
[Form 1] 

उपभोक्ता कानूनी कारवाही कोष
कानूनी सहायताको लागि आवेदन

भाि 1  आवेदकको वववरण

1. नाम (अंग्रेजी) __________________________________________________

(गचछनयााँ)

2. HKID नं/पररचय पत्रहरुको वििरणहरु

3. आिासीय ठेिाना

टेललिोन:   फ्याक्स: ______________________ 
पत्राचार ठेिाना _____________________________________________________

िेमलफोन: फ्याक्स: _____________________________ 

4. पेशा ______________________

भाि 2  मुद्दाका वववरणहरु

5. तपाईको म द्िाको बारेमा छोिकरीमा बयान िन िहोस:्-

6. यस आिेिनको उद्िेश्यहरु बयान िन िहोस:्-  #

म द्िा हाल्न/अवपल िनि ___ प्रततरक्षा िनि ___ प्रक्रिया जारी िनि ___

(म द्िा नं.  ______________________________________ (यदि लाि  भएमा)) 

# दिईएको खाुँली ठाउुँमा [X] गचन्ह लिाउन होस ्।
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7. के तपाईले पदहले उपभोक्ता कानूनी प्रक्रिया कोष अन्तिित कानूनी सहायताको लागि
आिेिन दिन भएको छ? #छ _____________ छैन ______

यदि छ भने, कृपया वििरणहरु बयान िन िहोस ्:-

8. के तपाईले ितिमान म द्िाका लागि कानूनी सहायता विभाि मलिल एड डडपाििमेण्िमा

क नैपतन प्रकारको कानूनी सहायताको लागि आिेिन दिन भएको छ?

# छ ______________ छैन ______________

यदि छ भने, कृपया पररणाम बताउन होस:् पररणाम आउन बाुँकी
म द्िा अस्िीकृत
म द्िा स्िीकृत

9. के तपाईले ितिमान म द्िाका लागि उज रीहरु सम्हाल्न ेप्रहरी, सम्बष्न्ित सरकारी विभािहरु,

ब्य रोहरु िा ट्राईब्य नलहरु (जस्तै: कममशनर अफ एडममतनस्टे्रदिभ कम्पलने्िस,् इन्स्योरेन्स

क्लेम्स कम्पलेन्िस ्ब्य रो), िक्रकलहरु तथा अरुहरुमा क नै उज री दिएको िा क नै प्रकारको

सल्लाह स झाि खोजेको िा मलन भएको छ?

# छ ____________ छैन __________

यदि छ भने, कृपया वििरण बताउन होस ्:-

10. मसफाररशको तनष्म्त स्रोत: -  #

स्ियम आिेिन _____________________________________________________

उपभोक्ता पररषि मसफाररश म द्िा नं. _________________

अन्यहरु

म यहाुँ िोषणा िििछ  क्रक मागथका जानकारी सत्य र सदह छन ्। म उपभोक्ता पररषि (

ि ठी ट्रष्टि) लाई उपभोक्ता कानूनी प्रक्रिया कोष (फण्ड) लाई ि ठीयारको रुपमा क नैपतन
स्रोतद्िारा परीक्षण िनि अगिकार दिन्छ  । मैले ब झेको छ  क्रक, यस आिेिनका सन्िभिमा
ि ठीयारलाई

# दिईएको खाुँली ठाउुँमा [X] गचन्ह लिाउन होस ्।
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यदि मैले क नैपतन झ िो बयान िा िलत प्रतततनगित्ि िरेमा िा मलै ेपूरा, सत्य   तथा सदह
जानकारी प्रिान निरेमा,म यस कोषबाि तत्काल काननूी  सहायता पाउनबाि अयोग्य
ह नेछ  र मलाई    प्रिान क नैपतन कानूनी  सहयोि तत्काल रद्ि ह नेछ र मैले  ि ठीयार
ट्रष्टिलाई यस आिेिन िा प्रिान िररने कानूनी  सहयोिको िममा उठ्न सक्ने सम्पूणि
नोक्सानहरु, श ल्कहरु, खचिहरु, िाबीहरु, िातयत्िहरु तथा क्षततपूततिहरु बेहोन िपने ह न्छ
।
 

आिेिकको हस्ताक्षर

ममतत

जरुरी सूचना:

1. यो आिेिन लाि  ह ने आिेिन श ल्कको साथ ब झाउन पनेछ ज न क्रफताि ह नेछैन । कृपया

"Consumer Council – CLAF Trust Account" लाई भ क्तान िररने चेक तयार

िन िहोस ्।

2. यस आिेिन तथा आिेिन श ल्क ब झाउुँ िैमा कोष अन्तिित सहायता पाउने पक्का ह नेछैन

।

3. कानूनी सहायताका लागि प्रत्येक आिेिन योग्यता तथा ि णका आिारमा विचार िररनछे ।

यदि कानूनी सहायता अन मतत प्राप्त भएमा,त्यस्ता कानूनी सहायता सम्झौतामा उल्लखे

भएन सार क नै पतन समयमा रद्ि िनि सक्रकनेछ ।

4. यदद सहायता प्राप्त मुद्दा सिल भएमा, आवेदकल ेकोषलाई एक योिदान छतना जरुरी 

छ । यो योिदान स्मल क्लेम्स ् ट्राईब्युनलमा तोक्रकने वा तोक्रकन सक्ने मुद्दाहरुको 

हकमा 25% साथै अन्य सम्पूणा मुद्दाहरुमा, नािा मूल्यको 50% हुनेछ । योिदानको 

दहसाब “उपभोक्ता कानूनी कारवाही कोष” साथै“सहयोि प्राप्त उपभोक्तासाँिको 
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सम्झौता “मा ददईएको छ ।  

जानकारी तथा व्यष्क्तित वििरण :

1:  यस आिेिन ब झाउुँिा, आिेिकले साथमा दिएको जानकारी तथा व्यष्क्तित वििरणहरु

तनम्न उद्िेश्य(हरु)कालागि प्रयोि िनि सहमतत जनाउुँछन ्

(a) कोषद्िारा कानूनी सहायताको लागि आिेिकको आिेिन अिाडड बढाउन;

(b) आिेिकसुँि सम्बष्न्ित क नैपतन जानकारी तथा रेकडिहरु प ष्टि िनि;
(c) अन्य ममल्िोज ल्िो पररष्स्थततहरुका म द्िाहरुसुँि ममलाउने प्रक्रिया िनि;

(d) यदि कानूनी सहायतको आिेिन अन मतत प्राप्त भएमा आिेिकको म द्िा संचालन

तथा सम्हाल्न: र/िा

(e) अन्य सम्बष्न्ित उद्िेश्यहरु ।

2. मागथ उल्लेखखत उद्िेश्यहरुका लागि, ि ठीयारले यस म द्िामा संलग्न तेस्रो पक्षीय पािीहरु

साथै ि ठीयारले आिद्ि िरेका िक्रकलहरु, आिेिकको म द्िा तथा िक्रकलहरुसुँि आिद्ि

भएका पािीहरु ममल्िोज ल्िो पररष्स्थततहरु भएका आिेिकको म द्िामा संलग्न पािीहरु, र

अन्य सम्बष्न्ित व्यष्क्तहरु, सिंठन तथा सरकारी तनकायहरु जस्ता अष्ख्तयारहरुलाई

दिईएको जानकारी तथा व्यष्क्तित वििरण ख लासा िनि सक्िछ ।

3. आिेिकले ि ठीयारले राखेको उसको उनको बारे व्यष्क्तित वििरणका लागि अन रोि िनि

सक्छ र त्यस्ता वििरण सच्याउन ि ठीयारसुँि अन रोि िनि सक्छ । ि ठीयारले वििरण

दिएको िा सच्याउन अनरोिहरु िरेकोमा उगचत श ल्क मलन सक्छ । त्यस्ता अन रोिहरु

मलखखत रुपमा र 22nd Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong

Kong ठेिानामा िन ि पििछ ।


