जातिगि समानिा प्रवर्द्धन गनध हेिु
तिईएका अवतथिि र योजनाबर्द्
उपायहरू
कानूनी सहायिा तवभाग द्वारा

हङकङमा, यदि कुनै व्यदि साधन र योग्यता का परीक्षणहरू मा योग्य ठहररएको छ भने प्रत्येक व्यदि काननु ी सहायताको हकिार
छन,् यसमा जादत वा दनवासस्थान को वास्ता गररन्िैन ।
काननू ी सहायता दवभाग (LAD) ले दवदभन्न जातहरु का आवेिकहरु / सहायता प्राप्त व्यदिहरूलाई काननु ी सहायता सेवाहरू प्रिान
गिाा वहााँहरूलाई सहयोग प्रिान गना दनम्न वदणात उपायहरू दलएको / दलने योजना गरे को छ:
क.

कानूनी सहायिा का सेवाहरु को तवषय मा पर्ाध हरु

अवतथिि उपायहरु

● LAD ले बगं ाली, दहन्िी, इन्डोनेदसयाली, नेपाली, तागालोग, पञ्जाबी, तदमल, थाई, उिाू र
दभयतनामी लगायत १० वटा भाषाहरू मा काननू ी सहायता सम्बन्धी पर्ााहरू को एउटा श्रंखला
प्रकादित गरे को छ।
● यी पर्ााहरू साँगै अन्य पर्ााहरू पदन LAD को कायाालयहरू मा उपलब्ध छन् वा
दतनीहरूलाई LAD को वेबसाइट बाट डाउनलोड गना सदकन्छ।
● ती पर्ााहरू सम्बदन्धत वादणज्य ितू ावास कायाालयहरू, प्रदतदनदधत्व नगररएका वािीहरू
का लादग न्यायपादलका को संसाधन के न्र, प्रदतदनदधत्व नगररएका वािीहरू का लादग न्यादयक
सल्लाह प्रिान गने योजना को कायाालय (प्रदियात्मक सल्लाह प्रिान गने योजना), प्रहरी
थानाहरू, गरह दवभाग को सावाजदनक सोधपछु सेवा के न्रहरू, श्म दवभाग को पररसरहरु मा,
सधु ार सेवा दवभाग, समाज कल्याण दवभाग र सावाजदनक अस्पतालहरू मा पदन उपलब्ध छन।्
● दवदभन्न जादत का सम्भादवत आवेिकहरू का लादग काननू ी सहायता सेवाहरू को गणु स्तर
बढाउन ग्राहक सेवा पहल को रूप मा, अंग्रेजी वा दर्दनयााँ नबोल्ने सम्भादवत आवेिकहरूलाई
सर्ेत गराउन मादथ उदल्लदखत १० भाषाहरू मा पोस्टर दडजाइन गरी प्रििान मा रादखएको छ।
उनीहरूलाई आवेिन प्रदिया मा मद्दत गना दन:िल्ु क अनवु ाि सेवा को पदन व्यवस्था गररएको
छ।
● दवदभन्न जादत का मादनसहरू ले जानकारी प्राप्त गना को लादग LAD को वेबसाइट मा
रहेका सेवाहरू को बारे मा पोस्टर वा पर्ााहरू डाउनलोड गना सक्छन।्
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भतवष्य मा गनध पने
कामको मूल्याङ्कन

● काननु ी सहायता सेवाहरू प्रवर्द्ान गनाका लादग प्रर्ार कायािमहरू को प्रभावकाररता
को बारे मा प्राप्त प्रदतदिया को सधु ार गने ध्येय ले दनरन्तर समीक्षा गररनेछ।
● LAD का सेवाहरू मा दवदभन्न जादत का मादनसहरू बाट अन्यान्य प्रदतदिया र
सझु ावहरू सङ्कलन गररनेछ अदन सेवाहरू मा दनरन्तर सधु ार गना का लादग दवर्ार
गररनेछ।
----------

ख.

काननू ी सहायिाको आवेदनको िातग अनवु ाद गने सेवा

अवतथिि
उपायहरु

● काननु ी सहायता प्रत्येक व्यदि को लादग उपलब्ध छ जसले साधन र योग्यता का परीक्षणहरू मा
सफलता प्राप्त गछा , वहााँ को जादत अथवा दनवासस्थान को वास्ता गररन्िैन ।
● LAD ले अङ्ग्रेजी वा दर्दनयााँ नबोल्ने आवेिकहरूलाई आवेिन प्रदिया मा मद्दत गना दन:िल्ु क
अनवु ाि सेवा प्रिान गने व्यवस्था गनेछ।
● साधन र / वा योग्यता का परीक्षणहरू मा सफलता हादसल गना असफल भएका आवेिकहरूलाई
उच्र् अिालत को रदजस्रार समक्ष पनु रावेिन गने अदधकार छ। LAD ले आवेिकहरू /
अपीलकतााहरूलाई पनु रावेिन को सर्ू ना पेि गना, पनु रावेिन को लादग दमदत तय गना र अंग्रेजी वा
दर्दनयााँ नबोल्ने आवेिकहरू / अपीलकतााहरू को पनु रावेिन को सनु वु ाइ मा अनवु ािक को दन:िल्ु क
सेवा उपलब्ध गराउन को लादग न्यायपादलकालाई सदू र्त गना मद्दत गनेछ।
● अंग्रेजी वा दर्दनयााँ नबोल्ने आवेिकहरूलाई आवेिन प्रदिया मा मद्दत गना हेतु अनवु ािक को
दनिःिल्ु क सेवाको उपलब्धता बारे सर्ेत गराउन मादथ उदल्लदखत १० वटा भाषाहरू मा पोस्टर
दडजाइन गरी प्रििान मा रादखएको छ।

भतवष्य मा गनध
पने काम को
मूल्याङ्कन

 काननु ी सहायता सेवाहरू प्रवर्द्ान गनाका लादग प्रर्ार कायािमहरू को प्रभावकाररता को बारे मा
प्राप्त प्रदतदिया को सधु ार गने ध्येय ले दनरन्तर समीक्षा गररनेछ।
• दवदभन्न जादत का आवेिकहरू साँग प्रत्यक्ष रुप मा वाताालाप गना सक्षम बनाउने ध्येय ले मादथ
उदल्लदखत १० भाषाहरू मध्ये समावेि भएका ९ वटा भाषाहरु तत्काल अनवु ाि कायािम मा
स्थापना गररएको छ र बााँकी रहेको एउटा भाषालाई अदिल्ला पदं ि का कमार्ारीहरु को
कायास्थलमा स्थापना गररने छ।
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ग. काननू ी सहायिा प्राप्त कायधवाही को िातग अनवु ादक को सेवा
अवतथिि
उपायहरु

भतवष्य मा गनध
पने काम को
मूल्याङ्कन

 दवदभन्न जादतका व्यदिहरूलाई अिालत मा कायावाही संस्थागत गना वा अिालत मा प्रदतरक्षा
गना हेतु कायावाही गनालाई जब काननु ी सहायता प्राप्त दिइन्छ, LAD ले मद्दु ा को सही तररका मा
कायाान्वयन को लादग तोदकएको वदकलहरू ले उदर्त रूपमा खर्ा गरे को व्याख्या र अनवु ाि
खर्ा सदहत मादमला मा प्रदतदनदधत्व गरे को खर्ा वहााँहरुलाई अदग्रम भि
ु ानी गनेछ।
 सेवाहरू मा दनरन्तर सधु ार गनाका लादग दवदभन्न जादत का सहायता प्राप्त व्यदिहरू बाट वहााँहरु
को प्रदतदिया सङ्कलन गरी त्यस मादथ दवर्ार गररनेछ।

घ. LAD का कमधर्ारीहरुिाई प्रतिक्षण प्रदान

अवतथिि उपायहरु

 LAD कमार्ारीहरू को जातीय भेिभाव अध्यािेि (RDO) र जातीय समानता को प्रवर्द्ान
सम्बन्धी प्रिासदनक दििादनिेिहरू (दििादनिेिनहरू) को समझ र जागरूकता बढाउन को
लादग, RDO का दसर्द्ान्तहरू र दििादनिेिहरू तथा मद्दु ाहरू साझेिारी गने कायािम मादथ
समान अवसर आयोग द्वारा वाताा प्रिान गने व्यवस्था गररयो। वाताामा LAD का कमार्ारीहरू
सदहत पेिेवर अदधकारीहरू, काननू कमार्ारी र अदिल्लो पंदि का दलदपक कमार्ारीहरू
सहभागी दथए।
 कमार्ारीहरु ले हेना र प्रयोग गना पाउन भनी LAD पोटालमा प्रदिक्षण का सामग्रीहरू अपलोड
गररयो।

भतवष्य मा गनध पने
कामको
मूल्याङ्कन

 LAD ले कमार्ारी सिस्यहरू, दविेष गरी अदिल्लो पंदि मा कायारत कमार्ारी सिस्यहरूलाई
RDO र मागादनिेिनहरू बझ्ु नको लादग उनीहरू को सांस्कर दतक र भादषक िक्षता अदभवरदर्द् गने
उद्देश्य दलएर प्रदिक्षण पाठ्यिमहरू को व्यवस्था गनेछ।
 LAD ले कमार्ारीहरू को लादग उपयि
ु प्रदिक्षण पाठ्यिमहरू व्यवदस्थत गनाका लादग
आवेिकहरू / सहायता प्राप्त व्यदिहरू बाट प्राप्त प्रदतदिया र सझु ावहरू सङ्कलन र दवश्ले षण
गनेछ।
 LAD ले RDO र मागादनिेिनहरू बारे उनीहरू को बझु ाइ बढाउन प्रस्ताव गररने तादलम
कायािमहरू मा कमार्ारीहरू बाट प्रदतदिया सङ्कलन र सझु ावहरू पदन आमदन्ित गनेछ।
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ङ्. सावधजतनक सोधपुछ / गुनासोहरू
LAD ले आफ्ना सेवाहरु को सम्बन्ध मा सोधपछ
ू हरु र गनु ासोहरु को दवषय मा संिोधनात्मक पाइला र्ाल्ने राम्रो संग स्थादपत
प्रणाली राखेको छ। काननू ी सहायता आवेिकहरू, सहायता प्राप्त व्यदिहरू वा दनयि
ु वदकलहरू लगायत का कुनै पदन व्यदिले
सोधपछ
ु / उजरु ी गना र्ाहने दवभाग का ग्राहक सेवा अदधकारीहरूलाई सम्पका गना सक्छन् जसको नाम र टेदलफोन नम्बरहरू दवभाग
को कायाालय पररसरमा र दवभागको वेबसाइटमा िेखाइएको छ। थप रूपमा, सोधपछु कताा / उजरु ीकतााहरू ले दवभाग वा दवभागीय
उजरु ी अदधकारीलाई फोन / हुलाक / फ्याक्स / ईमेल माफा त दनम्नानसु ार सम्पका गना सक्नहु ुन्छ: हुलाक द्वारा:

ध्यान : सश्ु ी दकम्बली यू
दवभागीय उजरु ी अदधकारी काननू ी सहायता दवभाग
२७ तला, क्वीन्सवे सरकारी कायाालयहरू, ६६ क्वीन्सवे,
हगं कंग

टेदलफोन द्वारा: (८५२) २८६७ ३१७१
फ्याक्स द्वारा: (८५२) २८६९ ०५२५
इ-मेल द्वारा: ladinfo@lad.gov.hk
अङ्ग्रेजी वा दर्दनयााँ बोल्न नसक्ने दवदभन्न जादत का मादनसहरू ले आफ्नो सोधपछ
ु वा गनु ासो गना दन:िल्ु क अनवु ाि सेवा को लादग
दवभागीय उजरु ी अदधकारीलाई सम्पका गना सक्छन।्
दवभागले "ग्राहक सेवा मापिण्ड" पदु स्तका पदन प्रकादित गरे को छ जसमा काननू ी सहायता सेवा का प्रयोगकतााहरूलाई प्रिान
गररएका सेवाहरू को सम्बन्धमा सोधपछ
ु /उजरु ी िताा गने दवदभन्न माध्यम र प्रदियाहरू को सम्बन्ध मा जानकारी गराइएको छ। यो पर्ाा
जनतामा दवतरण को लादग उपलब्ध छ र दवभाग को वेबपेजमा अपलोड गररएको छ।
काननू ी सेवा तवभाग
जुिाई २०२२
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