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उपभो�ा कानुनी कारबाही कोष स��ी जानकारी पु��का 

 

उपभो�ा कानुनी कारबाही कोष (यस पिछ "कोष" भिनने छ) 1994 मा सरकार�ारा �थािपत एउटा ट�  
कोष हो, जुन मह#पूण& साव&जिनक िहतसँग र अ+ाय स,-. िववादमा बेइमान 1ापारीह2 िव34 
5ितपूित& र राहतका लािग यो7 दावी भएका उपभो�ाह2लाई आिथ&क सहयोग र कानुनी सहायता :दान 
गद&छ।  
 

उपभो�ा प<रषद कोषको ट�  ी हो र दैिनक 2पमा कोष स>ालनका लािग िज?ेवार @Aछ। 

":शासकह2को बोड&" र "1व�थापन सिमित" :शासिनक िनण&य र िनवेदनह2 अनुमोदन गन& िज?ेवार 
छन्। बोड& र 1व�थापन सिमितका सदEह2को िनयु-� सरकार�ारा ग<रAछ, जसमा मुFतया कानुनी 
पेशा र समुदायको िविभG 5ेHका I-�ह2 समावेश @Aछन्।  
 

कानुनी सहायताका �कारह� 

कोष�ारा :दान ग<रने कानुनी सहायतामा सहयोग :ाJ उपभो�ालाई कानुनी सKाह र/वा नाग<रक 
दावीलाई अगािड बढाउने सहयाता समावेश @नसMछ। कोषले सहायता :ाJ उपभो�ाका लािग सहयोग 
:दान गन& विकल र (यिद ट� ीले आवNक ठानेमा) Pा<र र िनयु� गन&सMछ। 
 

आवेदनका लािग यो!ता 

1-�गत उपभो�ा वा उपभो�ाह2को समूह जुन गैर-मुकदमाको माRमले 1ापारीसँग आSनो 
"उपभो�ा िववाद" लाई समाधान गन&मा असफल भएका छन् (जVै मR�थता, मेलिमलाप, आिद) र 
नाग<रक दावी दायर गन& चाहनेले कोषमा आवेदन गन& सMछन्। "उपभो�ा िववाद" उपभो�ा र 
1ापारीको बीच मालसामान, सेवा वा अचल संपिYबाट उZG िववादलाई बुझाउँछ, उदाहरणका लािग: 
 

 खा#ा$ र औषिध लगायत अ(वसाियक 
सामानह� 

 ती* वा अिववेकी (ापार (वहार 

 अनुिचत र अचेतन स,झौताका शत0ह�  उपभो�ा स,झौतामा छुट ख3ह� 

 झुठो वा 5ामक िव6ापनको दावी  झुठो (ापार िववरण 

 मालसामान, सेवा वा अचल स9ि:को गलत 
िववरण वा गलय बयान 

 मह;पूण0 उपभो�ा िहत वा अ=ायसँग 
स���त कुनै अ= मु@ा 

 

यो7ताका लािग कुनै परी5ण साधन छैन। य]िप, आवेदकको आिथ&क अव�था आवेदन मू^ा_न गन&मा 
एउटा िवचार @नसMछ। कोषले आवेदकसँग उनीह2को आिथ&क अव�थाको िववरण :दान गन&का लािग 
भG सMछ। 
 

आवेदन िविध 

आवेदकह2ले आवेदन शु` भु�ानीका लािग चेक (“Consumer Council – CLAF Trust Account” 
को देय) तथा केस सामtी र जानकारी सिहत िनधा&<रत आवेदन फारम भरेर @लाक�ारा उपभो�ा प<रषद्  
(22/F., K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point) मा पेश गन& आवNक छ। खाममा 
"Application to Consumer legal Action Fund" लेखेको @नुपद&छ। 
 

आवेदन शु` यस :कार छ: 

 साना दावीह2को +ायािधकरणको अिधकार 5ेHिभH पन� मािमलाह2 (उदाहरणका लािग, 
HK$75,000 भ�ा बढी नभएको मौि�क दावीह2): HK$100 

 अ+ मािमलाह2: HK$1,000 
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आवेदन फारम डाउनलोड गन&का लािग कृपया https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-

services/consumer-legal-action-fund मा जानुहोस्। कृपया Bान िदनुहोस् िक आवेदन Dीकृत वा 
अDीकृत जे भए पिन शुF िफता0 Hने छैन।  
 
 

 

 

 

 

 

 

मूJाKन र अनुमोदन 

आवेदकलाई पूण&, स� र सही मािमलाको सामtी र जानकारी खुलासा गन& र पूरक दVावेजको :ावधान र 
ट�  ी�ारा अनुरोध ग<रएको जानकारी सिहत कोषलाई पूण& 2पमा सहयोग गन& आवNक छ। जानकारीको 
समी5ा गन& र/वा मु�ाको पूण& बुझाई :ाJ गन& र थप जानकारी िलन अ�वा&ता&को 1व�था गन& आवNक 
भएमा कम&चारीले आवेदकसँग स�क&  गन�छ। 

कोषको बोड& र 1व�थापन सिमित आवेदनमा आवेदक�ारा उपल� गराइएको जानकारी र (यिद 
आवेदकले उजुरी गरेको छ भने)  उजुरी 1व�थापन गदा& उपभो�ा प<रषदबाट :ाJ जानकारीलाई 
Rानमा राखेर आवेदनको मू^ा_न र िनधा&रण गन�छ। आवेदनको मू^ा_न गन& र सहायता :दान गन� वा 
नगन� िववेक :योग गदा& कितपय कारकह2लाई Rानमा रा�नुपन� @Aछ, जसमा: 
 

िवशेषताह� मािमला सफल @ने स�ावना 

उपभो�ा िहत 

यिद यो कुरा सफल भयो भने, के यी उपभो�ाह2लाई उनीह2को 
अिधकारलाई अगािड बढाउन र/वा बेइमान 1ापार अ�ासलाई रो�मा 
िशि5त गन& योगदान िदनेछ 

सफल �वत0नको 
सLावना 

 मु�ा-मािमलाको लागत-:भावका<रता, जVै िनण&यको :भावकारी वा 
सफल :वत&नको स�ावना  

 के िवप5ी आिथ&क 2पमा स5म छन् 

उपभो�ा समुह 

 के घटनाले उपभो�ाह2को समुहलाई :भािवत गरेको छ वा :ितकूल 
2पले :भािवत गन& सMछ 

 :�ेक उपभो�ालाई लागु @ने सामा+ त� वा कानुनी मु�ा 
 :भािवत उपभो�ाह2को संFा 

अ= कारकह� 

 आवेदकको मोलमोलाइ गन� 5मता 
 मु�ा-मािमला समाधानको सबभ�ा :भावकारी साधन हो 
 के मु�ाले कोषमा अनुिचत आिथ&क भार थोपान� छ 

 समयमै सहायता :दान गन&मा कोषको 1ावहा<रकता 

 

सुझावह� 

कोष�ारा :दान ग<रएको कानुनी सहायताको बावजूद, मु�ा मािमलामा समय ला�छ र यसमा जो-खम पिन समावेश छ। यस :कार, 

उपभो�ाह2ले पिहले प<रषदमा उजुरी दता& गन& चाहAछ र प<रषद्को मेलिमलाप सेवाको माRमले 1ापारीसँग आSनो िववाद 
सौहाद&पूण& 2पमा समाधान गन� :यास गन& सMछन्। प<रषद्को गुनासो समाधान सेवाको बारेमा थप जाGका लािग कृपया 
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channelsमा 
जानुहोस्।  
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आवेदनको पMरणाम र फलो-अप 

यिद आवेदन �ीकृत @Aछ भने, आवेदकलाई कोषबाट :दान ग<रने कानुनी सहायताको दायरा र 
सत&ह2को साथै सहायक उपभो�ाको 2पमा उनीह2को िज?ेवारी र दािय� िनधा&रण गद�  डु-�केटमा 
एउटा स झौता :ाJ @नेछ। आवेदकले कोषबाट सहयोगको �ीकृित पुि¡ गनु&भ�ा पिहले स झौता र 
यसका सत&ह2को समी5ा गनु& पद&छ। 

 

दुबै प5�ारा स झौता काया&¢यन पिछ, ट�  ीले सहायता :ाJ उपभो�ाका लािग थप मू^ा_न र मु�ालाई 
£ा¤ल गन&का लािग एउटा विकल िनयु� गन& सMछ। यसमा सहायता :ाJ उपभो�ालाई कानुनी सKाह 
िदनु, 1ापारीको िव34 दावी गनु& र नाग<रक कारबाही सु3 गनु& समावेश @न सMछन्।  
 

यिद आवेदन अ�ीकार ग<रAछ भने, आवेदकलाई पH�ारा सूिचत ग<रनेछ। आवेदकले अझै पिन कानूनी 
कारबाही गन� वा कानुनी सKाह िलन िवचार गन& सMछन्।  

सहयोगी व�ु र योगदानको पMरणाम 

सहायता :ाJ मु�ा सफल भएमा सहायता :ाJ उपभो�ाले कोषमा योगदान िदनु आवNक छ 
(उदाहरणका लािग सहायता :ाJ उपभो�ाको प5मा र/वा लाभ :दान गन&का लािग िनण&य :िव¡ ग<रAछ, 
1ापारीको दावी खारेज वा िफता& िलइAछ वा पािट&ह2 बीच समझौता @Aछ)। भु�ानयो7 योगदान रकम 
"लाभ मू^" को 10% हो, जुन सहायता :ाJ उपभो�ाको िनण&य, आदेश वा स झौता अ�ग&त :ाJ 
भएको छ, साथै मु�ा-मािमलाको लागत, कानुनी शु` र मु�ामा कोष�ारा ग<रएको खच&ह2 तर 
:ितप5बाट िफता& नग<रएको। य]िप, भु�ानयो7 योगदानलाई "लाभ मू^" को 25% (सानो दावी 
+ायािधकरणमा भएका मु�ाह2का लािग) वा 50% (अ+ मु�ाका लािग) मा िसिमत ग<रएको छ। 

“लाभकारी मू^” ले समtमा बुझाउँछ: 

 सहायता :ाJ उपभो�ाको एकाउ¦का लािग :ाJ कुल रकम (कानुनी शु` र अक§ प5बाट िफता& 
ग<रएको खच&लाई छाडेर); 

 बरामद ग<रएको वा रा-खएको स�िY र/वा सेवाको मू^; 
 �ो रकम जस�ारा सहायता :ाJ उपभो�ाको किथत दािय� घटाइएको छ वा समाJ @Aछ; र  
 सहायता :ाJ मािमलाको स,.मा :ाJ सबै लाभको मू^। 

ट�  ीले उपयु� भएमा भु�ानीयो7 योगदान घटाउन वा माफ गन& स�ेछ।  

:ाJ सबै पैसाको भु�ानी पिहले ट�  ीलाई ग<रAछ र �हाबाट ितनु&पन� योगदान घटाएर बाँकी रकम 
सहायता :ाJ उपभो�ालाई जारी ग<रनेछ। यिद :ाJ रकम भु�ािन यो7 योगदानको सबै रकमलाई 
कभर गन&का लािग अपया&J छ (वा :ाJ राहतमा मौि�क 5ित समावेश छैन) भने, :ापकले ट� ीको 
अनुरोध अनुसार योगदान भु�ान गन�छ। 

 

यिद सहायता :ाJ मािमला असफल भएमा (उदाहरणका लािग उपभो�ाको दावी खारेज ग<रएको छ वा 
प5ह2 कुनै समझौतामा पु© असमथ& छन्), मु�ा-मािमलाको लागत र खच&का लािग कोष िज?ेवार @नेछ 
जबस? प<रणाम सहायता :ाJ उपभो�ाको गªी वा बेवाVा, उपे5ा , अ1ावहा<रक आचरण, सहायता 
:ाJ उपभो�ा समझौताको सत&ह2को उK«न वा अ+ कारण जVै कानुनी सहायताका लािग आवेदन 
गदा& वा सहायता :ाJ गन� ¬ममा ट�  ीलाई पूण&, स� र सिह जानकारी :दान गन&मा असफल @ने जVा 
कारणह2 @ँदैन। यVो अव�थामा, सहायता :ाJ उपभो�ा सहायता :ाJ मु�ा र सहायताको 
:ावधानबाट उZG @ने सबै हािन, मु�ा मािमला र कानुनी लागत, खच&, दावी, 5ित र दािय�का लािग 
उYरदायी @नेछ। 



(12/2022) 
 

4 

उपभो�ा कानुनी कारबाही कोष स��ी जानकारी पु��का 
 
 

सहायताको समा�O 

ट�  ीले समय-समयमा सहायता :ाJ मािमलाको मू^ा_न गन& जारी राे छ र कुनै पिन समय सूचना र 
कानुनी सहायता�ारा स झौता समाJ गन& सMछ। 

सामा+तया, ट�  ी कानुनी शु` र सहायताको समा-Jस? ग<रएको खच&का लािग िज?ेवार @नेछ। 
य]िप, यिद कामको समा-J सहायता :ाJ उपभो�ाको गªी, बेवाVा, अ1ावहा<रक आचरण, सहायता 
:ाJ उपभो�ा स झौताको सत&ह2को उK«न वा अ+ कारण जVै कानुनी सहायताका लािग आवेदन 
गदा& वा सहायता :ाJ गन� ¬ममा ट�  ीलाई पूण&, स� र सिह जानकारी :दान गन&मा असफलको कारण 
@Aछ। सहायता :ाJ उपभो�ा सबै हानी, मु�ा-मािमला र कानुनी लागत, खच&, दावी, 5ित र सहायताको 
:ावधानबाट उZG @ने दािय�, सहायताको :ावधान र यसको समा-Jका लािग उYरदायी @नेछ। 
 

सोधपुछ 

सोधपुछका लािग, कृपया 2856 3113 मा उपभो�ा प<रषद्लाई स�क&  गनु&होस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस प �ेटमा भएको जानकारी स�भ&को लािग माH हो। 
आवेदकह2ले आवेदन फारममा िनधा&<रत ग<रएका :ावधानह2लाई सावधानीपूव&क गनु&पद&छ। यिद कान◌ुनी सहायता :दान 

ग<रएको छ भने, सहायता :ाJ उपभो�ा र ट�  ीको िबचमा अिधकार र दािय� दुबै प5�ारा हVा5<रत सम◌्झ◌ौताको अिधन 
@नेछ। 

 


