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द ल्याण्ड रे नजस्ट्र ी (मालपोत)

द ल्याण्ड रे जिस्ट्री (मालपोत) हङकङमा रहे का िग्गालाई प्रभाव पार्ने उपकरणहरू दताा
गर्ने र िग्गा दताा अध्यादे श (अर्नुच्छेद 128) (LRR) तथा िग्गा दताा जर्नयमावली (अर्नुच्छेद
128क) (LRR) अन्तगात सावािजर्नक खोिका लाजग िग्गा रे कर्ा को प्रावधार्नको लाजग एक
सरकारी कायाा लय हो । हामी िग्गाधर्नी जर्नकायहरू (OC) को पञ्जीकरण, OC द्वारा पेश
गर्नुापर्ने कागिातहरू फाइल गर्ने र भवर्न व्यवस्थापर्न अध्यादे श (अर्नुच्छेद 344) (BMO)
अन्तगात OC स्रेकर्ा हरूको खोि सेवाहरूको प्रावधार्नको लाजग पजर्न जिम्मेवार छ ौँ ।
हामी उर्नीहरूको र्नश्लीय र िातीय पृष्ठभूजमको ख्याल र्नगरी सबै सदस्यहरूको सरोकार
रहे का सेवाहरूमा समार्न पहौँ च सुजर्नजित गर्नुालाई ठूलो महत्त्व जदनछ ौँ ।

सम्बन्धित सेवाहरू

मोिुदा उपायहरू

⚫

द ल्याण्ड रे जिस्ट्री (मालपोत) ले LRO तथा LRR को पालर्ना गर्ने
उपकरणहरू दताा गर्नेछ । िर्नताले िग्गा दताा र िग्गाको
अजभलेखका प्रजतजलजपहरू क्वीन्सवेमा अवन्धस्थत ग्राहक केन्द्र र
क्रमशः ताई पो, सुएर्न वार्न र युएर्न लङमा अवन्धस्थत रहे का र्नयाौँ
क्षेत्र खोि कायाा लयहरू (सामूजहक रूपमा “ल्याण्ड रे जिस्ट्री
कायाा लयहरू”) वा एकीकृत दताा सूचर्ना प्रणालीको अर्नलाइर्न
सेवाहरूको माध्यमबाट प्राप्त गर्ना सक्नेछर्न् ।

⚫

BMO अन्तगात जर्नयुक्त व्यवस्थापर्न सजमजतहरूले हरूको दताा का
लाजग ल्याण्ड रजिस्ट्रारलाई जर्नवेदर्न जदर्न सक्छर्न् । हरूको
व्यवस्थापर्न सजमजतका सजचवहरूले BMO अन्तगात ल्याण्ड
रजिस्ट्रारमा पेश गर्नुापर्ने कागिात पेश गर्नुापर्नेछ ।
सवासाधारणले सम्बन्धित िग्गा दताा कायाा लयबाट OC
अजभलेखहरू खोज्न सक्नेछर्न् ।

⚫

द ल्याण्ड रजिस्ट्रीले सेवाको बन्दोवस्तीमा जचजर्नयाौँ र/वा
अङ् ग्रेिीमा िर्नतासौँग सञ्चार गदा छ । सवासाधारणका लाजग
मुजित सबै िार्नकारी (िार्नकारी पत्रक र आवेदर्न फारमहरू
आजद लगायत) र जवभागीय र IRIS वेबसाइटहरूमा रहे का
िार्नकारी चीजर्नयाौँ र अङ् ग्रेिी दु वै भाषामा हनछ ।
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⚫

िातीय अल्पसंख्यक बाजसन्दाहरूको सद्भाव र संवधार्न केन्द्र
(CHEER) को माध्यमबाट आवश्यक पदाा दोभाषे सेवाको
व्यवस्था गररर्नेछ । CHEER ले आठ भाषाहरूमा दोभाषे सेवा
प्रदार्न गदा छ, िसमा बहासा इन्डोर्नेजसया, जहन्दी, र्नेपाली, पञ्जाबी,
उदू ा , ट्यागालग, थाई र जभयतर्नामी छर्न् ।

भजवष्यका
कायाहरूको
मूल्याङ्कर्न

⚫

जर्नरन्तर सुधारका लाजग समय-समयमा उपायहरूका बारे मा
समीक्षा गररनछ । आवश्यक र उपयुक्त भए अर्नुसार थप सुधार
गर्ना सजकनछ जक भन्ने बारे मा, यजद कुर्नै भएमा, प्रयोगकताा हरूबाट
आएका पृष्ठपोषण / सुझावहरू रे कर्ा गररनछ र समीक्षा गररनछ ।

अवलम्बर्न गररएका
/ गर्नुापर्ने थप
उपायहरू

⚫

उर्नीहरूमा र्नश्लीय तथा िातीय समार्नता का बारे मा सचेतर्ना र
बुझाइमा अजभवृन्धि ल्याउर्न, उपयुक्त भए अर्नुसार हामी समार्न
अवसर आयोग, संवैधाजर्नक तथा मेर्नल्याण्ड माजमला जवभाग,
जर्निामती सेवा प्रजशक्षण तथा जवकास संस्थार्न आजद िस्ता
सान्दजभाक संगठर्नहरूद्वारा प्रदार्न गररर्ने उपयुक्त प्रजशक्षण
कायाक्रमहरूमा भाग जलर्नका लाजग हाम्रा कमाचारीलाई मर्नोजर्नत
गर्ना िारी राख्नेछ ौँ ।

िातीय समार्नताको प्रविा र्न सम्बिी माजथका उपायहरूका बारे मा सोधपुछका लाजग,
कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा प्रबिकलाई जर्नम्न च्यार्नलहरू माफात सम्पका गर्नुाहोस् टे जलफोर्न र्नं.
फ्याक्स र्नं.
ईमेल
पोस्ट्ल ठे गार्ना

:
:
:
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3105 0000
2596 0281
csa@landreg.gov.hk
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