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अल्पसङ्ख्यक जातिहरूका लागि 
समानिा वदृ्गिमा ववद्यमान िथा योजनावद्ि उपायहरू 

 
कानूनी सहायिा सेवा 

 
 
हङकङमा, ऊ/उनी ले साधन तथा योग्यता परीक्षणहरूको पूर्त ि गर्ि भने, जार्त वा 
र्नवास स्थानलाई ध्यानमा नराखी सबैजना कानूनी सहायताको हकदार र्न।्   
 
कानूनी सहायता ववभाग (LAD) ले अल्पसङ्ख्यक जार्तय मौललकताबाट आएका 
आवेदक/सहायतायुक्त व्यक्क्तहरूलाई कानूनी सहायता सेवाहरू प्रदान गदाि 
र्तनीहरूलाई सहायता गनि र्नम्न उपायहरू अपनाएको र्/योजना बनाएको र्। 
 
A. कानूनी सहायिा सेवाको बारेमा पम्पलेटहरू 
 
ववद्यमान 
उपायहरू 
 

  LAD ले कानूनी सहायता बारे हातेपर्चीलाई बंगाली, हहन्दी, 
इक्न्िनेलसयाली, नेपाली, तागालग, पन्जाबी, तालमल, थाइ, उदुि 
र लभयतनामी सहहत 10 वटा अल्पसङ्ख्यक जार्तय 
भाषाहरूमा प्रकालित गरेको र्। 

   अन्य हातेपर्चीहरूको साथमा यी हातेपर्चीहरू LAD को 
कायािलयहरूमा उपलब्ध र्न ् वा र्तनीहरूलाई LAD को 
वेबसाइटबाट िाउनलोि गनि सककन्र्। 

   र्तनीहरू सम्बद्ध दतूावास कायािलयहरू, प्रर्तर्नधधत्व-रहहत 
वादीहरूको लाधग न्यायपाललकाको स्रोतसाधन केन्र, 
वादीहरूलाई व्यक्क्तगत रूप (प्रणालीगत सुझाव योजना) मा 
कानूनी सल्लाह प्रदान गनिको लाधग प्रायोधगक योजनाको 
कायािलय, प्रहरी र्चौकीहरू, गहृ प्रिासन ववभागको साविजर्नक 
सोधपूर् सेवा केन्रहरू, श्रम ववभागको पररसर, सुधारात्मक 
सेवा ववभाग, सामाक्जक कल्याण ववभाग र सरकारी 
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अस्पतालहरूमा पर्न उपलब्ध र्न।् 

   अल्पसङ्ख्यक जार्तय मूलबाट आएका सम्भाववत 
आवेदकहरूको लाधग कानूनी सहायता सेवाको गुणस्तर वदृ्धध 
गनिको लाधग एउटा ग्राहक सेवा पहलको रूपमा अङ्खगे्रजी वा 
धर्चर्नयााँ भाषा नबोल्ने सम्भाववत आवेदकहरूलाई उनीहरूलाई 
आवेदन प्रकियामा मद्दत गनि र्न: िुल्क दोभाषे सेवाको 
उपलब्धताको बारेमा अवगत गराउनको लाधग उपरोक्त 10 
भाषामा एउटा पोस्टर बनाएर प्रदििनमा राखखएको र्। 

   अल्पसङ्ख्यक जार्तका मार्नसहरूले उक्त पोस्टरबाट सन्दभि 
ललन वा यो सेवा बारे हातेपर्चीहरूलाई LAD को वेबसाइटबाट 
िाउनलोि गरेर जानकारी ललन सक्र्न।् 

भावी 
कायिको 
मूल्याङ्खकन 

  कानूनी सहायता सेवाहरूको प्रवधिन गनि गररएका प्रर्चार-प्रसार 
कायििमहरूको प्रभावकारीतासाँग सम्बक्न्धत प्रर्तकियालाई 
सुधारको लाधग र्नरन्तर समीक्षा गररनेर्। 

   अल्पसङ्ख्यक जार्तका मार्नसहरूबाट LAD को सेवाको 
सम्बन्धमा प्राप्त भएका अन्य प्रर्तकिया र सुझावहरू प्रर्त 
पर्न ववर्चार गररनेर्। 

 
B. कानूनी सहायिाको आवेदनको लागि दोभाषे सेवा 
 
ववद्यमान 
उपायहरू 

  कानूनी सहायता उसको/उनको जार्त वा आवसीय क्स्थर्तलाई 
ध्यानमा नराखी ती सबै व्यक्क्तहरूको लाधग उपलब्ध हुन्र् 
जसले स्रोत तथा योग्यता परीक्षा उत्तीणि गर्िन।् 

   LAD ले अङ्खगे्रजी वा धर्चनी नबोल्ने आवेदकहरूलाई आवेदन 
प्रकियामा मद्दत गनिको लाधग र्न:िुल्क दोभाषे सेवाको 
व्यवस्था लमलाउनेर्। 
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   स्रोत र/वा योग्यता परीक्षा उत्तीणि गनि असफल हुने 
आवेदकहरूसाँग उच्र्च अदालतको रेक्जस्रार समक्ष अपील गने 
अधधकार हुन्र्।  LAD ले आवेदकहरू/अपीलकतािहरूलाई 
अपीलको सूर्चनापत्र दायर गनि, अपीलको लाधग लमर्त तोक्न 
र न्यायपाललकालाई अङ्खगे्रजी वा धर्चर्नयााँ भाषा नबोल्ने 
आवेदकहरू/अपीलकतािहरूको लाधग अपीलको सुनुवाईमा र्न: 
िुल्क दोभाषे सेवाको प्रबन्ध लमलाइहदन सूधर्चत गनि सहायता 
गनेर्। 

   अङ्खगे्रजी वा धर्चर्नयााँ भाषा नबोल्ने सम्भाववत आवेदकहरूलाई 
उनीहरूलाई आवेदन प्रकियामा मद्दत गनि र्न: िुल्क दोभाषे 
सेवाको उपलब्धताको बारेमा अवगत गराउनको लाधग उपरोक्त 
10 भाषामा एउटा पोस्टर बनाएर प्रदििनमा राखखएको र्। 

भावी कायिको 
मूल्याङ्खकन 

  कानूनी सहायताका आवदेकहरूबाट प्रर्तकिया सङ्खकलन 
गररनेर् र सेवाहरूलाई र्नरन्तर सुधारको र्नलमत्त र्तनीहरूलाई 
मनन गररनेर्। 

 
C. कानूनी सहायिा-प्राप्ि काययवाहीको लागि दोभाष ेसेवा 
 
ववद्यमान 
उपायहरू 

  अदालती कायिवाही आरम्भ गनि वा प्रर्तवाद गनिको लाधग 
अल्पसङ्ख्यक जार्तय मूलका व्यक्क्तहरूलाई कानूनी सहायता 
प्रदान गररदााँ मुद्दालाई उधर्चत रूपमा सञ्र्चालन गनिको लाधग 
र्नयुक्त वककलहरूद्वारा यथोधर्चत ढङ्खगले व्यय गररएको 
दोभाषे तथा अनुवादन खर्चिलाई LAD ले अधग्रम रूपमा मुद्दा 
खर्चिको रूपमा भुक्तान गनेर्। 

भावी कायिको 
मूल्याङ्खकन 

  अल्पसङ्ख्यक जार्तय मूलका सहायता-प्राप्त व्यक्क्तहरूबाट 
प्रर्तकिया सङ्खकलन गररनेर् र सेवाहरूलाई र्नरन्तर सुधारको 
र्नलमत्त र्तनीहरूलाई मनन गररनेर्। 
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D. LAD को कमयचारीको लागि िाललम 
 
ववद्यमान 
उपायहरू 

  जार्तय भेदभाव अध्यादेि (RDO) को बारेमा LAD 
कमिर्चारीहरूको बुझाइ र जानकारीलाई वदृ्धध गनि समान 
अवसर सलमर्तले RDO को लसद्धान्तहरू बारे संवाद र 
मालमलाहरू साझेदारीको व्यवस्था लमलाएको र प्रदान गरेको 
धथयो। कुराकानीहरूमा व्यावसार्यक अधधकारीहरू, कानूनी 
कायि-सहायकहरू र अग्रपङ्खर्तका कायि-सहायक स्टाफ 
सहहतका LAD का स्टाफले भाग ललएका धथए। 

   कमिर्चारीहरूको सन्दभिको लाधग प्रलिक्षण सामग्रीहरूलाई LAD 
पोटिलमा अपलोि गररएको धथयो। 

   LAD ले नयााँ कमिर्चारीहरूको लाधग RDO बारे प्रलिक्षण 
पाठ्यिमहरूको व्यवस्था लमलाउनेर्। 

भावी कायिको 
मूल्याङ्खकन 

  कमिर्चारीहरूको लाधग उपयुक्त प्रलिक्षण पाठ्यिमहरूको 
व्यवस्था लमलाउन LAD ले आवेदकहरू/सहायता-प्राप्त 
व्यक्क्तहरूबाट प्रर्तिया र सुझावहरू सङ्खकलन गरेर 
र्तनीहरूको ववश्लेषण गनेर्। 

   जार्तय भेदभाव अध्यादेि बारे उनीहरूको बुझाइ वदृ्धध गनिको 
लाधग LAD ले उपलब्ध प्रलिक्षण कायििमहरूमा रहेका 
कमिर्चारीहरूबाट पर्न प्रर्तकिया सङ्खकलन गनेर् र सुझाव 
ललनेर्। 

 
E.सावयजतनक सोिपूछ/िुनासोहरू 
 
LAD को सेवाको बारेमा सोधपूर् र गुनासोहरू ह्याण्िललङ गनिका लाधग LAD ले एउटा 
सुव्यवक्स्थत प्रणालीको स्थापना गरेको र्। कानूनी सहायता आवेदकहरू, 
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सहायता-प्राप्त व्यक्क्तहरू वा र्नयुक्त वककलहरू सहहत कुनैपर्न व्यक्क्त जो 
सोधपूर्/गुनासो गनि र्चाहन्र्न,् उसले ववभागको ग्राहक सेवा अधधकारीलाई सम्पकि  
गनि सक्र्न ्जसको नाम र टेललफोन नम्बर ववभागको कायािलय पररसर र ववभागको 
वेबसाइटमा प्रदििन गररएको हुन्र्। यस अर्तररक्त, प्रश्नकताि/उजुरीकतािले 
फोन/हुलाक/फ्याक्स/इमेल माफि त ववभाग वा ववभागीय उजरुी अधधकारीलाई सम्पकि  
गनि सक्र्न।् 
 
ववभागले “रोजगार सेवा मानकहरू” हातेपर्चाि पर्न प्रकालित गरेको र् जसमा कानूनी 
सेवा सहायताका प्रयोगकतािहरूलाई प्रदान गररएको सेवाहरूको सम्बन्धमा सोधपूर् 
गनि/गुनासो दायर गनिको लाधग ववलभन्न तररकाहरू र प्रकियाहरूको बारेमा सूधर्चत 
गररएको हुन्र्। यो हात ेपर्चाि सविसाधरणको लाधग उपलब्ध र् र यसलाई यस 
ववभागको वेबपेजमा पर्न अपलोि गररएको र्। 
 
 
कानूनी सहायिा ववभाि 
जुलाई 2019 


