
 
 
 
  

 

 
 

 

நிர்வாகப் பிாிவு  

நிர்வாக அலுவலகத்திற்கான தலலலைச் செயலாளர்                                         

 

உாிலையியல் நலைமுலைகள் குைித்து பாிந்துலைக்கப்பைாத வழக்

காடுபவர்களுக்கான ெட்ை ஆலலாெலனத் திட்ைம் 

(நலைமுலை ொர்ந்த ஆலலாெலனத் திட்ைம்) 

தகுதி 

 பின்வரும் பாிந்துலைக்கப்பைாத வழக்காடுபவர்களுக்கு லெலவ கிலைக்கிைது – 

 
 ெட்ை உதவி கிலைக்கப்சபைாதவர்கள் ைற்றும் வழக்கைிஞர்கலள நியைிக்காதவர்கள்;   

 நலைமுலை ொர்ந்த ஆலலாெலனத் திட்ைத்தின் வருைான தகுதி வைம்லப பூர்த்தி செய்யாதவர்கள்*; ைற்றும் 

* வாழ்க்லகத் துலைவர் அல்லது விண்ைப்பத்தாைாின் எதிர்த்தைப்பினைாக இல்லாவிட்ைால் ைற்றும் விண்ைப்பதாைரும் வாழ்க்லகத் துலைவரும் 

தனியாகப் பிாிந்து வெிப்பவர்களாக இல்லாவிட்ைால், சபாருந்தக்கூடிய இைங்களில், உச்ெவைம்புக்காக வாதியின் வாழ்க்லகத் துலைவாின் வருைானமும் 

கைக்கில் சகாள்ளப்படும். 

 வலையறுக்கப்பட்ை நிறுவனங்கள், கூட்டுைவு நிறுவனங்கள், ெங்கங்கள் ஆகியவற்றுக்காக ஆலலாெலன 

லகாைாதவர்கள். 

 

நலைமுலை ொர்ந்த ஆலலாெலனத் திட்ைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பின்வரும் நீதிைன்ைங்களில் (நலைமுலைகலளத் சதாைங்குவது உட்பை) ெட்ை நலைமுலைகலளத் 

சதாைங்கியுள்ள அல்லது ெட்ை நலைமுலைகளின் கட்ெிக்காைர்களாக இருக்கின்ை பாிந்துலைக்கப்பைாத 

வழக்காடுபவர்களுக்கான உாிலையியல் நலைமுலை விஷயங்கள் குைித்த இலவெ ெட்ை ஆலலாெலனலய 

வழங்குகிைது; ஆனால் பிை தீர்ப்பாயங்களில் உாிலையியல் நலைமுலைகள் லெர்க்கப்பைவில்லல; ைற்றும் 

 

 

 

 

 

 வழக்குகளின் தகுதி குைித்து ஆலலாெலன வழங்குவதில்லல அல்லது ெட்ைப் பிைதிநிதியாகச் 

செயல்படுவதில்லல. 

 

 
ஆலலாெலன அைர்வுகள்  

ஆலலாெலன அைர்வுகளில் திட்ைத்தின் குடியுாிலை வழக்கைிஞர்கள் அல்லது ெமூக வழக்கைிஞர்கள் (அதாவது, தன்னார்வ 

வழக்கைிஞர்கள்) கலந்துசகாள்வார்கள்.   

 

 

நிலங்கள் தீர்ப்பாயம் ைாவட்ை நீதிைன்ைம் 

முதல் நிகழ்வு நீதிைன்ைம் உயர்நீதி ைன்ைத்தின் 

லைல்முலையீட்டு நீதிைன்ைம் 

இறுதி லைல்முலையீட்டு 

நீதிைன்ைம் 

குடும்ப நீதிைன்ைம் 



 
 
 

民政事務局 ஆலலாெலன அைர்வுகளின் அதிகபட்ெ எண்ைிக்லக 

விண்ைப்பதாைர்கள் ஒலை வழக்குக்கு மூன்று ைாதங்களில் அதிகபட்ெைாக ஐந்து ஆலலாெலன அைர்வுகளில் 

கலந்துசகாள்ளலாம். 

 

எப்படி விண்ைப்பிப்பது 

 

 நலைமுலை ஆலலாெலனத் திட்ை அலுவலகங்கள் 
 

அட்ைிைால்டி அலுவலகம் ：Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

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

அலுவலக லநைம்：திங்கள் முதல் சவள்ளி வலை (சபாது விடுமுலை நாட்கள் தவிை)  

 

சதாலலலபெி ：2259 5017  ைின்னஞ்ெல்：paso@cso.gov.hk 

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

 நிர்வாகப் பிாிவு 

நிர்வாக அலுவலகத்திற்கான தலலலைச் செயலாளர் 

(புதுப்பிக்கப்பட்ைது நவம்பர் 2019, Tamil) 

8:45 am முதல் 1:00 pm வலை 

2:00 pm முதல் 6:00 pm வலை 
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 விண்ைப்பம் நலைமுலை ொர்ந்த ஆலலாெலனத் திட்ை அலுவலகத்தில் லநாில் ெைர்ப்பிக்கப்பை 

லவண்டும். விண்ைப்பதாைர்கள் அலையாள ஆவைங்கலளச் ெைர்ப்பிக்க லவண்டும். 

 

 கட்ெிக்காைர்களாக உள்ள அல்லது உாிலையியல் ெம்பந்தைான  

 நலைமுலைகளில் கட்ெிக்காைர்களாக லெை விரும்புகின்ை விண்ைப்பதாைர்கள் சதாைர்புலைய 

ைற்றும் ெைீபத்திய நீதிைன்ை ஆவைங்கலள வழங்க லவண்டும். 

 விண்ைப்பதாைர்களின் தகுதிலய ைதிப்பிை, ஒவ்சவாரு முலை ெட்ை ஆலலாெலன 

சபறும்லபாதும் விண்ைப்பதாைர்கள் ஒரு விண்ைப்பப் படிவத்லதப் பூர்த்தி செய்ய லவண்டும். 

 விண்ைப்பதாைர்கள் லகாரும் ெட்ை ஆலலாெலன திட்ைத்தின் லநாக்கத்துக்கு உட்பட்ைதாக 

இருக்கும் பட்ெத்தில், தகுதியுள்ள விண்ைப்பதாைர்கள் ஆலலாெலன அைர்வுகளில் 

பங்லகற்பதற்கு தங்களுக்கான முலை வரும் வலை காத்திருக்க லவண்டும். 

 

  “முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுாிலை” என்பதன் அடிப்பலையில் திட்ைம் 

செயல்படுத்தப்படுகிைது. சபாதுவாக, ஒவ்சவாரு அலை நாளுக்கும் விண்ைப்பங்கலள 

ஏற்றுக்சகாள்வதற்கான காலக்சகடுக்கள் முலைலய 12:30 pm ைற்றும் 5:30 pm ஆகும். 

அதிகைான நபர்கள் காத்திருந்தால், விண்ைப்பதாைர்கள் திட்ை அதிகாாிலய ைற்சைாரு லவலல 

நாளில் பார்க்க லவண்டியிருக்கும். 

உள்ளைங்கிய பகுதிகள், திட்ைத்தின் விதிமுலைகள் ைற்றும் நிபந்தலனகள் 

உட்பை, திட்ைம் பற்ைிய கூடுதல் தகவல்கள் திட்ைத்தின் வலலப் பக்கத்திலும், 

விொைலைத் சதாலலலபெி ைற்றும் திட்ை அலுவலகத்திலும் கிலைக்கின்ைன.     

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

