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ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੰਡ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ "ਫੰਡ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਜਨਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਮੇਤ ਿਵਵਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਲਈ ਦਾਅਿਵਆਂ 

ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1994 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਟਰੱਸਟ 

ਫੰਡ ਹੈ। 
 
ਖਪਤਕਾਰ ਕ(ਸਲ ਫੰਡ ਦੀ ਟਰਸੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। "ਪ*ਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ" 

ਅਤੇ "ਪ*ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ" ਪ*ਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਮੇੰਵਾਰ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਅਤੇ 

ਮੈਨੇਜਮ+ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ+ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ-ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੇਸਾ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ 
ਫੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪ*ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜਾ ਂ
ਿਸਿਵਲ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਸਹਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ (ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ  ਇੱਕ ਬੈਿਰਸਟਰ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਿਜਵ2 ਿਕ ਿਵਚੋਲਗੀ, ਸੁਲਾਹ 

ਆਿਦ) ਰਾਹੀ ਂਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ "ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ" ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਦਾਅਵਾ 
ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਖਪਤਕਾਰ ਿਵਵਾਦ"  ਦਾ ਅਰਥ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾ ਂਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
 

 ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-

ਵਪਾਰਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ 
 ਿਤੱਖੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਦਤੀਆਂ 
 

 ਅਨੁਿਚਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਦੀਆਂ 

ਧਾਰਾਵਾਂ 
 ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨੰ ਿਵਿਗਆਪਨ ਦਾਅਵੇ  ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਣਨ 

 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ 

ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਿਨਰਪੂਣ 

 ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਖਪਤਕਾਰ ਿਹੱਤ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ 

ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪ*ੀਿਖਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰਾ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਧੀ 
ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲਈ ਚੈਕ (“Consumer Council – CLAF Trust Account” 

ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ) ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ
ਖਪਤਕਾਰ ਕ(ਸਲ (22/F., K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point) ਨੰੂ  ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਿਲਫਾਫੇ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ "Application for Consumer Legal Action Fund" ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਪ*ਕਾਰ ਹਨ: 

 ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਿਟ*ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 

HK$75,000 ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ): HK$100 

  ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ: HK$1,000 
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ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.consumer.org.hk/en/complaints-

and-services/consumer-legal-action-fund 'ਤੇ ਜਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ 

ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ2 ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਟਰੱਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ*ਾਵਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ 

ਸਟੀਕ ਕੇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਪ*ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਫੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ*ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਈੋ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕ(ਸਲ ਦਆੁਰਾ ਪ*ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 
 

 
 
 

ਗੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਖਪਤਕਾਰ ਿਹੱਤ 

 

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। 

ਸਫਲ ਪਾਲਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ 

 

 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਪ*ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਿਜਵ2 ਿਕ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ 
ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

 ਕੀ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ 

ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ 

 

 ਕੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ*ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ 

 ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੱੁਦੇ 

  ਪ*ਭਾਿਵਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਹੋਰ ਕਾਰਕ 

 ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
  ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ 

  ਕੀ ਕੇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ 
  ਸਮ2 ਿਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਿਵਹਾਰਕਤਾ 

ਸੁਝਾਅ 

ਫੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪ*ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ , ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰ◌ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ-ਾਂ , ਖਪਤਕਾਰ ਪਿਹਲ◌ਾ◌ਂ ਕ(ਸਲ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕ(ਸਲ ਦੀਆਂ ਸੁਲ- ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਂਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ(ਸਲ 

ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਲ- ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
hhttps://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-
channels ''ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜ� ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪ*ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਫੰਡ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਸਵੀਿਕ*ਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ , ਟਰੱਸਟੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ*ਬਧੰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨਾ , ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਤਾ ਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਪਤੱਰ ਦਆੁਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਬਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ*ਾਪਤ ਮਾਮਲਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ (ਿਜਵ2 ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪ*ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,  ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ 

ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ  ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ)। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ "ਲਾਭ ਮੱੁਲ" ਦਾ 10% 

ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਨਰਣੇ, , ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ*ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਦੇ , 

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, , ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸੇ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ , ਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤ� 
ਵਸੂਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, , ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ "ਲਾਭ ਮੱੁਲ" ਦੇ 25% (ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਿਟ*ਿਬਊਨਲ 

ਿਵੱਚ ਕੇਸਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ 50% (ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ) ‘'ਤੇ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। 
 

"ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱੁਲ" ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹ ੈਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ: 
  ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤ ੇਲਈ ਪ*ਾਪਤ ਹਈੋ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਦਜੇੂ ਪਖੱ ਤ� ਵਸੂਲੀ ਗਈ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ); 
  ਸੰਪਤੀਆ ਂਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਮੁੜ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ; 
  ਉਹ ਰਕਮ ਿਜਸ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਥਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਂ

ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ

  ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪ*ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ। 
 

ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹਵੋੇ, ਟਰੱਸਟੀ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਪ*ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਿਹਲਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤ,ੇ  ਉਸ ਤ� ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ*ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਰੂੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਪ*ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਿਵੱਚ ਧਨ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹ)ੈ, ਤਾਂ ਪ*ਾਪਤਕਰਤਾ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਮਾਮਲਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ2 ਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਖੱਾ ਂ
ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤ ੇਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਫੰਡ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਿਚਆ ਂਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ,  ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਨਤੀਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਰਨਾ ਂਿਜਵ2 ਿਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾ,ਂ 
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਿਚਆਂ, ਖਰਿਚਆਂ, ਦਾਅਿਵਆ,ਂ ਨੁਕਸਾਨਾ ਂਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਪ*ਬੰਧ ਤ� ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਵੋਗੇਾ। 
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਟਰੱਸਟੀ ਸਮ2-ਸਮ2 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ2 ਨੋਿਟਸ ਅਤ ੇ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾ ਂਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਰਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਿਜਵ2 ਿਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ*ਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਦਾਅਿਵਆ,ਂ ਹਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।   
 

ਪੁੱਛਿਗੱਛ 

ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 2856 3113 'ਤ ੇਖਪਤਕਾਰ ਕ(ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਇਸ ਪ+ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ। 
 

ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਪ*ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 


