  
Serbisyo na  
Kasama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mga  
Umiiral na  
Hakbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ang pangunahing mga tungkulin ng RVD ay:- 
(a) Pagtatasa sa mga ari-arian para sa mga Bayad at Upa 

sa Pamahalaan sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtatalaga 
ng Bayad (Cap. 116) at ang Ordinansa ng Upa sa 
Pamahalaan (Pagtatasa at Koleksyon) (Cap. 515); 

(b) Accounting at billing ng mga Bayad at Upa sa 
Pamahalaan; 

(c) Probisyon ng mga serbisyo sa pagtatalaga ng halaga sa 
ari-arian sa mga kagawaran ng Pamahalaan; 

(d) Probisyon ng impormasyon ng ari-arian sa mga 
kagawaran ng Pamahalaan, pampublikong ahensiya at 
ang pribadong sektor; 

(e) Pagpapatupad ng Ordinansa (Konsolidasyon) ng May-
ari at Umuupa (Cap. 7); at 

(f) Probisyon ng mga serbisyo sa pagpapayo at bilang 
tagapamagitan ng publiko sa mga usapin ng may-ari at 
umuupa kung pag-uusapan ang mga residensiyal na 
ari-arian. 

 
 Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa wika sa Intsik at 

Ingles. Ang mga pulyeto ng impormasyon sa wika na nasa 
Intsik at Ingles ay magagamit para sa distribusyon sa 
publiko. 
 

 Kami ay magbibigay ng kard ng pagkakakilanlan ng wika 
sa aming dulugan para mapabilis ang komunikasyon. 
 

 Nagbibigay kami ng panimulang polyeto na may 
kaugnayan sa bagong batas upang ayusin ang mga 
nangungupahan sa mga pinaghati-hating yunit sa 
kabuuang 10 wika para pagsangguni ng mga taong may 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

magkakaibang lahi. 

 
 

 Kami ay magsasaayos sa pagsasalin ng aming mga 
dokumento para sa mga gumagamit ng serbisyo mula sa 
iba’t ibang mga lahi kung kinakailangan. 
 

 Kami ay magsasaayos sa serbisyo ng interpretasyon para 
sa mga gumagamit ng serbisyo mula sa iba’t ibang mga 
lahi kung kinakailangan. 
 

Pagtatasa ng  
Trabaho sa  
Hinaharap 

 Kami ay mangongolekta sa impormasyon ng mga 
gumagamit ng serbisyo mula sa iba’t ibang mga lahi sa 
nang madalas upang maunawaan ang kanilang mga 
pangangailangan sa pagpaplano, pagtatasa at pagsusuri ng 
probisyon ng serbisyo. 

 

 

Karagdagang  
mga Hakbang  
na Gagawin /  
Kailangan na 
Gawin 

 Ang aming mga humaharap na kawani  ay magbibigay ng 
feedback, kung mayroon, para sa Pagpapabuti ng 
probisyon ng mga serbisyo sa wika sa Namamahala. 
 
 

 
Para sa mga katanungan tungkol sa umiiral at planadong mga hakbang sa 
pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring kontakin si Ginoong 
Brian NG [Assistant na Teknikal na Kalihim (2)] sa pamamagitan ng sumusunod 
na mga paraan –  
 
 
Numero ng Telepono : 2150 8902 
Numero ng Fax  : 2152 0318 
Email    : enquiries@rvd.gov.hk 
Postal na Address  : 15/F., Cheung Sha Wan Government Offices, 
     303 Cheung Sha Wan Road, 
     Kowloon 
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