परीक्षण सेवा

सेवाको वववरण
परीक्षण सेवा समद
ु ायमा आधाररत काययक्रम हो, जहााँ अपराधीहरुको परीक्षण अध्यादे श (अध्याय २९८) बमोजजम अपराधीलाई

एकदे खि तीन वर्य म्यादको लागि परीक्षण अगधकारी (पीओ) को वैधाननक सप
ु रीवेक्षणको अधीनमा राखिन्छ । परीक्षण सेवाको
अजन्तम लक्ष्य भनेको अपराधीलार्य समाजमा कानन
ू मान्ने नािररकको रूपमा पन
ु र्स्ायवपत िनुय हो ।
उद्देश्य

परीक्षण सेवाका उद्देश्यहरू यी हुन ्
क) परीक्षण सेवामा राख्ने आदे शको ननजम्त अपराधीको उपयुक्तता अदातललार्य ससफाररस िने,
ि) परीक्षण सप
ु रीवेक्षणको अधीनमा भएका अपराधीहरूको उपचार र पुनर्स्ायपनामा अदालतको ननदे शहरु कायायन्वयन िने,
ि) परीक्षण सेवामा भएकाहरूलार्य उनीहरूको प्रवनृ त र व्यवहारमा सकारात्मक पररवतयन ल्याउन सहायता िने,
घ) पुनः कानुन तोड्ने कुराबाट टाढा रहन उनीहरूको जीवनको सामना िनय चाहहने सीपहरू ववकास िने,
ङ)

पुनर्स्ायपनाको प्रक्रक्रयामा उनीहरूको पररवारको टे वालार्य बसलयो बनाउन सहायता िने,

च) अदालतले उल्लेि िरे बमोजजम अपराधीहरूको र उनीहरूका पररवारका सदर्सयहरूको िााँचोहरू आवश्यकता अनस
ु ार
पूरा िनय सामाजजक साधनहरुको प्रयोि िने,

* सेवाको प्रकृनत
क)

अदालत र सम्बजन्धत पक्षहरूको सेवामा, पीओले परीक्षण अक्रफसरको प्रनतवेदनको सा्मा पव
ू ायदेशको प्रनतवेदन,

सामद
ु ानयक सेवा आदे शको लागि उपयक्
ु तताको प्रनतवेदन, अपराधीको प्रिनत प्रनतवेदन र लामो समयका कैदीहरू र
यागचका मद्द
ु ाहरूमा सामाजजक कल्याणको प्रनतवेदन बनाउाँ छन ् ।

ि)

परीक्षण सेवामा भएका अपराधीहरु को लागि उपलब्ध भएका सेवाहरूमा वैधाननक सप
ु रीवेक्षण, व्यजक्तित

माियदशयन र उनीहरूको परीक्षणको अवगधको समयमा ननयसमत अन्तवायतायहरू, घर अनुिमन, सामहू हक कायय र अन्य
क्रक्रयाकलापहरू द्वारा पाररवाररक परामशय समावेश हुन्छन ् ।
ि)

उपयुक्त भएसम्म परीक्षणमा भएकाहरू अपराधीहरु र उनीहरूका पररवारका सदर्सयहरूलार्य, अनुमोदन प्राप्त सरकारी
वा िैह्रसरकारी संिठनहरु ले चलाएका भावात्मक /र्सवभावित समर्सया भएका बालबासलकाहरू र यव
ु ाहरूका लागि

मनोवैज्ञाननक उपचार िने संर्स्ाहरू, मनोवैज्ञाननक उपचार िने संबजन्धत एकाईहरु वा एजेन्सीहरू, समाज कल्याण
सेवाहरु र परीक्षणमा भएकाहरूका लागि र्सवयंसेवक योजना जर्सता सेवाहरुमा पठाईन्छ ।

* लक्षक्षत समूह

लक्षक्षत समूह अपराधीहरू हुन ्, जसलार्य
*
अदालतले सामाजजक सोधपछ
ु का लागि ससफाररस िरे को छ,

*

अदालतले परीक्षणको सप
ु रीवेक्षणको अधीनमा राख्ने आदे श हदएको छ,

*

परीक्षण आदे श परू ा िरे का छन ् तर तीन महहनासम्मको लागि र्सवयंसेवक सप
ु रीवेक्षण पाउन र्च्छुक छन।

*

पन
ु रावलोकनको लागि ननहदय ष्ट भएका वा कैदमा यागचका दाखिल िदै बबतार्रहे का छन ् वा

*

अदालतले कल्याण सहयोि वा अन्य पेशाित प्रनतवेदनहरुको लागि ससफाररस िरे को छ ।

परीक्षण र सामद
ु ानयक सेवा आदे शका कायायलयहरूको सूची

सातवटा परीक्षण र सामुदानयक सेवा आदे शका कायायलयहरू (पीसीएसओहरू) र उच्च अदालत र जजल्ला अदालत परीक्षण
कायायलय (एचसी र डीसीपीओ) ले सात न्यायागधशको अदालतहरु, जजल्ला अदालत र सवोच्च अदालतको सेवा िछय (जर्सतैः

उच्च अदालतको पहहलो अदालत र यागचका अदालत)। एचसी र डीसीपीओ र सात पीसीएसओहरूको ठे िाना र टे सलफोनको
सच
ू ी यहााँबाट डाउनलोड िनय सक्रकन्छ ।
कायायलय समय

(सोमवारदे खि शक्र
ु वारसम्म) बबहान 8:45 दे खि सााँझ 6:00 बजेसम्म

शननवार, आईतवार अनन ववदाका हदनहरुमा बन्द रहन्छ

उच्च अदालत र जिल्ला अदालत परीक्षण कार्ाालर् (प्रोबेसन अफिस) अनन परीक्षण र
सामुदानर्क सेवा ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्र्ुननटी अडारस अफिसहरु) कार्ाालर्हरु
Address
Tel no.
Fax no.
परीक्षण र सामुदानर्क सेवा ननदे शको
ठे िाना

(प्रोबेसन एण्ड कम्र्ुननटी अडारस

टे सलफोन नम्बर फ्याक्स नम्बर

अफिसहरु) कार्ाालर्हरु

उच्च अदालत र जजल्ला अदालत Room

2582 4025

2582 4017

ईर्सटनय परीक्षण र सामद
ु ानयक सेवा Room

1226, 12/F, Eastern Law Courts
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्युननटी Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho,
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय
Hong Kong

2151 8142

2572 9214

Room 1212-1214, 12/F, Eastern Law Court
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho,
Hong Kong

2546 7973

2975 4613

2767 3143

2350 6207

2349 4931

2775 0548

2349 5700

2775 2027

2782 1727

2374 4057

2158 6711

2697 9652

2682 7573

2682 2916

3427 3661

2682 9351

3467 2333

2944 9946

335, 3/F., Wan Chai Tower I, 12
परीक्षण कायायलय (प्रोबेसन अक्रफस) Harbour Road, Hong Kong

काऊलन
ु परीक्षण र सामुदानयक सेवा Room 404, 4/F, Kowloon City Law Courts
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्युननटी Building,
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

147M Argyle Street, Kowloon

11/F., To Kwa Wan Government Offices,
165 Ma Tau Wai Road, Kowloon

कुनठोंि परीक्षण र सामुदानयक सेवा 8/F., Kowloon East Government
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्यनु नटी Offices
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

Building, 12 Lei Yue Mun
Road, Kwun Tong, Kowloon
7/F., Kowloon East Government
Offices Building, 12 Lei Yue Mun
Road, Kwun Tong, Kowloon

साहटन परीक्षण र सामुदानयक सेवा Room 801, 8/F, Shatin Government Offices, 1
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्युननटी Sheung Wo

Che Road, Shatin, N.T.

अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

फानसलंि परीक्षण र सामद
ु ानयक सेवा Room 325, 3/F, Fanling Law Courts Building,
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्युननटी 1
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

Pik Fung Road, Fanling, N.T.

Room 415, 4/F., North District Government
Offices, 3 Pik Fung Road, Fanling, N.T.

नछन वान परीक्षण र सामुदानयक सेवा 2/F, Tower A, West Kowloon Law Courts

ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्यनु नटी Building,
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

No. 501, Tung Chau Street, Sham
Shui Po, Kowloon

चुनमन
ु परीक्षण र सामुदानयक सेवा 4/F., Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen
ननदे शको (प्रोबेसन एण्ड कम्युननटी Hi
अडयरस अक्रफसहरु) कायायलय

Road, Tuen Mun, N.T.

2451 3123

2404 1161

