उपभोक्ता कानून कारवाही कोष
1.

उपभोक्ता कानून कारवाही कोष के हो?
उपभोक्ता कानूनी प्रक्रिया कोष(“फण्ड”)कानूनी उपायहरुका लागि उपभोक्तालाई आगथिक तथा कानूनी
सहयोिमा विस्तत
ृ पहुँच दिन स्थावपत एक िठी कोष हो । यस कोषले तल दिईएका अिस्थाहरुमा सहयोि
प्रिान िने लक्ष्य राख्िछ:
(a)

उपभोक्ताहरुलाई कानन
ू ी प्रक्रकया चलाउन िा प्रततरक्षाका लागि मद्ित िन;ि

(b) समान कानूनी मद्िा िा तथ्य भएका िरुस्तै िा िरुस्तै वििरणका िमहरुका संयक्त िाबीहरु अिाडड
बढाउन उपभोक्ताहरुलाई मद्ित िने;
(c)

समान मद्िाका कारणहरु र िाबी भएका उपभोक्ताहरुलाई प्रशासतनक रुपले समह
ू ित बनाउने र
उनीहरुलाई एकै समय िा लिातार सनिाई हने व्यिस्था िने;

(d)

जनदहतका लागि कानूनी प्रक्रिया अिाडड बढाउने; र

(e)

उपभोक्ता विशेष दहतका मद्िाहरु सम्हाल्ने

उपभोक्ता पररषि (“िठी/ट्रष्टि”) सो कोष (फण्ड)को िठीयार हो र यो कोष अन्तिित सहयोि खोष्जरहेका
मद्िाहरुको व्यिस्थापन सममततद्िारा योग्यता तथा आगथिक मापिण्डमा सझाि दिईन्छ ।
कानूनी सहायता एक सझाि, सहयोि तथा एक सोमलमसिर र काउन्सलद्िारा प्रतततनगित्िका रुपमा हन सक्नेछ
। कोषअन्तिित सहयोि खोष्जरहेका मद्िाहरुले अन्य वििाि समािानका उपायहरु प्रयोि िररसकेको (जस्तै:
कष्न्समलएशन र ममडडएशन आदि) फलस्िरूप, कानूनी सहायताको रुपमा आिेिकलाई मध्यस्थताका लागि
कानन
ू ी प्रक्रियामा सहयोि संलग्न छै न ।

2.

कानूनी सहायताका लागि कसले आवेदन ददन सक्छ?
तपाईले कानूनी सहायताका लागि कोष अन्तिित आिेिन दिन सक्नहन्छ, यदि तपाई मद्िामा संलग्न एक
उपभोक्ता िा उपभोक्ताहरुको समूह हनहन्छ जन:
(a)

उपभोक्ता कारोिारहरुसुँि सम्बष्न्ित छन ्, विशेषिरी:
(i)

बबक्रि हन नसक्ने िस्तहरु,खाद्यपिाथि तथा औषिीहरु सदहत;

(ii)

बेइमान िा िैरईमान्िार कारोिार अभ्यासहरु;

(iii) अन्यायपूणि तथा अत्यगिक करार शतिहरु;
(iv) उपभोक्ता करारका छि पररच्छे िहरु;
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(v)

झिो िा भ्रामक विज्ञापनका िाबीहरु;

(vi) िलत व्यापार वििरणहरु;
(vii)

िस्तहरु, सेिाहरु िा िास्तविक सम्पविको िलत वििरण िा िलत प्रतततनगित्ि;
िा

(viii)
(b)

महत्त्िपूणि उपभोक्ता दहतको अन्य कनै मद्िा; िा

महत्त्िपण
ू ि जनदहत िा अन्यायसुँि सम्बष्न्ित,

र तपाईले यस मद्िासुँि सम्बष्न्ित अन्य सम्पण
ू ि वििाि समािानका उपायहरु अपनाईसक्नभयो र तपाई कानन
ू ी
सेिा (मलिल एड) का लागि योग्य हनहन्न । तथावप, िठीयार(ट्रष्टि)सुँि उगचत मद्िाहरुलाई सहयोि दिने िा
अष्स्िकार िने अगिकार छ ।

3.

सहयोिको लागि आवेदन ददने प्रक्रिया के हो?
(a)

तपाईले पदहले तपाईको मद्िा हाम्रो कनै एक उजरी तथा सझाि अगिकारीहरुलाई व्यष्क्तित रुपमा,
मलखखत रुपमा िा िे मलफोनद्िारा हाम्रो कनै एक सझाि केन्रहरुमा िताि िनि सक्नहन्छ । यदि सो मद्िा
हामीले मलन सकेमा, हामी उगचत वििाि समािान विगिहरु अपनाएर यसलाई समािान िने प्रयास
िनेछौं । यदि यी उपायहरु असफल भएमा तपाई र तपाईको मद्िा कोष अन्तिित सहायताको लागि
योग्य हनेछ, तपाईले कानन
ू ी सहायताका लागि आिेिन (“आिेिन”) भनि सक्नहनेछ । हाम्रो
अगिकारीहरुले तपाईलाई आिेिन भनि र तपाईको प्रश्नहरुको उिर दिनहनेछ । यो एक िम्भीर मद्िा
हो जहाुँ तपाईको कानूनी उपचारहरुको लागि साििजतनक कोषहरु प्रयोि िररन्छ, तसथि िठीयारले
तपाईले पूरा, सत्य तथा सदह जानकारीहरु दिने साथै तपाईको मद्िा अति, मद्िा चमलरहुँिािे खख

(b)

तनटकषिसम्म पयािउन तपाईको सहकायिको अपेक्षा िििछ ।
आिेिन दिने समयमा क्रिताा नपाईने एक शल्क ततनिपनेछ । यदि तपाईको मद्िा स्मल क्लेम्स ्
ट्राईब्यनलमा चल्ने हो भने, HK$100 आिेिन शल्क लाग्नेछ । यदि तपाईको मद्िा ष्जल्ला अिालत
डडष्स्ट्रक्ि कोिि िा अन्य उच्च अिालतहरु हाई कोििहरुमा चल्ने हो भने, HK$1,000 आिेिन
शल्क लाग्नेछ ।

(c)

सहायता प्राप्त उपभोक्तासुँि एक सहमतत करार (“अगिमेन्ि”) छ, जन प्रततमलवपमा छ र प्रत्येक
आिेिनको साथ छ । यो एक महत्त्िपूणि कािजात हो जसले तपाईको िठीयारसुँिको सम्बन्ि जनाउुँ छ,
जब तपाईलाई कानूनी सहायताको अनमतत प्राप्त हन्छ । तपाईले यसलाई ध्यान दिएर पढ्न जरुरी छ
। यदि तपाई यसको प्राििानहरुसुँि सहमत हनहन्छ भने, तपाईले सो करारमा हस्ताक्षर िरी िबै
प्रततहरु िठीयारलाई चाुँडोभन्िा चाुँडो बझाउनहोस ् ।

(d)

कृपया ध्यान दिनहोस ्, आिेिन तथा आिेिन शल्क बझाउुँ िै मा कोष अन्तिित सहायता पाउने पक्का
हनेछैन।

4.

अन्य कुन तत्त्वहरु िुठीयारले ववचार िनेछन ्?
तपाईलाई सहायता प्रिान िने िा निने सन्िभिमा, िठीयारले विशेषरुपमा तलका कराहरुलाई ध्यान दिनेछन ्
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:
(a)

एक समूहलाई परे को िा कनै एक ठूलो समूहका उपभोक्ताहरुलाई प्रततकूल असर पने सम्भािना
छ/छै न;

(b)

सो पररष्स्थततहरुमा अिालती कारिाही नै सबैभन्िा प्रभािकारी समािानको उपाय हो क्रक होईन;

(c)

कारिाहीमा हने खचिको प्रभािकाररता ;

(d)

मद्िा सफल हने सम्भािनाहरु;

(e)

तपाईको सम्झौता िनि सक्ने सामथ्यि;

(f)

तपाईको समूह (यदि एक समूह संलग्न भएमा) को साझा तथ्यको सिालहरु िा कानून;

(g)

तपाईको समूहको संख्या (यदि लाि भएमा);

(h)

संलग्न अन्य पक्षको आगथिक सरक्षा;

(i)

यदि सफल भएमा, सो मद्िासुँि प्रचार क्षमता छ र उपभोक्ता मसद्िान्तलाई प्रचार िनि सक्छ साथै बेईमान
व्यापाररक अभ्यासहरुमा तनराशाजनक असर पाििछ;

5.

(j)

सो मद्िाले कोषलाई अनािश्यक आगथिक भार सज
ृ ना िछि /ििै न ; साथै

(k)

सो मद्िाको सन्िभिमा सामतयक सहयोि प्रिान िनिको व्यिहाररकता ।

के आवेदकहरुका लागि ववविय जााँच (आगथाक सीमा) िररन्छ?
सो कोष अन्तिितका आिेिकहरुले सहयोिको लागि योग्य हनका तनष्म्त अतनिायि आगथिक जाुँच भएरै जानपने
जरुरी छै न । तथावप िठीयारले एक तनष्श्चत मद्िा मलने िा नमलने तनणिय ििाि एक आिेिकको आगथिक
स्रोतहरुलाई मध्यनजर िनि सक्छ । तपाईलाई तपाईको आगथिक स्रोतहरुको वििरणहरु दिन अनरोि िनि सक्छ
।

6.

त्यसपछछ के हुन्छ?
तपाईलाई िठीयारद्िारा तपाईको सहायताको आिेिन स्िीकृत भयो िा भएन भतन सूगचत िनेछ । यदि

तपाईलाई कानूनी सहायता अनमततप्राप्त भएमा, िठीयारले सम्झौता करार सहमतत कायािन्ियन िनेछ, ममतत
हालेर एक प्रतत तपाईको लागि पठाउुँ नेछ । तपाईको मद्िामा त्यसपतछ कोषको सहयोि प्राप्त हनेछ ।

7.

के त्यहााँ दताा शुल्क बाहेक अन्य भक्
ु तानी छ?
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यदि तपाईको मद्िा असफल भएमा, तपाईले थप भक्तानी िनि जरुरी छै न । कोषले तपाईको सम्पूणि शल्कहरु
तथा खचिहरु ततनेछ । यस करामा ध्यान दिन जरुरी छ क्रक यदि तपाईले सहयोिको आिेिन िने िममा तपाईले
िदठयारलाई पूरा, सत्य तथा सदह जानकारी नदिएको कारण तपाईको मद्िा असफल भएमा, मद्िा सम्बष्न्ित
भोग्नपरे को सम्पूणि नोक्सानी शल्कहरु, खचिहरु, िाबीहरु, क्षततपूततिहरु तथा िातयत्िहरु ततनिपनेछ ।
यदि तपाईको मद्िा सफल भएमा, तपाईले तनम्नबमोष्जम दहसाबको योििान कोषलाई ततनिपछि :
(a)

तपाईको मद्िाको लागि भक्तान िररएको िास्तविक कानूनी शल्कहरु तथा विपक्षी पािीबाि ततनप
ि ने
खचिहरु साथै असल िररएको कनैपतन शल्कहरु बाहेक/घटाई;

(b)
(c)

कोषद्िारा तपाईको मद्िाको लागि भक्तान िररएको सम्पण
ू ि अन्य रकमहरु; तथा
तपाईको तफिबाि प्राप्त रकमको 10% (विपक्षी पािीबाि प्राप्त खचिहरुलाई िणना निरी), पन:
प्राष्प्त भएका सम्पविको मल्
ू य िा तपाईको लागि छट्याईएको, तपाईको िातयत्ि ििाईएको िा रद्ि
िररएको रकम िा मद्िामा तपाईले प्राप्त िनभ
ि एको कनैपतन लाभ (नाफा मल्
ू य)

यो योििान स्मल क्लेम्स ् ट्राईब्यनलमा तोक्रकने िा तोक्रकन सक्ने मद्िाहरुको हकमा 25% साथै अन्य सम्पण
ू ि
मद्िाहरुमा, नाफा मूल्यको 50% हनेछ ।
तपाईले निि िा सम्पवि प्राप्त िरे मा, पन प्राष्प्त िरे मा िा तपाईको लागि तोक्रकएमा िा तपाईले राख्न अनमतत
प्राप्त भएमा िा तपाईले अन्य कनै प्रकारका लाभ प्राप्त िरे मा िा तपाई मागथको कनै िाबीहरु रद्ि भएका
पररष्स्थततहरुमा तपाईको मद्िा सफल भएको ठहर हनेछ ।
िठीयारले उगचत पररष्स्थततहरुमा, ततनिपने योििान ििाउन िा छि दिन सक्िछ ।

8.

रकमहरु कसरी भक्
ु तानी िररनेछ?
तपाईको मद्िामा तपाईलाई भक्तान िनिपने सम्पूणि नििहरु पदहले िठीयारलाई भक्तानी िररनेछ । खचि िनि
प्राष्प्त कनैपतन निि तपाईको मद्िाका लागि लािेका कानूनी शल्कहरु तथा खचिहरु साथै अन्य रकमहरु
भक्तान िनि प्रयोि िररनेछ । सम्पणि अन्य नििहरुले िठीयारको जरुरत अनसारका योििानका भािहरुलाई
समेट्नेछ । बाुँकी रकम तछिो भन्िा तछिो भक्तानी िररनेछ । यदि तपाईको मद्िा सफल हन्छ तर निि भक्तानी
बबना भएमा, तपाईले सो योििान िठीयारले जदहले र जसरी भन्छ सो तिरले ततनिपनेछ ।

9.

के तपाईले सोलललसटर वा ब्याररस्टर रोज्न सक्नह
ु ु न्छ?
िठीयारले तपाईको मद्िा सम्हाल्न सोमलमसिर र, यदि जरूरी भएमा, ब्याररस्िर तनयक्त िनेछ ।

10.

के प्राप्त कानूनी सहयोि समाप्त हुन सक्छ?
िठीयारले कनैपतन समयमा तपाईलाई कानूनी सहायता प्रिान िने यसको सम्झौता रद्ि िनि सच
ू ना दिन सक्छ
। यस्ता पररष्स्थततहरुमा, सो सहयोि प्रिान हन रोक्रकनेछ र तपाई र िठीयार िबै एक-अकाि बीच थप
उिरिातयत्ि िा िातयत्िहरुमा हनहने छै न ।

4

यदि तपाईले सहयोिको आिेिन िने िममा तपाईले िदठयारलाई पूरा, सत्य तथा सदह जानकारी नदिएको
कारण तथावप िठीयारले तपाईलाई सहयोि प्रिान िने सम्झौता रद्ि िरेमा, तपाईले मद्िा सम्बष्न्ित िदठयारलाई
तपाईलाई सहयोि प्रिान ििाि भोग्नपरे को सम्पूणि नोक्सानी शल्कहरु, खचिहरु, िाबीहरु, क्षततपूततिहरु तथा
िातयत्िहरु ततनिपनेछ ।
यस पचािमा दिईएको जानकारी सन्िभिको लागि मात्र हो । कृपया तपाई तथा िठीयारको अगिकारहरु तथा
उिरिातयत्िहरुका लागि आिेिन तथा सम्झौतामा हेनिहोस ् ।

संशोगित ममतत : 2016
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[Form 1]

उपभोक्ता कानूनी कारवाही कोष

कानूनी सहायताको लागि आवेदन
भाि 1
1.

आवेदकको वववरण

नाम

(अंग्रेजी) __________________________________________________
(गचछनयााँ)

2.

HKID नं/पररचय पत्रहरुको वििरणहरु

3.

आिासीय ठे िाना

फ्याक्स: ______________________

टे ललिोन:

पत्राचार ठे िाना _____________________________________________________

िे मलफोन:
4.

फ्याक्स: _____________________________

पेशा ______________________

भाि 2

मुद्दाका वववरणहरु

5.

तपाईको मद्िाको बारे मा छोिकरीमा बयान िनिहोस ्:-

6.

यस आिेिनको उद्िे श्यहरु बयान िनिहोस ्:-

#

मद्िा हाल्न/अवपल िनि ___ प्रततरक्षा िनि ___ प्रक्रिया जारी िनि ___

(यदि लाि भएमा))

(मद्िा नं. ______________________________________

#

दिईएको खाुँली ठाउुँ मा [X] गचन्ह लिाउनहोस ् ।
1

7.

के तपाईले पदहले उपभोक्ता कानूनी प्रक्रिया कोष अन्तिित कानूनी सहायताको लागि
आिेिन दिनभएको छ? #छ _____________

छै न ______

यदि छ भने, कृपया वििरणहरु बयान िनिहोस ् :-

8.

के तपाईले ितिमान मद्िाका लागि कानूनी सहायता विभाि मलिल एड डडपािि मेण्िमा
कनैपतन प्रकारको कानूनी सहायताको लागि आिेिन दिनभएको छ?
# छ ______________

छै न ______________

यदि छ भने, कृपया पररणाम बताउनहोस ्: पररणाम आउन बाुँकी
मद्िा अस्िीकृत
मद्िा स्िीकृत

9.

के तपाईले ितिमान मद्िाका लागि उजरीहरु सम्हाल्ने प्रहरी, सम्बष्न्ित सरकारी विभािहरु,
ब्यरोहरु िा ट्राईब्यनलहरु (जस्तै: कममशनर अफ एडममतनस्ट्रे दिभ कम्पलेन्िस ्, इन्स्योरेन्स
क्लेम्स कम्पलेन्िस ् ब्यरो), िक्रकलहरु तथा अरुहरुमा कनै उजरी दिएको िा कनै प्रकारको
सल्लाह सझाि खोजेको िा मलनभएको छ?
# छ ____________

छै न __________

यदि छ भने, कृपया वििरण बताउनहोस ् :-

10. मसफाररशको तनष्म्त स्रोत: - #
स्ियम आिेिन _____________________________________________________
मसफाररश मद्िा नं. _________________
उपभोक्ता पररषि
अन्यहरु

म यहाुँ िोषणा िििछ क्रक मागथका जानकारी सत्य र सदह छन ् । म उपभोक्ता पररषि (
िठी ट्रष्टि) लाई उपभोक्ता कानन
ू ी प्रक्रिया कोष (फण्ड) लाई िठीयारको रुपमा कनैपतन
स्रोतद्िारा परीक्षण िनि अगिकार दिन्छ । मैले बझेको छ क्रक, यस आिेिनका सन्िभिमा
िठीयारलाई
#

दिईएको खाुँली ठाउुँ मा [X] गचन्ह लिाउनहोस ् ।
2

यदि मैले कनैपतन झिो बयान िा िलत प्रतततनगित्ि िरेमा िा मैले परू ा, सत्य तथा सदह
जानकारी प्रिान निरे मा,म यस कोषबाि तत्काल कानन
ू ी सहायता पाउनबाि अयोग्य
हनेछ र मलाई

प्रिान कनैपतन कानूनी सहयोि तत्काल रद्ि हनेछ र मैले िठीयार

ट्रष्टिलाई यस आिेिन िा प्रिान िररने कानूनी सहयोिको िममा उठ्न सक्ने सम्पूणि
नोक्सानहरु, शल्कहरु, खचिहरु, िाबीहरु, िातयत्िहरु तथा क्षततपूततिहरु बेहोनिपने हन्छ
।

आिेिकको हस्ताक्षर

ममतत

जरुरी सूचना:
1.

यो आिेिन लाि हने आिेिन शल्कको साथ बझाउनपनेछ जन क्रफताि हनेछैन । कृपया
"Consumer Council – CLAF Trust Account" लाई भक्तान िररने चेक तयार
िनिहोस ् ।

2.

यस आिेिन तथा आिेिन शल्क बझाउुँ िै मा कोष अन्तिित सहायता पाउने पक्का हनेछैन
।

3.

कानन
ू ी सहायताका लागि प्रत्येक आिेिन योग्यता तथा िणका आिारमा विचार िररनेछ ।
यदि कानूनी सहायता अनमतत प्राप्त भएमा,त्यस्ता कानूनी सहायता सम्झौतामा उल्लेख
भएनसार कनै पतन समयमा रद्ि िनि सक्रकनेछ ।

4.

यदद सहायता प्राप्त मुद्दा सिल भएमा, आवेदकले 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 बझाउुँ िा, आिेिकले साथमा दिएको जानकारी तथा व्यष्क्तित वििरणहरु
तनम्न उद्िे श्य(हरु)कालागि प्रयोि िनि सहमतत जनाउुँ छन ्
(a) कोषद्िारा कानन
ू ी सहायताको लागि आिेिकको आिेिन अिाडड बढाउन;
(b) आिेिकसुँि सम्बष्न्ित कनैपतन जानकारी तथा रे कडिहरु पष्टि िनि;
(c) अन्य ममल्िोजल्िो पररष्स्थततहरुका मद्िाहरुसुँि ममलाउने प्रक्रिया िनि;
(d) यदि कानूनी सहायतको आिेिन अनमतत प्राप्त भएमा आिेिकको मद्िा संचालन
तथा सम्हाल्न: र/िा
(e) अन्य सम्बष्न्ित उद्िे श्यहरु ।

2.

मागथ उल्लेखखत उद्िे श्यहरुका लागि, िठीयारले यस मद्िामा संलग्न तेस्रो पक्षीय पािीहरु
साथै िठीयारले आिद्ि िरे का िक्रकलहरु, आिेिकको मद्िा तथा िक्रकलहरुसुँि आिद्ि
भएका पािीहरु ममल्िोजल्िो पररष्स्थततहरु भएका आिेिकको मद्िामा संलग्न पािीहरु, र
अन्य सम्बष्न्ित व्यष्क्तहरु, संिठन तथा सरकारी तनकायहरु जस्ता अष्ख्तयारहरुलाई
दिईएको जानकारी तथा व्यष्क्तित वििरण खलासा िनि सक्िछ ।

3.

आिेिकले िठीयारले राखेको उसको उनको बारे व्यष्क्तित वििरणका लागि अनरोि िनि
सक्छ र त्यस्ता वििरण सच्याउन िठीयारसुँि अनरोि िनि सक्छ । िठीयारले वििरण
दिएको िा सच्याउन अनरोिहरु िरे कोमा उगचत शल्क मलन सक्छ । त्यस्ता अनरोिहरु
मलखखत रुपमा र 22nd Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong
Kong ठे िानामा िनि पििछ ।
01.06.2006
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