
 

 

  

 

 
 

 

प्रशासन विङ्ग 

प्रशासन कार्ाालर्को प्रमुख सविि 

 
दिेानी प्रक्रिर्ाहरूमा प्रविवनवित्ि नभएका 
िादीहरूको लावग काननूी सल्लाह र्ोजना 

(प्रक्रिर्ात्मक सल्लाह र्ोजना) 

र्ोग्र्िा 

सेिा वनम्न अनुसारका प्रविवनवित्ि नभएका िादीहरूको लावग उपलब्ि छ – 

  स्िीकृि कानूनी सहार्िा नभएका र िक्रकलहरू संलग्न नभएका;   

 प्रक्रिर्ात्मक सल्लाह र्ोजनाको आम्दानी र्ोग्र्िा सीमामा सन्िुष्ट भएका*; र 

* जीिनसाथी प्रक्रिर्ाहरूको विपररि पक्ष भएको िा आिदेक र जीिनसाथी छुटै्ट बसकेो िा छुरट्टएको अिस्था नभएसम्म 

आिदेकको जीिनसाथीको आम्दानी, लागरू्ोग्र् हुँदासम्म, सीमामा गणना गररनछे। 

 

 सीवमि कम्पनी, समाज, संघहरूमा सल्लाह नखोज्ने। 

 प्रक्रिर्ात्मक सल्लाह र्ोजना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 वनम्न अदालिहरूमा कानूनी प्रक्रिर्ाहरूलाई आरम्भ गने िा पक्षहरू हने प्रविवनवित्ि नभएका 

िादीहरूको लावग देिानी प्रक्रिर्ाको विषर्हरूमा वन:शलु्क काननूी सल्लाह उपलब्ि गराउुँछ 

(प्रक्रिर्ाहरूको प्रविबद्धिा सवहि); िर अन्र् न्र्ार्ालर्हरूमा दिेानी प्रक्रिर्ाहरू समािेश 

नभएका; र 

 

 

 

 

 

 कानूनी प्रविवनविको रूपमा मावमलाहरू विशेषिा िा कार्ामा सल्लाह उपलब्ि गराउनेछैन। 

 

 

सल्लाह सत्रहरू  

सल्लाह सत्रहरूमा र्ोजनाको आिासीर् िकील िा समुदार् िक्रकलहरू (उदाहरण स्िर्ंसेिक िकीलहरू) 
उपवस्थि हन्छन्।  
 
 

जग्गा न्र्ार्ालर् वजल्ला अदालि 

पवहलो अनुरोिको अदालि उच्च अदालिको अपीलको 

अदालि 

अवन्िम अपीलको अदालि 

पाररिाररक अदालि 



 

 

 

 

 

民政事務局 सल्लाह सत्रहरूको अविकिम सखं्र्ा 

आिेदकहरू केही मावमलाको लावग प्रत्र्ेक िीन मवहनामा अविकिममा पाुँि सल्लाह सत्रहरू मा उपवस्थि हन 
सकु्नहन्छ।  
 

कसरी आिदेन क्रदन े

 

 प्रक्रिर्ात्मक सल्लाह र्ोजना कार्ाालर्हरू 

Admiralty Office ： Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

Wanchai Office ： Room 437, 4/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 

कार्ाालर् समर्：सोमबार दवेख शुिबारसम्म (सािाजवनक वबदाहरू बाहेक)  

 

 

टेलिफोन ：2259 5017  इ-मेि ：paso@cso.gov.hk 

वेबपषृ्ठ ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm  प्रशासन ववङ्ग 
प्रशासन कार्ाािर्को प्रमुख सचिव 

(नोभेम्बर 2019 मा अद्र्ावचिक गररएको, Nepali) 

 
वबहान 8:45 बजेदवेख क्रदउुँसो 1:00 
बजेसम्म 
क्रदउुँसो 2:00 बजेदवेख साुँझ 6:00बजेसम्म 

1 

2 
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 आवेदन प्रक्रिर्ात्मक सल्िाह र्ोजना कार्ाािर्मा व्र्क्तिगि रूपमा गनुापर्ा  । 
आवेदकहरूिे पहहिान कागजािहरू उपिब्ि गराउनुपर्ा। 
 

 देवानी प्रक्रिर्ाहरूमा पक्षहरूमा भएका वा पक्षहरूको रूपमा सामेि हुन 
िाहेका आवेदकहरूिे सान्दलभाक र हािैको अदाििका कागजािहरू उपिब्ि 
गराउनुपर्ा  । 

 आवेदकहरूको र्ोग्र्िा मूल्र्ाङ्कन गना, आवेदकहरूिे कानूनी सल्िाह खोज्ने 
हरेक समर्मा उनीहरूिाई आवेदन फाराम पूरा गना आवश्र्क हुन्र्। 

 आवेदकहरूद्वारा खोक्जएको कानूनी सल्िाह र्ोजनाको क्षेत्रमा भएको हुुँदा, 
र्ोग्र् आवेदकहरू सल्िाह सत्रहरू उपक्थिति हुन आफ्नो पािोको प्रतिक्षा 
गनुाहुनेर्।  
 

 र्ोजना "पहहिा आउनुहोस,् पहहिा पाउनुहोस"् आिारमा सञ्िािन गररन्र्। 
सामान्र्िर्ा, हरेक आिा हदनको िाचग आवेदनहरू थवीकार गनाको िाचग 
अक्न्िम समर् िमशः हदउुँसो 12:30 बजे र साुँझ 5:30 बजे हुन्र्।  र्हद अति 
िेरै मातनसहरू प्रतिक्षा गदै हुनुहुन्र् भने, आवेदकहरूिे अको कार्ा हदनमा 
र्ोजना कार्ाािर्मा जानुपनेर्। 

समाविष्ट क्षेत्रहरू सवहि र्ोजनका अविररक्त जानकारीको लावग, र्ोजनाका 
सिा िथा वनर्महरू र्ोजनाको िेबपृष्ठ साथसाथै सोिपुछ टेवलफोन र र्ोजना 
कार्ाालर्मा पवन उपलब्ि छ।  
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