
How to Complain I Consumer Council

उजूरी कसरी गर्ने
 

यदि तपाईसँग अर्नुचित/असमार्न कारोवार हुर्न गएमा र नर्नम्र्न समावेश भएका अर्नुचित व्यापारीक कारोवार र र्नीनतहरुमा तपाई असन्तुष्ट हुर्नुहुन्छ भर्ने जस्तै:

कतिबेला उपभोक्िाहरुले अनुचिि कारोवार भएको
महससु गर्दछन, जस्िै:
 

• वववरण अनुसार सामान वा सेवाहरु नममलेमा ;वा

• सामान वविरण गनद ढिलाई भएमा; वा
• सेवा प्रति असन्िुष्टि भएमा,

िपाईले पसलसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गनद सम्पकद  गनद सक्नुहुन्छ र यढर् त्यसो गनद असफल भएमा, िपाईलाई उपभोक्िा पररषर्मा उजरूी  हाल्न सल्लाह ढर्ईन्छ । हाम्रा

कमदिारीहरु िपाईको मुद्र्ा(केस)लाई सुल्झाउन (राजी गराउने माध्यमका साथ) ियार छन ्र सुलह बैठकद्वारा िपाईको िफद बाि वािादलाप गनद सहयोग पयुादउन ेछन ्

। िपाईले हामीलाई तनम्न माध्यमद्वारा सम्पकद   गनद सक्नुहुन्छ :

फोर्न
(852) 2929 2222

कायादलय खुल्न ेसमय: सोमबार रे्खख शकु्रबार
  09:00- 17:30 

ई-फारम
ससस्टम मममतको कारण,इलेक्ट्रोनर्नक फारमहरु बुझाउर्ने प्रक्रियामा केदह असर  पर्नमसक्ट्र्नछ । यदि उपभोक्ट्तालाई इलेक्ट्रोनर्नक  फारमद्वारा

उजूरी  वा सोधपुछ गिाम केदह समस्या आईपरेमा, उर्नीहरुले हाम्रो हटलाइर्न  2929 2222 मा  कल  गरी भ्वाइस मेलमा जार्नकारी छोड्र्न

सक्ट्छर्न ्वा cad@consumer.org.hk.मा ईमेल पठाउर्न सक्ट्र्नछर्न ् । हाम्रो कममिारीले  जनतसक्ट्िो नछटो भन्िा नछटो सम्पकम  गर्नेछर्न ् ।

• उजूरी

• सोधपुछ
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पत्रािार
North Point Consumer Advice Centre, 

Room 1410, 14/F Kodak House II, 

39 Healthy Street East, 

North Point, Hong Kong 

उपभोक्िा सुझाव केन्रहरु (कन्जुमर एडभाइस सेन्िर)

कायादलय समय: सोमबार - शुक्रबार
09:00- 13:00 

14:00 -18:00 

नथद पोईन्ि कन्जुमर एडभाइस सेन्िर
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उपभोक्ट्ता उजूरी फारम
उजूरी कतामहरुका लाचग जार्नकारी :

1. यढर् िपाईको वववार् व्यापारीसँग खररर् गरेको सामान वा सेवाबारे हो भन,े सो वववार् तछिो र प्रभावकारी िररकाले सुल्झाउनको लाचग िपाईलाई

व्यापारीसँग सीधा सम्पकद  गनद र कुराकानी गनद प्रोत्साढहि गररन्छ । यढर् व्यापारीसँगको कुराकानीबाि कुनै पतन तनिोड नआएमा, िपाईले उपभोक्िा

पररषर्मा उजूरी हाल्न सक्नुहुन्छ । िपाई र व्यापारी बीि सम्झौिा गराउन हामी मद्र्ि गनदसक्छौं ।

2. कृपया फारममा िपाईको उजूरी वववरण जस्िै: िपाईको नाम, पत्रािार ठेगाना/ईमेल ठेगाना, सम्पकद  नं, व्यापारीको वववरण, कारोवारको वववरण र

अन्य कागजािहरु (जस्िै: बबक्री रमसर्, करार पत्र, भुक्िानी रमसर्, के्रडीि काडदको भुक्िानी रमसर् वा मामसक स्िेिमेन्ि आढर्)भनुद पर्दछ । यढर् उपलब्ध

गरेको जानकारी सुलह बैठकको लाचग पयादप्ि नभएमा, िपाईको मुद्र्ा(केस) फाईलमा सन्र्भदको रुपमा लाचग राखखनेछ ।

3. पररषर्ले सुलह बैठकद्वारा उजूरीहरु समाधान गनद सहयोग गर्दछ । पररषर् कुनै कानुन प्रविदन एजेन्सी हैन र अनुसन्धान वा न्यायको लाचग वकालि गने

अचधकार राख्रै्न । वववार् समाधान गन ेतनणदय ववशेष रुपमा व्यापारीको स्वैष्छछक र सम्बष्न्धि पक्षहरुको आपसी समझर्ारीमा तनभदर हुन्छ । िसथद सुलह

बैठकबाि तनस्केको नतिजा िपाईले सोिेको जस्िो नहुन पतन सक्छ । यढर् सम्झौिा बैठकपतछ पतन वववार् सुष्ल्झन्रै्न भन,े िपाईले व्यापारी ववरुद्ध

(जस्िै: रे्वानी र्ावी/हक)अन्य कानूनी कारवाही  गनद वविार गनद सक्नुहुन्छ ।

4. सुलह बैठकको प्रक्रक्रयाको समयमा र सफलिापूणद मेलममलाप भएमा, िपाईले सरसामान क्रफिाद, वविरण, संकलन र/वा साट्न र रकम क्रफिाद गनद र वा

भुक्िानीको लाचग सीधा सम्बष्न्धि व्यापारीहरुसँग सम्पकद  गनुद पर्दछ । हाम्रो कमदिारीलाई कुनै पतन मालसामानहरु वा रकम नढर्नुहोला ।

व्यक्क्ट्तगत वववरण संकलर्न गिाम दिर्न ेबयार्न

5. उजूरी फारममा उपलब्ध गररएको व्यष्क्िगि वववरणहरु पररषर्ले तनम्न एक वा अन्य कारणको लाचग प्रयोग गररनेछ:

i) उजूरी को आधारमा वविार गनद, प्रतिक्रक्रया ढर्न र फलो अप जाँि (पुन जाँि) गनद ;

ii) हङकङमा उपभोक्िाको ढहिको तनष्म्ि िासोको ववषयमा बजार अनुगमन गनद वा अन्य अनुसन्धान र िथ्याङ्क्रकय उद्रे्श्यहरुको लाचग ।

*कृपया उजूरी फारममा िपाईको व्यष्क्िगि वववरणहरु संकलन गनद र खुलासा गनद सहमि हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भतन संकेि गनुदहोस ्। 

6. पररषर्ले िपाईको जानकारी िथा व्यष्क्िगि वववरणहरु उजूरी  सम्हाल्न ेपक्षलाई हस्िान्िरण गनदसक्छन,् जसमा व्यापारी ववरुद्ध उजूरी  भएको, सम्बष्न्धि

सरकारी तनकायहरु, प्राचधकरणहरु िथा संगठनहरु, साथै अन्य एजेन्सीहरु समावेश छन,् जसलाई कानून सम्बन्धी, अमभयोजन र तनणादयक समीक्षाबारे

जानकारी प्राप्ि गने अचधकार छ  ।

7. तपाईले परिषदलाई बुझाउनु भएको व्यक्तिगत विििणहरु संशोधन गनन पाउनु ि प्राप्त गननको लावग अनुिोध गनुन पाउनु तपाईको अवधकाि हो । यवद तपाईले सो गनन चाहेमा, कृपया तपाईले

वसवनयि कम्प्लायन्स अविसिलाई परिषदको ठेगानामा, उजूिी  दतान नं (यवद भएमा), वलक्तित रुपमा तपाईले अनुिोध गनन सकु्नहुनेछ । यवद तपाईले परिषदलाई सो व्यक्तिगत विििणको 

प्रवतवलवप मागु्नभयो भने शुल्क वतनुनपने हुनसक्छ । उजूिी  िािमको सक्कल ि उपलब्ध गरिएको कुनै पवन कागजातहरु तपाईलाई ितान हुनेछैन । 

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint!index.php
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 माचथको सूिना मैले पिें र बुझें र म यसमा सहमि छु । *

उजूरी सम्हाल्ने प्रक्रक्रयाबारे थप जानकारी प्राप्ि गनद, कृपया FAQ मा जानुहोस ्।

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint!index.php
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उपभोक्ट्ता उजूरी फारम
वववार् सुल्झाउन उपभोक्िालाई व्यापारीसँग कुराकानी गनद सल्लाह ढर्ईन्छ । यढर् व्यापारीले िपाईको समस्या सम्बोधन नगरे, िपाईले उपभोक्िा पररषर्मा उजूरी

गनद सक्नुहुन्छ । पररषर्ले उपभोक्िा र व्यापारी बीिको समस्यालाई सुलह बैठकद्वारा समाधान गनेछ ।

के तपाईले व्यापारी ववरुद्ध उजूरी गर्नुम भएको छ? *

 छ '    छैन

उजूरी कतामको वववरण

शीर्मक*

कृपया छनोि
गनुनहोस् 

र्नाम *

नाम

के तपाई पयमटक हो? *

होईन

िेश/ शहर *

हङकङ

पत्रािार ठेगार्ना*

 हङकङको ठेगाना -;:, 

 ववरे्शको ठेगाना / मेल बक्स

 हङकङ

आईल्यान्ड

 काउलुन  न्यू िेररिोररज

एकाई*

एकाई

फ्लोर*

फ्लोर

ब्लक*

ब्लक

बबक्डिङ /एस्टेट र्नाम

बबष्ल्डङ /एस्िेि नाम 

क्स्रट र्नं र र्नाम *

ष्स्िि नं. ष्स्िि नाम 

दिर्नमा सम्पकम  र्नं * फोन (अन्य)

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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दिर्नमा सम्पकम  र्नं * फोन (अन्य)

इमेल ठेगार्ना *

इमले ठेगाना

उमेर#

कृपया छनोि गनुदहोस ्

मामसक आम्र्ानी ( HKD) #

कृपया छनोि गनुदहोस ्

# पररषर्को आन्िररक प्रयोगको लाचग मात्र

व्यापारीको वववरण
व्यापारीको र्नाम*

व्यापारीको नाम

व्यापारीको ठेगार्ना *

 हङकङ    काउलुन      न्यू िेररिोररज आइल्यान्ड

एकाई
एकाई

फ्लोर
फ्लोर

बबक्डिङको र्नाम
बबष्ल्डङको नाम 

क्स्रट र्नं र र्नाम*

ष्स्िि नं . ष्स्ििको नाम

व्यापारीको फोर्न 1

व्यापारीको फोन नं

व्यापारीको फोन 2

व्यापारीको फोन नं (अन्य)

व्यापारीको इमेल

व्यापारीको इमेल

व्यापारीको फ्याक्स नं

व्यापारीको फ्याक्स नं

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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उजूरी केसको वववरणहरु
सरसामार्न वा सवेाहरु माचि गररएको उजूरी *

 सामानहरु  सेवा

उजरूी को प्रकृनत (प्रकार) *

कृपया छनोि गनुदहोस ्

कारोवार गरेको रकम कारोवार गरेको समनत (dd-mm-yyyy)

HK$  कारोवार रकम कृपया छनोि गनुदहोस ्   -     कृपया छनोि गनुदहोस ्    -     कृपया छनोि गनुदहोस ्

पररषर्लाई प्रभावकारी रुपमा मुद्र्ा िलाउनका लाचग सहयोग पुयादउन, कृपया तनम्न वववरणहरु उपलब्ध गनुदहोस ्।

थप कागजािहरु बुझाउनुहोस ्(जस्िै: रसीर्, करार कागजाि, बबल स्िेिमेन्ि ईत्याढर्)

एटेच्मने्टस ्

ब्राउज... X  + 

रसीि /िक्ट्युमने्ट र्नं (यढर् कुर्नै)

रसीर् /डक्यमुने्ि नं.

P.S. कृपया स्पटि र पूणद रुपमा थप कागजािहरु उपलब्ध गनुदहोस,् नत्र, सो मुद्र्ा पररषर्को रेकडदमा सन्र्भदको लाचग मात्र राखखनेछ ।

उजरूी को सार /संक्षपे * (1000 शब्ि भन्िा धरैे हुर्न ुहँुिैर्न)

उपयुक्ट्त सलुह बठैक 

पररणाम *

कृपया छनोि गनुदहोस ्

व्यक्क्ट्तगत वववरण संकलर्न गिाम दिरे्न बयार्न
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पररषर्ले तनम्न एक वा अन्य कारणको लाचग व्यष्क्िगि वववरणहरु सकंलन गने र राख्न ेगर्दछ:

i) िपाईको उजूरी को आधारमा वविार गनद, प्रतिक्रक्रया ढर्न र फलो अप जािँ (पुन जाँि) गनद;

ii) हङकङमा उपभोक्िाको ढहिको तनष्म्ि िासोको ववषयमा बजार अनुगमन गनद वा अन्य अनुसन्धान र िथ्याङ्क्रकय उद्रे्श्यहरुको लाचग ।

 * र्वुै उद्रे्श्यहरुको लाचग मेरो व्यष्क्िगि वववरण प्रयोग हुनछे भतन म स्वीकार र सहमि छु

 * मेरो व्यष्क्िगि वववरण तनम्न उद्रे्श्यको लाचग प्रयोग गनदमा मात्र सहमि छु:

 i) उजूरी  सम्हाल्न

 ii) बजार अनुगमन, अनसुन्धान र िथ्याङ्क्रकय

व्यक्क्ट्तगत वववरण र कागजातहरु खुलासा गर्नम मन्जुरी दिरु्न

िपाईले उपलब्ध गनुद भएको जानकारी िथा व्यष्क्िगि वववरणहरु उजूरी  सम्हाल्ने पक्षलाई हस्िान्िरण गनद सक्रकन्छ जसमा व्यापारी ववरुद्ध उजूरी  भएको, सम्बष्न्धि सरकारी

तनकायहरु ,   प्रचधकरणहरु िथा संगठनहरु , साथै अन्य एजेन्सीहरु समावेश छन ्जसलाई कानून सम्बन्धी, अमभयोजन र तनणदयक समीक्षा बारे जानकारी प्राप्ि गने अचधकार छ । 

कृपया िपाईको व्यष्क्िगि वववरणहरु र सम्बष्न्धि पक्षसँग भएको कागजािहरुको खुलासा गनदमा सहमि छु भतन िल उल्लेख गनुदहोस ्।*

कृपया छनोि गनुदहोस ्

व्यापारीबाट सीधा उत्तरको लाचग अर्नुरोध गर्नुमहोस?्  *

 उपभोक्िा पररषर्ले व्यापारीलाई यस मुद्र्ालाई तनपुण िररकाल ेसम्हाल्नको लाचग सीधा मौखखक वा मलखखि जवाफ ढर्न आग्रह गनद म सहमि छु ।

 उपभोक्िा पररषर्ले व्यापारीलाई सीधा मलाई जवाफ ढर्न आग्रह गनदमा म सहमि छैन ।

अतनवायद भनुदहोस ्*

r 

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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टेक्ट्समा के को चित्र छ?   *

िेक्समा भएको ईमजे लगाउनुहोस।्
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उपभोक्ट्ता सोधपुछ फारम
हामी िपाईको प्रश्नको उत्तर ढर्न ुखुशी छौं । कृपया यो फारम कुनै पतन उपभोक्िाको समस्या, उत्पार्नको जाँि गनद, व्यापाररक कारोवारर गनद आढर् बारे सामान्य सोधपछु

िथा ढिप्पणी ढर्न प्रयोग गनुदहोस ्। हामी जतिसक्र्ो तछिो भन्र्ा तछिो िपाईलाई जवाफ ढर्ने छौं ।

यढर् िपाईलाई उपभोक्िाको वववार् सम्बन्धी उजूरी  र्िाद गनुद परेमा, उपयुक्ि फलो अप गनदको तनष्म्ि कृपया उपभोक्िा उजूरी  फारम भनुदहोस ्।

कृपया ध्यान ढर्नुहोस ्क्रक यस फारममा िपाईले उपलब्ध गनुद भएको सम्पूणद जानकाऱी िथा व्यष्क्िगि वववरणहरु िपाईको ष्जज्ञासासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने सोधपुछ

सम्हाल्न प्रयोग गनेछौं । सोढह वववरण अन्य पक्षलाई पठाईनेछ जसल ेिपाईलाई सम्पकद  गनेछ । कृपया पररषर्को गोपतनयिा नीति बयानमा जानकारीको लाचग हेनुदहोस ्

।

व्यक्क्ट्तगत वववरण 

शीर्मक • र्नाम •

कृपया छनोि गनुदहोस.्,. नाम

दिर्नमा सम्पकम  गर्नमको लाचग फोर्न र्न.ं*

ढर्नमा सम्पकद  गनदको लाचग फोन न.ं

फ्याक्ट्स र्न.ं ई-मले *

फ्याक्स न.ं ई-मेल

सोधपुछको वववरणहरु * (1000 शब्िहरु भन्िा धेरै हुर्नुहँुिैर्न)

सोधपुछको वववरणहरु

सोधपछु गरेको समनत    13/05/2020

* सोधपुछ गरेको ममति िो भागहरु अतनवादय भनै पनेहुन्छ,नत्र िपाईको उजूरी  मलईने छैन ।

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-enquiry/form.php
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I 

ढर्ईएको चित्रमा कुन अक्षरहरु छन?् *

चित्रमा भएको अक्षरहरु हाल्नहुोस ्

पूवामवलोकर्नका लाचग रद्ि गर्नमका लाचग


