
जातीय समानताको प्रबर्द्धनमा 

अवस्थित र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

तरकारी माकेट िंग सिंगठन (VMO) 

 

 

तरकारी माकेट िंग सिंगठन (VMO) कृटि टित्त (माकेट िंग) अध्यादेश, क्याप. 277 द्वारा 

माकेट िंग टनदेशकको अटिकार अन्तगगत 1946 मा स्थाटपत एक स्वयिं-लगानी, गैर नाफा 

कमाउने सिंस्था हो। VMO ले मुख्यतया तरकारी थोक टिके्रता र खररदकतागलाई चीउिंग शा 

िानमा रहेको थोक िजार माफग त थोक सेिा र  र ेट िंग पे्ल फमग प्रदान गदगछ। थप रूपमा, 

VMO ले जनतालाई सुरटित र गुणस्तरीय तरकारीहरूको भरपदो र स्स्थर आपूटतग प्रदान 

गदगछ, र स्थानीय कृटिको टदगो टिकासलाई समथगन गदगछ। 

 

सम्बस्ित 

सेिाहरू 

• टिटभन्न जाटतहरूका लागी सेिा प्राििान, टनम्न सटहत: 

- सुरटित र गुणस्तरीय तरकारीहरूको भरपदो र स्स्थर आपूटतग 

प्रदान गदै; 

- िजारको सरोकारिालाको लागी एक टनष्पि र राम्रो स्थापना 

 र ेट िंग िातािरण प्रदान गदै; 

- स्थानीय कृटिको टिकासलाई िृस्ि गनग िजार अपरेसनिा  

ब्याक ब्याज िचत। 

 

अिस्स्थत 

उपायहरू 

• टचटनयााँ र अङ््गरेजी िीच अनुिाद र टचटनयााँ, अङ््गरेजी र मन्डाररन 

भािामा सेिा प्रयोक्तालाई अनुिाद सेिाको प्राििान सटहत 

जातीय समानताको प्रििगनका लागी अिस्स्थत उपायहरू। 

 

• दताग गररएको खररदकतागहरू र VMO को िेिसाइ को लागी 

आिेदन फारम टचटनयााँ (परम्परागत र सरलीकृत) र अिंरेजीमा 

उपलब्ध छन्। 

 

• टिटिि जाटतका माटनससाँग सञ्चार िृस्ि गनग िजारका 

कमगचारीहरूले हङ्गकङ्ग ईसाई सेिाले प्रदान गरेको  ेटलफोन 



व्याख्या सेिाको उटचत उपयोग गने छन। 

 

भटिष्यको 

कायगको 

मूल्याकिं न 

• टिटभन्न भािाहरूमा जातीय समानता प्रििगनसम्बिी 

उपायहरूको चेकटलस्टलाई VMO िजारको कायागलयमा 

उपलब्ध गराइनेछ र प्रमुखताका साथ प्रदटशगत गररनेछ। 

 

• VMO ले थोक िजारमा टिटिि जाटतका माटनसहरुको 

आिश्यकतालाई ध्यानमा राखे्नछ र जातीय पृष्ठभूटमलाई ध्यान 

नटदई जनताका सिै सदस्यहरुलाई सेिा प्रदान गने सुटनटित गनग 

आिश्यक पने उपायहरु राखे्नछ। 

 

• VMO को रोजगारका लागी सिै आिेदकहरुलाई समान 

रोजगारीको अिसर प्रदान गनग। 

 

• VMO ले यसको िजार स्टाफलाई नस्लीय सिंिेदनशीलता र 

जातीय टिभेद अध्यादेशको उनीहरूको समझप्रटत जागरूकता 

िढाउन ताटलमको व्यिस्था गनेछ। 

 

टलएको / टलनु 

पने थप 

उपायहरू 

• VMO द्वारा प्रदान गररएका सेिाहरू जाटत त स्थ छन् भनेर 

सुटनटित गनग क ाईका साथ उपायहरू लागु गररएको छ। 

 

• उपायहरू टनरन्तर सुिारको लागी टनयटमत रूपमा समीिा गररन्छ। 

 

• टिटिि जाती र जातीय समूह / िजार प्रयोगकतागहरूको 

प्रटतटक्रया रेक ग गरीन्छ र टतनीहरूलाई िजार सेिाहरू अझ 

िृस्ि गनग VMO व्यिस्थापन द्वारा टनयटमत समीिा गररन्छ। 

 

 

जातीय समानताको प्रििगनका िारे अिस्स्थत र योजनािि उपायहरूको िारेमा 

सोिपुछको लागी, कृपया तलका च्यानलहरू माफग त श्री  ोमी साङ्गलाई सम्पकग  गनुगहोस्: 

 

 ेटलफोन न. : 2710 0951 

फ्याक्स न. : 2710 0906 



ईमेल : mmlvmo@vmo.org 

ठेगाना : 757 Lai Chi Kok Road, Kowloon 

Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market 

जुलाई 2022




