अवस्थित र नियोनित उपायहरू
िातीय समािताको प्रोत्साहि को लानि
न्याय नवभाि
(Department of Justice)
(न्याय कायाालयका सनिव सनहत)
(Including Secretary for Justice’s Office)
कानूनको शासन हाम्रो समुदायको मूल मूल्य हो।यो एउटा अग्रणी अन्तर्ााष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय
के न्रको रूपमा र्हेको हङ कङको सफलताको आधार्ष्ट्रशला पष्ट्रन हो।न्याय ष्ट्रिभागले
हाम्रो कानुनी प्रणालीमा महत्िपूणा भूष्ट्रमका खेल्छ।ष्ट्रिभागले अन्य ब्युर्ो र् सर्कार्को
ष्ट्रिभागहरुलाई कानूनी सल्लाह ददन्छ, कानुनी कायािाही मा सर्कार् को प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्ि,
सर्कार्ी ष्ट्रिल मस्यौदा, मुद्दा चलाउने ष्ट्रनणाय गछा, र् कानून को शासन लाई प्रोत्साहन
ददन्छ।कानूनी सेिाहरु र् ष्ट्रििाद समाधानका लाष्ट्रग क्षेत्रीय के न्रको रूपमा हङ कङको
ष्ट्रस्िष्ट्रत िृष्ट्रि गना ष्ट्रिभागको यो महत्िपूणा नीष्ट्रतगत उद्देश्य हो।
सम्िष्ट्रन्धत सेिाहरू

●● जनताका सदस्यहरूले हाम्रो सामान्य सोधपुछ हटलाइन, ईमेल,
फ्याक्स र् पोष्ट माफा त हाम्रो ष्ट्रिभागलाई सामान्य सोधपुछ / टटप्पणी
गना सक्दछन्।
●● सािाजष्ट्रनक र् कानूनी पेशाका सदस्यहरूले ष्ट्रसष्ट्रिल ष्ट्रििीजन र्
अष्ट्रभयोजन शाखा (Civil Division and Prosecutions Division)
द्वार्ा सम्िष्ट्रन्धत टर्सेप्शन काउन्टर्हरूलाई अदालत कागजातहरू र्
अन्य पत्राचार् सेिा पेश गना िा श्रॉफ अदफसमा भुक्तानी गना सक्नेछन।

अिष्ट्रस्ित उपायहरू

●

हाम्रा सेिाहरू जाष्ट्रतको सन्दभामा तटस्ि छन् र् सेिाहरु दुिै ष्ट्रचष्ट्रनयााँ
र् अंग्रेजीमा िेष्ट्रलभर् गटर्एका छन्। अनुिाद सेिा आिश्यक र्
उपयुक्त अिस्िामा, आिाश्यक पत्राचार्हरूको ष्ट्रलष्ट्रखत प्रष्ट्रतदियाको
लाष्ट्रग ष्ट्रिदेशी भाषा (हरू) मा व्यिष्ट्रस्ित गटर्नेछ।

भष्ट्रिष्य को कायाको
आकलन

●

हाम्रो सेिाहरू समय-समयमा समीक्षा हुनेछ र् आिश्यक भएमा
सुधार् गटर्नेछ, ष्ट्रिष्ट्रभन्न जाष्ट्रतका माष्ट्रनसहरूका आिश्यकताहरू पूर्ा
गने दृष्ट्रष्टकोणका साि।
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िप उपाय ष्ट्रलइने

●

सेंटर् फॉर् हामानी एंि एनहांसमेंट ऑफ एिष्ट्रनक माइनॉटर्टी
र्े ष्ट्रजिेंट्स (CHEER) माफा त आिश्यक र् उपयुक्त ठाउाँ मा
व्याख्या(इं टर्प्रेटेशन) सेिाको व्यिस्िा गटर्नेछ। CHEER ले
आठिटा भाषाहरूमा टेष्ट्रलफोन व्याख्या सेिाहरू प्रदान गदाछ, जस्तै
िहासा इन्िोनेष्ट्रसया, ष्ट्रहन्दी, नेपाली, पंजािी, उदूा, तागालोग, िाई
र् ष्ट्रभयतनामी।

जातीय समानताको प्रििानको अिष्ट्रस्ित र् योजनािि उपायहरूको िार्े मा
सोधपुछका लाष्ट्रग कृ पया िटर्ष्ठ कायाकार्ी अष्ट्रधकार्ी (प्रशासन र् कमाचार्ी सम्िन्ध)
Senior Executive Officer (Administration & Staff Relation) लाई ष्ट्रनम्न
च्यानलहरू माफा त सम्पका गनुाहोस् टेष्ट्रलफोन नंिर्.
फ्याक्स नम्िर्
ईमेल

:
:
:

3902 8637
3902 8638
ad@doj.gov.hk

न्याय ष्ट्रिभाग (Department of Justice)
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