
 
 
  

 

 
 

 

ਐਡਮਿਮਿਸਟੇ੍ਸ਼ਿ ਮ ਿੰਗ 

ਐਡਮਿਮਿਸਟੇ੍ਸ਼ਿ ਆਮੱਿਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਸੈਕੇ੍ਰਟ੍ਰੀ 
ਰ

ਰ

ਮਿ ਾਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆ ਮ ਂ ਚ ੱ ਪ੍ਮਿਰ ਮਿਧਿਾ ਿਾ ਕੀਿ ੇਗਏ  

ਿੁਕਿੱਿਬੇਾਜ਼ਾ ਲਂ ਈ ਕਾਿ ਿੀਿੰ  ਸਲਾਹ ਿੀ ਸਕੀਿ  

(ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਡ ਾਈਸ ਸਕੀਿ) 
ਯੋਗਿਾ 

ਇਸ ਸੇ ਾ ਉਹਿਾਂ ਪ੍ਰਮਿਮਿਧਿਾ ਿਾ ਕੀਿੇ ਗਏ ਿੁਕੱਿਿੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ – 

 
 ਮਜਿ੍ਾਂ ਿ ਿੰ ਕਾਿ ਿੰਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਹੀਂ ਮਿੱਿੀ ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਮਜਿ੍ਾਂ ਿੇ  ਕੀਲ ਿਹੀਂ ਰੱਖ ੇਹਿ;   

 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਡ ਾਈਸ ਸਕੀਿ ਿੀ ਆਿਿਿ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਸੀਿਾ ਿ ਿੰ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਿੇ ਹਿ*; ਅਿੇ 

* ਮਬਿੈਕਾਰ ਿ ੇਪ੍ਿੀ/ਪ੍ਿਿੀ ਿੀ ਆਿਿਿੀ, ਮਜਥੱੇ ਲਾਗ  ਹੁਿੰਿਾ ਹ ੋੇ, ਿ ਿੰ ਸੀਿਾ ਮ ੱਚ ਮਗਮਿਆ ਜਾ ਗੇਾ, ਜਿ ਿਕ ਮਕ ਪ੍ਿੀ/ਪ੍ਿਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਮ ਚੱ ਮ ਰਧੋੀ 

ਮਧਰ ਿਹੀਂ ਹ ੈਜਾਂ ਮਬਿੈਕਾਰ ਅਿੇ ਪ੍ਿੀ/ਪ੍ਿਿੀ  ਖੱਰੇ ਅਿੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਿਹੀਂ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹਿ। 

 

 ਮਲਮਿਟ੍ੇਡ ਕਿੰਪ੍ਿੀਆ,ਂ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀਆਂ, ਐਸੋਮਸਏਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਿਿੰਗ ਰਹ ੇਹਿ। 

 
ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਡ ਾਈਸ ਸਕੀਿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਉਹਿਾਂ ਪ੍ਰਮਿਮਿਧਿਾ ਿਾ ਕੀਿੇ ਗਏ ਿੁਕੱਿਿਬੇਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿ ਾਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿ ੇਿਾਿਮਲਆਂ 'ਿੇ ਿਿੁਿ ਕਾਿ ਿੰਿੀ 

ਸਲਾਹ ਮਿਿੰਿੀ ਹ ੈਜੋ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਿੀਆ ਂਅਿਾਲਿਾਂ ਮ ੱਚ ਕਾਿ ਿੰਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿੇ ਹਿ ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਮ ੱਚ ਇੱਕ ਮਧਰ 

ਹਿ (ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ਸਿੇਿ); ਪ੍ਰ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਇਮਬਊਿਲਾਂ ਮ ੱਚ ਮਿ ਾਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿਹੀਂ; ਅਿ ੇ

 

 

 

 
 

 

 ਿਾਿਮਲਆਂ ਿੀਆਂ ਚਿੰਮਗਆਈਆਂ ਜਾਂ ਬੁਮਰਆਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਿ ੇਗੇੀ ਜਾਂ ਕਾਿ ਿੰਿੀ ਪ੍ਰਮਿਮਿਧੀ  ਜੋਂ ਕਿੰਿ ਿਹੀਂ 

ਕਰਗੇੀ। 

 

 
ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਿ  

ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਮ ੱਚ ਸਕੀਿ ਿੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ੍  ਕੀਲ ਜਾਂ ਕਮਿਉਮਿਟ੍ੀ  ਕੀਲ (ਿਿਲਬ ਮਕ  ਲਿੰਟ੍ੀਅਰ  ਕੀਲ) ਸ਼ਾਿਲ ਹੁਿੰਿ ੇ

ਹਿ।  
 

ਲੈਂਡਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਮਬਊਿਲ ਮਡਸਮਟ੍ਰਕਟ੍ ਕੋਰਟ੍ 

ਕੋਰਟ੍ ਆਿ ਿਰਸਟ੍ ਇਿਸਟ੍ਾਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ੍ ਿੀ ਕੋਰਟ੍ ਆਿ 

ਅਪ੍ੀਲ 

ਕੋਰਟ੍ ਆਿ ਿਾਈਿਲ ਅਪ੍ੀਲ 

ਿੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ੍ 



 
 
 

民政事務局 
ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਿਾ ਂਿੀ  ਧੱ ਿੋਂ  ਧੱ ਸਿੰਮਖਆ 

ਮਬਿੈਕਾਰ ਉਸੇ ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਿਿੰਿ ਿਹੀਮਿਆਂ ਿੀ ਮਿਆਿ ਮ ੱਚ  ੱਧ ਿੋਂ  ੱਧ ਪ੍ਿੰਜ ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਿਾਂ  ਲਈ ਆ ਸਕਿੇ ਹਿ।  
 
 

ਿਰਖਾਸਿ ਮਕ ੇਂ ਿੇਿੀ ਹੈ 

 

 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਡ ਾਈਸ ਸਕੀਿ ਿੇ ਆੱਮਿਸ 
 
ਐਡਮਿਰਾਲਟ੍ੀ ਆੱਮਿਸ： Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

 ੈਿਚਾਇ ਆੱਮਿਸ ： Room 437, 4/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 
ਆੱਮਿਸ ਿੇ ਸਿੇਂ：ਸੋਿ ਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਾਰ (ਜਿਿਕ ਛੁੱਟ੍ੀਆਂ ਿੇ ਇਲਾ ਾ)  
 

ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਿ ：2259 5017  ਈ-ਿੇਲ ：paso@cso.gov.hk 

 ੈੈੱਬਪ੍ੇਜ ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm 

 ਐਡਮਿਮਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਿ ਮ ਿੰਗ 
ਐਡਮਿਮਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਿ ਆਮਿਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਟ੍ਰੀ 

(ਿ ਿੰਬਰ 2019 ਮ ੱਚ ਅਪ੍ਡੇਟ੍ ਕੀਿਾ ਮਗਆ, Punjabi( 

ਸ ੇਰ 8:45 ਿੋਂ ਿੁਪ੍ਮਹਰ ਬਾਅਿ 1:00  ਜੇ ਿਕ 

ਿੁਪ੍ਮਹਰ ਬਾਅਿ 2:00 ਿੋਂ ਸ਼ਾਿ 6:00  ਜੇ ਿਕ 

1 
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 ਿਰਖਾਸਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਡ ਾਈਸ ਸਕੀਿ ਿੇ ਆੱਮਿਸ ਮ ੱਚ ਮ ਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੀਿੀਜਾਿੀ ਚਾਹੀਿੀਹੈ। 

ਮਬਿੈਕਾਰਾਂ ਿ ਿੰ ਪ੍ਛਾਿ ਿਾ ਸਬ ਿ ਜ਼ਰ ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

 

 ਮਜਹੜੇ ਮਬਿੈਕਾਰ ਮਿ ਾਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿੀ ਮਧਰ ਹਿ ਜਾਂ ਮਿ ਾਿੀ ਕਾਰ ਾਈਆ ਂਿੀ ਮਧਰ  ਜੋਂ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੋਿਾ ਚਾਹੁਿੰਿੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੰਬਿੰਮਧਿ ਅਿੇ ਹਾਲੀਆ ਅਿਾਲਿੀ ਿਸਿਾ ੇਜ਼ ਜ਼ਰ ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਿੇ 

ਹਿ। 

 ਮਬਿੈਕਾਰਾਂ ਿੀ ਯੋਗਿਾ ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਮਬਿੈਕਾਰਾਂ ਿ ਿੰ ਹਰੇਕ  ਾਰ ਕਾਿ ਿੰਿੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਿਿੰਗ ਕਰਿੇ 

ਸਿੇਂ ਇੱਕ ਿਰਖਾਸਿ ਭਰਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਿੀ ਹੈ। 

3  ਬਸ਼ਰਿੇ ਮਬਿੈਕਾਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਿਿੰਗੀ ਗਈ ਕਾਿ ਿੰਿੀ ਸਲਾਹ ਯੋਜਿਾ ਿ ੇਿਾਇਰੇ ਮ ੱਚ ਆਉਂਿੀ ਹੈ, ਯੋਗ 

ਮਬਿੈਕਾਰ ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਮ ੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿ ਲਈ ਆਪ੍ਿੀ  ਾਰੀ ਿਾ ਇਿੰਿਜ਼ਾਰ ਕਰਿਗੇ।  

 

 ਇਸ ਸਕੀਿ ਿ ਿੰ “ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਆਓ-ਪ੍ਮਹਲਾਂ-ਪ੍ਾਓ” ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਿੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ, 

ਹਰੇਕ ਅੱਧ ੇਮਿਿ ਲਈ ਿਰਖਾਸਿਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿ ਿਾ ਸਿਾਂ ਕ੍ਰਿ ਾਰ ਿੁਪ੍ਮਹਰ ਬਾਅਿ 12:30  ਜੇ ਅਿੇ 

ਸ਼ਾਿ 5:30  ਜੇ ਹੈ।  ਜੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਇਿੰਿਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ, ਿਾਂ ਮਬਿੈਕਾਰਾਂ ਿ ਿੰ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿੰਿਕਾਜੀ 

ਮਿਿ ਸਕੀਿ ਿਫ਼ਿਰ ਜਾਿਾ ਪ੍ ੇਗਾ। 

ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਿੇ ਗਏ ਖੇਿਰਾਂ ਸਿੇਿ, ਸਕੀਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਿੇ ਸਕੀਿ ਿੇ ਮਿਯਿ ਅਿ ੇਸ਼ਰਿਾਂ 

ਸਕੀਿ ਿੇ  ੈਬਪੇ੍ਜ 'ਿੇ, ਅਿ ੇਿਾਲ ਹੀ ਪੱੁ੍ਛਮਗੱਛ ਟ੍ੈਲੀਿੋਿ ਰਾਹੀਂ ਅਿ ੇਸਕੀਿ ਿੇ ਿਿਿਰ ਮ ੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਿ।  

 

https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm
https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm

