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ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਫੂੰਡ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 

ਜਨਣਹਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਮੇਤ ਣਵਵਾਦਾਾਂ ਣਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਣਵਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਲਈ ਦਾਅਣਵਆਾਂ 

ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਣਵੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਿ ਲਈ 1994 ਣਵੱਚ ਸਥਾਣਪਤ ਕੀਤਾ ਣਿਆ ਟਰੱਸਟ 

ਫੂੰਡ ਹੈ। 
 

ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਫੂੰਡ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂੰਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰਮਕਾਜ ਲਈ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। "ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ" 

ਅਤੇ "ਪਰਬੂੰਧਕ ਕਮੇਟੀ" ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਿ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਿ ਲਈ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਅਤੇ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਣਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਣਜਨ੍ਾਾਂ ਣਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪੇਸਾ ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 
 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ 
ਫੂੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਣਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਣਸਣਵਲ 

ਦਾਅਣਵਆਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਣਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਣਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਫੂੰਡ ਸਹਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ (ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ  ਇੱਕ ਬੈਣਰਸਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਰਜੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਣਵਅਕਤੀਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਜ ੋਿੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਸਾਧਨਾਾਂ (ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਣਵਚੋਲਿੀ, ਸੁਲਾਹ ਆਣਦ) 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਿ ੇ "ਖਪਤਕਾਰ ਝਿੜੇ" ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਿ ਣਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਣਸਵਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਫੂੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਖਪਤਕਾਰ ਣਵਵਾਦ"  ਦਾ ਅਰਥ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਣਵਚਕਾਰ 

ਣਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ੋਬਾਅਦ ਦ ੇਮਾਲ, ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਚੱਲ ਸੂੰਪਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
 

▪ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਸਮੇਤ ਿੈਰ-ਵਪਾਰਯੋਿ 

ਵਸਤ ਆਾਂ 

▪ ਣਤੱਖੇ ਜਾਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਦਤੀਆਾਂ 
 

▪ ਅਨੁਣਚਤ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ 

▪ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਣਵੱਚ ਛੋਟ ਦੀਆਾਂ 

ਧਾਰਾਵਾਾਂ 

▪ ਝ ਠੇ ਜਾਾਂ ਿੁੂੰਮਰਾਹਕੁੂੰਨ ਣਵਣਿਆਪਨ ਦਾਅਵੇ ▪ ਿਲਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਿਨ 

▪ ਚੀਜ਼ਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਚੱਲ ਸੂੰਪਤੀਆਾਂ ਦਾ ਿਲਤ 

ਵਰਿਨ ਜਾਾਂ ਿਲਤ ਣਨਰ ਪਿ 

▪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਣਜਸ ਣਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 

ਖਪਤਕਾਰ ਣਹੱਤ ਜਾਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ 

ਯੋਿਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪਰੀਣਖਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਣਕ, ਣਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਣਵੱਤੀ ਸਣਥਤੀ ਣਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਣਵਚਾਰਾਾਂ ਣਵੱਚੋਂ ਇਕੱ ਹੋਵੇਿੀ। ਫੂੰਡ ਣਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਿੀ ਣਵੱਤੀ ਸਣਥਤੀ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

ਅਰਜੀ ਕਵਧੀ 

ਣਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਿਤਾਨ ਜਾਾਂ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਚੈਕ ਨਾਲ ਣਦੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਮੱਿਰੀ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (22/F., K. Wah Centre, 191 Java Road, 

North Point) ਨ ੂੰ   ਸਬਣਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਣਲਫਾਫੇ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ "Application for Consumer Legal 

Action Fund" ਣਲਣਖਆ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

▪ ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਣਟਰਣਬਊਨਲ ਦ ੇਅਣਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਣਵੱਚ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਕਸੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਦੁਰਾ ਦ ੇ ਦਾਅਵੇ 

HK$75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਿ): HK$100 

▪  ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ: HK$1,000 

 

ਭੁਿਤਾਨ ਇਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

▪ “Consumer Council – CLAF Trust Account” ਨ ੂੰ  ਭੁਿਤਾਨਯੋਿ ਚੈੱਕ; ਜਾਾਂ 

▪ 808-695282-001 (HSBC) (“Consumer Council – CLAF Trust Account”) 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਟਰਾਾਂਸਫਰ। 
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ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.consumer.org.hk/en/complaints-

and-services/consumer-legal-action-fund 'ਤੇ ਜਾਓ। ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਣਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਨਜ ਰੀ 
ਣਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਟਰੱਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਪ ਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪ ਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ 

ਸਟੀਕ ਕੇਸ ਸਮੱਿਰੀ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂੰਡ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਸਣਹਯੋਿ ਦੇਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਣਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੈਿ ਲਈ 

ਇੂੰਟਰਣਵਊ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਣਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਿਾ। 

 

ਫੂੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਣਵੱਚ ਣਬਨੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਣਦੱਤੀ ਿਈ ਜਾਿਕਾਰੀ (ਜੇ ਣਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 

ਣਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਣਸਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਿ ਣਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  

ਣਧਆਨ ਣਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਿ ਅਤੇ ਣਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਿੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਣਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਣਵੱਚ 

ਅਨੇਕਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਣਧਆਨ ਣਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਣਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਇਸ 

ਣਵੱਚ ਸਾਣਮਲ ਹਨ: 
 

 
 
 

ਗੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 

ਖਪਤਕਾਰ ਕਹਿੱਤ 
 

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਫਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਣਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰਕ ਅਣਭਆਸਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਿ ਲਈ ਣਸੱਣਖਅਤ 

ਕਰਨ ਣਵੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਵੇਿਾ। 

ਸਫਲ ਪਾਲਣ ਦੀ 

ਸੂੰਭਾਵਨਾ 
 

▪ ਮੁਕੱਦਮ ੇ ਦੀ ਲਾਿਤ-ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ, ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਣਨਰਿ ੇ ਦੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਜਾਾਂ 

ਸਫਲ ਲਾਿ  ਹੋਿ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 

▪ ਕੀ ਣਵਰੋਧੀ ਣਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੈ 

ਖਪਤਕਾਰ ਸਮ ਹ 
 

▪ ਕੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ 

▪ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਿ  ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੱਥ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮੁੱਦੇ 

▪  ਪਰਭਾਣਵਤ ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਣਿਿਤੀ 

ਹੋਰ ਕਾਰਕ 

▪ ਣਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਤੀ 

▪  ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ 

▪  ਕੀ ਕੇਸ ਫੂੰਡ 'ਤੇ ਅਿਉਣਚਤ ਣਵੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਿਾ 

▪  ਸਮੇਂ ਣਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਣਵੱਚ ਫੂੰਡ ਦੀ ਣਵਹਾਰਕਤਾ 

ਸੁਝਾਅ 

ਫੂੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਣਬਨਾਾਂ , ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਾਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਜਖੋਮ ਭਰੀੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ , ਖਪਤਕਾਰ ਪਣਹਲੀਾੀਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਣਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਾਂ ਸੁਲ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਿੇ ਣਵਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਿ ਦੀ ਕੋਣਸਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੌਂਸਲ 

ਦੀਆਾਂ ਣਸਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਿ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਿਨ ਲਈ ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

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

channels ''ਤ ੇਜਾਓ।  
 

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
httpswww.consumer.org.hk/en/complaints-and-services/complaint-and-enquiry-channels
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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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਣਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਦਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂੰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਵਾਲੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, 

ਸਣਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦ ੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਣਨਰਧਾਰਨ ਣਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਣਮਲੇਿਾ। ਣਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਸਵੀਣਕਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਣਹਲਾਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਣਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਦੋਵਾਾਂ ਣਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਟਰੱਸਟੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਾਂਕਿ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਹੇ ਣਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ , ਵਪਾਰੀ ਦ ੇ ਣਖਲਾਫ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਣਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ,  ਤਾਾਂ ਣਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਸ ਣਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਣਬਨੈਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਬਾਰ ੇਣਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਣਵੱਚ ਯਿੋਦਾਨ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕੇਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਮਾਮਲਾ ਸਫਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ (ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦ ੇ ਹੱਕ ਣਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 

ਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਣਿਆ ਹੈ,  ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਣਦੱਤਾ ਣਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ 

ਣਲਆ ਣਿਆ ਹੈ,  ਜਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ ਣਵਚਕਾਰ ਣਨਪਟਾਰਾ ਹੋ ਣਿਆ ਹੈ)। ਭੁਿਤਾਨ ਯਿੋ ਯਿੋਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ "ਲਾਭ ਮੁੱਲ" ਦਾ 10% 

ਹੈ ਜ ੋਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਣਕਸ ੇਣਨਰਿੇ, , ਆਦੇਸ ਜਾਾਂ ਣਨਪਟਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਦੇ , 

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਲਾਿਤਾਾਂ, , ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੂੰਡ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਖਰਚੇ , ਪਰ ਣਵਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ 

ਵਸ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਣਕ, , ਭੁਿਤਾਨਯਿੋ ਯੋਿਦਾਨ "ਲਾਭ ਮੁੱਲ" ਦ ੇ25% (ਛੋਟੇ ਦਾਅਣਵਆਾਂ ਦੇ ਣਟਰਣਬਊਨਲ 

ਣਵੱਚ ਕੇਸਾਾਂ ਲਈ) ਜਾਾਂ 50% (ਹੋਰ ਮਾਮਣਲਆਾਂ ਲਈ) ‘'ਤੇ ਸੀਣਮਤ ਹੈ। 

 

"ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ" ਦਾ ਸੂੰਦਰਭ ਹੈ ਕੱੁਲ ਣਮਲਾ ਕੇ: 

▪  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦ ੇਖਾਤੇ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੱੁਲ ਰਕਮ (ਦ ਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਸ ਲੀ ਿਈ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਣਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ); 

▪  ਸੂੰਪਤੀਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਾ; 

▪  ਉਹ ਰਕਮ ਣਜਸ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਣਥਤ ਦੇਿਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾਾਂ 

ਣਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

▪  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਸਬੂੰਧ ਣਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। 

 

ਣਜੱਥੇ ਉਣਚਤ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਸਟੀ, ਭੁਿਤਾਨਯਿੋ ਯੋਿਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਜਾਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇ ਪੈਸੇ ਪਣਹਲਾਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਿਿ ੇਅਤੇ,  ਉਸ ਤੋਂ ਭੁਿਤਾਨਯੋਿ ਯੋਿਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਕੱਟਿ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਜਕੇਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 

ਭੁਿਤਾਨਯੋਿ ਯਿੋਦਾਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ (ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਣਵੱਚ ਧਨ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ), ਤਾਾਂ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਯਿੋਦਾਨ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰੇਿਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਾਮਲਾ ਅਸਫਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ (ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਣਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੱਖਾਾਂ 

ਣਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਿ ਣਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ), ਫੂੰਡ ਮਕੁੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਖਰਣਚਆਾਂ ਅਤੇ ਖਰਣਚਆਾਂ ਲਈ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ 

ਹੋਵੇਿਾ,  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਣਕ ਨਤੀਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਿਲਤੀ, ਅਿਿਣਹਲੀ, ਅਿਉਣਚਤ ਣਵਹਾਰ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਿਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਾਂ ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ ਵੇਲੇ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਣਵੱਚ 

ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕ ੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ। ਅਣਜਹੀ ਸਣਥਤੀ ਣਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਰ ੇ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ, 

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਖਰਣਚਆਾਂ, ਖਰਣਚਆਾਂ, ਦਾਅਣਵਆਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਪਰਬੂੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਿ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦੇਿਦਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਿਾ। 
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਟਰੱਸਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿਾ ਅਤੇ ਣਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੋਣਟਸ ਅਤੇ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਖਰਣਚਆਾਂ ਲਈ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। 

ਹਾਲਾਾਂਣਕ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਿਲਤੀ, ਅਿਿਣਹਲੀ, ਅਿਉਣਚਤ ਣਵਹਾਰ, 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਿਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਕਾਰਨ ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰੱਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਿ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ ਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਣਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਣਹਿਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇਮਾਮਣਲਆਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਪਰਬੂੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਲਾਿਤਾਾਂ, ਦਾਅਣਵਆਾਂ, ਹਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਲਈ 

ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਿਾ।   
 

ਪੁਿੱਛਕਗਿੱਛ 

ਪੱੁਛਣਿੱਛ ਲਈ, ਣਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 2856 3113 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ਇਸ ਪੈਂਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਣਸਰਫ ਸੂੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ। 

 

ਣਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਣਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਣਵੱਚ ਣਦੱਤੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਣਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਣਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਣਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਣਵਚਕਾਰ ਅਣਧਕਾਰ ਅਤੇ ਣਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋਿਿੇ। 


