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जातीय  समानता प्रवर्द्धनका लागि 

वतधमान र योजनाबर्द् उपाय 

न्याय गवभाि 

(न्याय कायधलयको लागि सगिव सगित) 

कानूनको शासन हाम्रो समुदायको लागि मूल मान  हो । यो प्रमुख अन्तर्ाागरि य गित्तीय 

केन्द्र हंिकंिको सफलताको रूपमा पगन महत्त्वपूर्ा छ । कानूनी प्रर्ालीमा न्याय 

गिभािले महत्त्वपूर्ा भूगमका खेलेको छ । गिभािले अन्य बू्यर्ो र् सर्कार्ी गिभािलाई 

कानुनी सल्लाह गदन्छ, कानुनी कायािाहीमा सर्कार्को प्रगतगनगित्व िछा , सर्कार्ी 

गिल ड्ि ाफ्ट िछा , अगभयोजन गनर्ाय िनाउछ, र् कानुनको शासन प्रिर्द्ान िछा  । 

कानुनी सेिा र् गििाद समािान िनाको लागि के्षत्रीय केन्द्र हंिकंिको यो महत्त्वपूर्ा 

नीगत हो ।   

सम्बन्धित सेिा ⚫ हाम्रो सािार्र् सोिपुछ हटलाइन, इमेल, फ्याक्स र्

पोस्ट माफा त जनसमुदायहरूले सािार्र् सोिपुछ /

कमेन्ट हाम्रो गिभािमा िना सक्छन ।

⚫ जनसमुदाय र् कानुनी पेशाको सदस्य गसगिल

गड्गभजन र् प्रााँगसकु्यशन गड्गभजनद्वार्ा हेरर्ने गिषय

सम्बिमा रर्सेप्सन काउन्टर्मा कानुनी कािजात र्

अन्य पत्रहरू िुझाउन सक्छन र् श्ााँफ कायालयमा

भुक्तान िना सक्छन ।
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ितामानका उपाय ⚫ हाम्रा सेिाहरू जातको सम्बिमा न्धथिर् हुन्छन् र् दुिै

चाइगनज र् अंगे्रजीमा डे्गलभर् िरर्न्छ । गिदेशी भाषा

(हरू) गलन्धखत आिमन पत्राचार्हरू िना आएमा

अनुिाद सेिा व्यन्धथित िरर्न्छ जहााँ आिश्यक र्

उपयुक्त हुन्छ ।

भगिष्यको 

कामका लागि 

आकलन  

⚫ हाम्रा सेिाहरू िेला िेलामा समीक्षा िरर्नेछ र् जहााँ

आिश्क पछा  त्यहााँ सुिार् िरर्नेछ, गिगभन्न रे्सका

मान्छेको आिश्यकता पुर्ा िना उदे्दश्य सगहत ।

⚫ ड्ाटा र् तथ्ांक (िैर्-व्यन्धक्तित ड्ाटा) गिगिि जातका

मान्छेले सेिा प्रयोि िनाको लागि उनीहरूको

आिश्कता मुल्याकन िदै अन्य सेिाहरू सङ्कलन

िरर्नेछ ।

अन्य उपाय गलने/ 

गलनको लागि  

⚫ सद्भािको लागि केन्द्र र् जातीय अल्पसंख्यक

िागसन्दाहरूको िृन्धर्द् (CHEER) माफा त दोभाषी सेिा

जहााँ आिश्यक र् उपयुक्त हुन्छ त्यहााँ व्यन्धथित

िरर्नेछ ।  CHEER ले आठिटा भाषामा अिाात् भाषा

इन्डोनेगसया, गहन्दी, नेपाली, पंजािी, उदुा , तािालोि,

िाई र् भेट्नागमजमा  टेगलफोन दोभाषी सेिा प्रदान

िछा  ।
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⚫ हाम्रा कमाचार्ीलाई उनीहरूको संिेदनशीलता र्

सेिाको प्राििानमा जातीय समानताको तागलम

व्यन्धथित िरर्नेछ । प्रयोिकतााहरूसाँि सगजलै काम

िनाको लागि उनीहरूलाई आिश्यक सीप र्

प्रगिगिसाँिै सुसन्धित िरर्नेछ ।

जातीय  समानता प्रिर्द्ानका लागि ितामान र् योजनािर्द् उपायको िारे्मा 

सोिपुछको लागि, कृपया Ms Liz WONG, िरर्ष्ठ कायाकार्ी अगिकार्ीलाई 

(प्रशासन र् कमाचार्ी सम्बि) तल गदएको च्यानल माफा त सम्पका  िनुाहोस् -  

टेगलफोन नम्र्.      :   3702 4100 

फ्याक्स नम्बर्. : 3902 8638 

इमेल : ad@doj.gov.hk 

याय गवभाि  


