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उपभोक्ता कानुनी कारबाही कोष सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका 

 

उपभोक्ता कानुनी कारबाही कोष (यस पछि "कोष" भछनने ि) 1994 मा सरकारद्वारा स्थाछपत एउटा टरस्ट 

कोष हो, जुन महत्त्वपूर्ण सार्णजछनक छहतसँग र अन्याय सम्बन्धि छर्र्ादमा बेइमान व्यापारीहरू छर्रुद्ध 

क्षछतपूछतण र राहतका लाछग योग्य दार्ी भएका उपभोक्ताहरूलाई आछथणक सहयोग र कानुनी सहायता प्रदान 

गदणि।  
 

उपभोक्ता पररषद कोषको टर स्टी हो र दैछनक रूपमा कोष सञ्चालनका लाछग छजमे्मर्ार हुन्ि। 

"प्रशासकहरूको बोर्ण" र "व्यर्स्थापन सछमछत" प्रशासछनक छनर्णय र छनरे्दनहरू अनुमोदन गनण छजमे्मर्ार 

िन्। बोर्ण र व्यर्स्थापन सछमछतका सदस्यहरूको छनयुन्धक्त सरकारद्वारा गररन्ि, जसमा मुख्यतया कानुनी 

पेशा र समुदायको छर्छभन्न के्षत्रका क्यन्धक्तहरू समारे्श हुन्िन्।  

कानुनी सहायताका प्रकारहरू 

कोषद्वारा प्रदान गररने कानुनी सहायतामा सहयोग प्राप्त उपभोक्तालाई कानुनी सल्लाह र/र्ा नागररक 

दार्ीलाई अगाछर् बढाउने सहयाता समारे्श हुनसक्ि। कोषले सहायता प्राप्त उपभोक्ताका लाछग सहयोग 

प्रदान गनण र्छकल र (यछद टर स्टीले आर्श्यक ठानेमा) ब्याररस्टर छनयुक्त गनणसक्ि।  

आवेदनका लागि योग्यता 

व्यन्धक्तगत उपभोक्ता र्ा उपभोक्ताहरूको समूह जुन गैर-मुकदमाको माध्यमले व्यापारीसँग आफ्नो 

"उपभोक्ता छर्र्ाद" लाई समाधान गनणमा असफल भएका िन् (जसै्त मध्यस्थता, मेलछमलाप, आछद) र 

नागररक दार्ी दायर गनण चाहनेले कोषमा आरे्दन गनण सक्िन्। "उपभोक्ता छर्र्ाद" उपभोक्ता र 

व्यापारीको बीच मालसामान, सेर्ा र्ा अचल संपछिबाट उत्पन्न छर्र्ादलाई बुझाउँि, उदाहरर्का लाछग: 
 

▪ खाद्यान्न र औषगि लिायत अव्यवसागयक 

सामानहरू 

▪ तीब्र वा अगववेकी व्यापार व्यवहार 

▪ अनुगित र अिेतन सम्झौताका शततहरू ▪ उपभोक्ता सम्झौतामा छुट खण्डहरू 

▪ झुठो वा भ्रामक गवज्ञापनको दावी ▪ झुठो व्यापार गववरण 

▪ मालसामान, सेवा वा अिल सम्पगिको िलत 

गववरण वा िलय बयान 

▪ महत्त्वपूणत उपभोक्ता गहत वा अन्यायसँि 

सम्बस्तन्धत कुनै अन्य मुद्दा 
 

योग्यताका लाछग कुनै परीक्षर् साधन िैन। यद्यछप, आरे्दकको आछथणक अर्स्था आरे्दन मूल्याङ्कन गनणमा 

एउटा छर्चार हुनसक्ि। कोषले आरे्दकसँग उनीहरूको आछथणक अर्स्थाको छर्र्रर् प्रदान गनणका लाछग 

भन्न सक्ि। 

आवेदन गवगि 

आरे्दकहरूले आरे्दन शुल्क भुक्तानीका लाछग चेक र्ा रेछमटान्स सल्लाहको एक प्रछत तथा केस सामग्री र 

जानकारी सछहत छनधाणररत आरे्दन फारम भरेर हुलाकद्वारा उपभोक्ता पररषद् (22/F., K. Wah Centre, 

191 Java Road, North Point) मा पेश गनण आर्श्यक ि। खाममा "Application to Consumer 

Legal Action Fund" लेखेको हुनुपदणि। 

 

आरे्दन शुल्क यस प्रकार ि: 

▪ साना दार्ीहरूको न्यायाछधकरर्को अछधकार के्षत्रछभत्र पने माछमलाहरू (उदाहरर्का लाछग, 

HK$75,000 भन्दा बढी नभएको मौछिक दार्ीहरू): HK$100 

▪ अन्य माछमलाहरू: HK$1,000 

 

भुक्ताछन छनम्नानुसार गनण सछकन्ि: 

▪ "Consumer Council – CLAF Trust Account" भुक्तानी चेक; र्ा  

▪ 808-695282-001 (HSBC) ("Consumer Council – CLAF Trust Account") मा बैंक टर ान्सफर। 
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आरे्दन फारम र्ाउनलोर् गनणका लाछग कृपया https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-

services/consumer-legal-action-fund मा जानुहोस्। कृपया ध्यान गदनुहोस् गक आवेदन स्वीकृत वा 

अस्वीकृत जे भए पगन शुल्क गितात हुने छैन।  
 
 

 
 
 
 
 
 

मूल्याङ्कन र अनुमोदन 

आरे्दकलाई पूर्ण, सत्य र सही माछमलाको सामग्री र जानकारी खुलासा गनण र पूरक दस्तारे्जको प्रार्धान र 

टर स्टीद्वारा अनुरोध गररएको जानकारी सछहत कोषलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गनण आर्श्यक ि। जानकारीको 

समीक्षा गनण र/र्ा मुद्दाको पूर्ण बुझाई प्राप्त गनण र थप जानकारी छलन अन्तर्ाणताणको व्यर्स्था गनण आर्श्यक 

भएमा कमणचारीले आरे्दकसँग सम्पकण  गनेि। 

कोषको बोर्ण र व्यर्स्थापन सछमछत आरे्दनमा आरे्दकद्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारी र (यछद 

आरे्दकले उजुरी गरेको ि भने)  उजुरी व्यर्स्थापन गदाण उपभोक्ता पररषदबाट प्राप्त जानकारीलाई 

ध्यानमा राखेर आरे्दनको मूल्याङ्कन र छनधाणरर् गनेि। आरे्दनको मूल्याङ्कन गनण र सहायता प्रदान गने र्ा 

नगने छर्रे्क प्रयोग गदाण कछतपय कारकहरूलाई ध्यानमा राख्नुपने हुन्ि, जसमा: 

 

गवशेषताहरू माछमला सफल हुने सम्भार्ना 

उपभोक्ता गहत 

यछद यो कुरा सफल भयो भने, के यी उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको 

अछधकारलाई अगाछर् बढाउन र/र्ा बेइमान व्यापार अभ्यासलाई रोक्नमा 

छशछक्षत गनण योगदान छदनेि 

सिल प्रवततनको 

सम्भावना 

▪ मुद्दा-माछमलाको लागत-प्रभार्काररता, जसै्त छनर्णयको प्रभार्कारी र्ा 

सफल प्रर्तणनको सम्भार्ना  
▪ के छर्पक्षी आछथणक रूपमा सक्षम िन् 

उपभोक्ता समुह 

▪ के घटनाले उपभोक्ताहरूको समुहलाई प्रभाछर्त गरेको ि र्ा प्रछतकूल 

रूपले प्रभाछर्त गनण सक्ि 

▪ प्रते्यक उपभोक्तालाई लागु हुने सामान्य तथ्य र्ा कानुनी मुद्दा 
▪ प्रभाछर्त उपभोक्ताहरूको संख्या 

अन्य कारकहरू 

▪ आरे्दकको मोलमोलाइ गने क्षमता 

▪ मुद्दा-माछमला समाधानको सबभन्दा प्रभार्कारी साधन हो 
▪ के मुद्दाले कोषमा अनुछचत आछथणक भार थोपाने ि 

▪ समयमै सहायता प्रदान गनणमा कोषको व्यार्हाररकता 

 

 

सुझावहरू 

कोषद्वारा प्रदान गररएको कानुनी सहायताको बार्जूद, मुद्दा माछमलामा समय लाग्दि र यसमा जोन्धखम पछन समारे्श ि। यस प्रकार, 
उपभोक्ताहरूले पछहले पररषदमा उजुरी दताण गनण चाहन्ि र पररषद्को मेलछमलाप सेर्ाको माध्यमले व्यापारीसँग आफ्नो छर्र्ाद 

सौहादणपूर्ण रूपमा समाधान गने प्रयास गनण सक्िन्। पररषद्को गुनासो समाधान सेर्ाको बारेमा थप जान्नका लाछग कृपया 

https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-

channels मा जानुहोस्।  

https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/consumer-legal-action-fund
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/consumer-legal-action-fund
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channels
https://www.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channels
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आवेदनको पररणाम र िलो-अप 

यछद आरे्दन स्वीकृत हुन्ि भने, आरे्दकलाई कोषबाट प्रदान गररने कानुनी सहायताको दायरा र 

सतणहरूको साथै सहायक उपभोक्ताको रूपमा उनीहरूको छजमे्मर्ारी र दाछयत्व छनधाणरर् गदै रु्न्धिकेटमा 

एउटा सम्झौता प्राप्त हुनेि। आरे्दकले कोषबाट सहयोगको स्वीकृछत पुछि गनुणभन्दा पछहले सम्झौता र 

यसका सतणहरूको समीक्षा गनुण पदणि। 
 

दुबै पक्षद्वारा सम्झौता कायाणन्वयन पछि, टर स्टीले सहायता प्राप्त उपभोक्ताका लाछग थप मूल्याङ्कन र मुद्दालाई 

ह्यान्डल गनणका लाछग एउटा र्छकल छनयुक्त गनण सक्ि। यसमा सहायता प्राप्त उपभोक्तालाई कानुनी सल्लाह 

छदनु, व्यापारीको छर्रुद्ध दार्ी गनुण र नागररक कारबाही सुरु गनुण समारे्श हुन सक्िन्।  
 

यछद आरे्दन अस्वीकार गररन्ि भने, आरे्दकलाई पत्रद्वारा सूछचत गररनेि। आरे्दकले अझै पछन कानूनी 

कारबाही गने र्ा कानुनी सल्लाह छलन छर्चार गनण सक्िन्।  

सहयोिी विु र योिदानको पररणाम 

सहायता प्राप्त मुद्दा सफल भएमा सहायता प्राप्त उपभोक्ताले कोषमा योगदान छदनु आर्श्यक ि 

(उदाहरर्का लाछग सहायता प्राप्त उपभोक्ताको पक्षमा र/र्ा लाभ प्रदान गनणका लाछग छनर्णय प्रछर्ि गररन्ि, 

व्यापारीको दार्ी खारेज र्ा छफताण छलइन्ि र्ा पाछटणहरू बीच समझौता हुन्ि)। भुक्तानयोग्य योगदान रकम 

"लाभ मूल्य" को 10% हो, जुन सहायता प्राप्त उपभोक्ताको छनर्णय, आदेश र्ा सम्झौता अन्तगणत प्राप्त 

भएको ि, साथै मुद्दा-माछमलाको लागत, कानुनी शुल्क र मुद्दामा कोषद्वारा गररएको खचणहरू तर 

प्रछतपक्षबाट छफताण नगररएको। यद्यछप, भुक्तानयोग्य योगदानलाई "लाभ मूल्य" को 25% (सानो दार्ी 

न्यायाछधकरर्मा भएका मुद्दाहरूका लाछग) र्ा 50% (अन्य मुद्दाका लाछग) मा छसछमत गररएको ि। 

“लाभकारी मूल्य” ले समग्रमा बुझाउँि: 

▪ सहायता प्राप्त उपभोक्ताको एकाउन्टका लाछग प्राप्त कुल रकम (कानुनी शुल्क र अको पक्षबाट छफताण 

गररएको खचणलाई िारे्र); 

▪ बरामद गररएको र्ा रान्धखएको सम्पछि र/र्ा सेर्ाको मूल्य; 

▪ त्यो रकम जसद्वारा सहायता प्राप्त उपभोक्ताको कछथत दाछयत्व घटाइएको ि र्ा समाप्त हुन्ि; र  

▪ सहायता प्राप्त माछमलाको सम्बिमा प्राप्त सबै लाभको मूल्य। 

टर स्टीले उपयुक्त भएमा भुक्तानीयोग्य योगदान घटाउन र्ा माफ गनण सके्नि।  

प्राप्त सबै पैसाको भुक्तानी पछहले टर स्टीलाई गररन्ि र त्यहाबाट छतनुणपने योगदान घटाएर बाँकी रकम 

सहायता प्राप्त उपभोक्तालाई जारी गररनेि। यछद प्राप्त रकम भुक्ताछन योग्य योगदानको सबै रकमलाई 

कभर गनणका लाछग अपयाणप्त ि (र्ा प्राप्त राहतमा मौछिक क्षछत समारे्श िैन) भने, प्रापकले टर स्टीको 

अनुरोध अनुसार योगदान भुक्तान गनेि। 
 

यछद सहायता प्राप्त माछमला असफल भएमा (उदाहरर्का लाछग उपभोक्ताको दार्ी खारेज गररएको ि र्ा 

पक्षहरू कुनै समझौतामा पुग्न असमथण िन्), मुद्दा-माछमलाको लागत र खचणका लाछग कोष छजमे्मर्ार हुनेि 

जबसम्म पररर्ाम सहायता प्राप्त उपभोक्ताको गल्ती र्ा बेर्ास्ता, उपेक्षा , अव्यार्हाररक आचरर्, सहायता 

प्राप्त उपभोक्ता समझौताको सतणहरूको उल्लङ्घन र्ा अन्य कारर् जसै्त कानुनी सहायताका लाछग आरे्दन 

गदाण र्ा सहायता प्राप्त गने क्रममा टर स्टीलाई पूर्ण, सत्य र सछह जानकारी प्रदान गनणमा असफल हुने जस्ता 

कारर्हरू हँुदैन। यस्तो अर्स्थामा, सहायता प्राप्त उपभोक्ता सहायता प्राप्त मुद्दा र सहायताको 

प्रार्धानबाट उत्पन्न हुने सबै हाछन, मुद्दा माछमला र कानुनी लागत, खचण, दार्ी, क्षछत र दाछयत्वका लाछग 

उिरदायी हुनेि। 

 



(03/2023) 
4 

उपभोक्ता कानुनी कारबाही कोष सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका 

 

 

सहायताको समास्ति 

टर स्टीले समय-समयमा सहायता प्राप्त माछमलाको मूल्याङ्कन गनण जारी राखे्न ि र कुनै पछन समय सूचना र 

कानुनी सहायताद्वारा सम्झौता समाप्त गनण सक्ि। 

सामान्यतया, टर स्टी कानुनी शुल्क र सहायताको समान्धप्तसम्म गररएको खचणका लाछग छजमे्मर्ार हुनेि। 

यद्यछप, यछद कामको समान्धप्त सहायता प्राप्त उपभोक्ताको गल्ती, बेर्ास्ता, अव्यार्हाररक आचरर्, सहायता 

प्राप्त उपभोक्ता सम्झौताको सतणहरूको उल्लङ्घन र्ा अन्य कारर् जसै्त कानुनी सहायताका लाछग आरे्दन 

गदाण र्ा सहायता प्राप्त गने क्रममा टर स्टीलाई पूर्ण, सत्य र सछह जानकारी प्रदान गनणमा असफलको कारर् 

हुन्ि। सहायता प्राप्त उपभोक्ता सबै हानी, मुद्दा-माछमला र कानुनी लागत, खचण, दार्ी, क्षछत र सहायताको 

प्रार्धानबाट उत्पन्न हुने दाछयत्व, सहायताको प्रार्धान र यसको समान्धप्तका लाछग उिरदायी हुनेि। 
 

सोिपुछ 

सोधपुिका लाछग, कृपया 2856 3113 मा उपभोक्ता पररषद्लाई सम्पकण  गनुणहोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
यस पम्िेटमा भएको जानकारी सन्दभणको लाछग मात्र हो। 

आरे्दकहरूले आरे्दन फारममा छनधाणररत गररएका प्रार्धानहरूलाई सार्धानीपूर्णक गनुणपदणि। यछद कानुुनी सहायता प्रदान 

गररएको ि भने, सहायता प्राप्त उपभोक्ता र टरस्टीको छबचमा अछधकार र दाछयत्व दुबै पक्षद्वारा हस्ताक्षररत समु्झुौताको अछधन 

हुनेि। 
 


