
 
 

  

 

 
 

 

 ونگ متعلق سے انتظامیہ

 سکریٹری چیف لیے کے آفس انتظامی
 

  مقدمہ فریقین محروم سے نمائندگی پر ضابطے دیوانی
 اسکیم سےمتعلق مشورہ قانونی لیے کے

 (اسکیم متعلق سے مشورہ دستوری)

 اہلیت

 -نمائندگی سے محروم فریق مقدمہ کے لیے دستیاب ہے  ،خدمتیہ 

 
 کی گئی ہے اور وہ وکالء سے نہ ملے ہوں؛  نہیں جنہیں قانونی مدد فراہم 

 جو دستوری مشورہ سے متعلق اسکیم کی آمدنی سے متعلق اہلیت کی حد٭ کی تکمیل کرتے ہوں؛ اور 

حیات کی آمدنی شمار کی جائے گی، تاوقتیکہ کارروائیوں جہاں بھی قابل اطالق ہو، حد کے لیے درخواست دہندہ کے/کی شریک  *

 یا درخواست دہندہ کے فریق مخالف کے/ کی شریک حیات الگ رہتے/ رہتی ہوں۔

 

  مشورہ طلب نہ کیا ہو۔کیلئے جنہوں نے لمیٹڈ کمپینوں، سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز 

 

 دستوری مشورہ سے متعلق اسکیم

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  مشورہ قانونیمفت  میںضابطہ کے معامالت  دیوانینمائندگی سے محروم ایسے فریقین مقدمہ کو 

کارروائی شروع کرتے ہیں یا اس کے فریقین ہیں جو درج ذیل عدالتوں میں قانونی فراہم کرتا ہے 

)اس میں کارروائیاں شروع کرنا شامل ہے(؛ لیکن دوسری خصوصی عدالتوں )ٹریبیونلز( کی دیوانی 

 کارروائیاں شامل نہیں ہیں؛ اور

  

 

 

 

 

 

 

 ۔مقدمات کی خوبیوں پر مشورہ فراہم نہیں کرے کا یا قانونی نمائندہ کے بطور کام نہیں کرے گا 

 

 
 مشورے کے سیشنز 

 ۔(جیسے رضاکار وکالء)مشورے کے سیشنز میں اسکیم کے ریجیڈنٹ وکالء یا کمیونٹی کے وکالء شرکت کریں گے 
 

  

زمین سے متعلق خصوصی 

 عدالت

 Districtڈسٹرکٹ کورٹ )

Court) 

کورٹ آف فرسٹ انسٹانس 

(Court of First 

Instance) 

کورٹ آف اپیل آف دی ہائی 

 Court of Appealکورٹ )

of the High Court) 

 Courtکورٹ آف فائنل اپیل )

of Final Appeal) 

 Familyفیملی کورٹ )

Court) 



 

 
 

民政事務局 
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 درخواست دستوری مشورہ سے متعلق اسکیم کا آفس
 

 Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong : محکمہ بحریہ کا آفس

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

 (عوامی تعطیالت کے عالوہ)پیر تا جمعہ : آفس کے اوقات

 

 ：paso@cso.gov.hkمیل ای :22592017ٹیلیفون  

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

 انتظامیہ سے متعلق ونگ 
 انتظامی آفس کے لیے چیف سکریٹری

 (Urduکو اپ ڈیٹ شدہ  2019)نومبر 

 بجے 1:00 دوپہر تا 8:45 صبح
 بجے 6:00تا  2:00دوپہر 

  درخواست دستوری مشورہ سے متعلق اسکیم کے آفس میں شخصی طور پر دینا ضروری
 ہے۔ درخواست دہندگان کو شناختی دستاویزات فراہم کرنی چاہئے۔

 
  ہیں یا دیوانی کارروائیوں کے لیے فریقین کے بطور ایسے درخواست دہندگان جو فریقین

 شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں متعلقہ اور حالیہ عدالتی دستاویزات فراہم کرنی چاہئے۔

  ،درخواست دہندگان کو ہر بار قانونی درخواست دہندگان کی اہلیت کی تشخیص کے لیے
 مشورہ طلب کرتے وقت درخواست فارم مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔

  بشرطیکہ درخواست دہندگان کے ذریعہ طلب کردہ قانونی مشورہ اسکیم کے دائرہ کار کے
کے سیشنز میں شامل ہونے کے لیے اپنی باری  اندر ہو، اہل درخواست دہندگان کو مشورہ

 کا انتظار کرنا ہوگا۔
 

   کی بنیاد پر چالیا جاتا ہے۔ عام طور پر، ہر نصف دن " پہلے آئیں پہلے پائیں"اسکیم کو
بجے اور شام  12:30کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا کٹ آف ٹائم بالترتیب دوپہر 

کررہے ہیں، تو درخواست دہندگان کو آفس  بجے ہے۔ اگر بہت زیادہ لوگ انتظار 5:30
 میں دوسرے کاروباری دن پر مالقات کرنا ہوگا۔

اسکیم سے متعلق مزید معلومات، جس میں احاطہ شدہ شعبہ، اسکیم سے متعلق 
شرائط اور ضوابط شامل ہیں اسکیم کی ویب صفحات پر، ساتھ ہی استفسار 

 ہیں۔والے ٹیلیفون اور اسکیم کے آفس میں دستیاب 
 

 مشورہ کے سیشنز کی زیادہ سے زیادہ تعداد

میں شامل ہوسکتے  سیشنز پانچدرخواست دہندگان ایک مقدمہ کے لیے ہر تین مہینے پر زیادہ سے زیادہ مشورہ کے 

 ہیں۔
 

 درخواست دینے کا طریقہ 
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