
उपभोक्ता शैक्षिक वातााको लागि आवेदन
संस्थाको नाम : 

ठेगाना : 

सम्पकक  व्यक्ति : नाम पद
सम्पकक  वििरण : टेलिफोन फ्यातस ईमेि
वातााको वववरण
प्रस्िाविि लमति : (साि) (महिना) (हदन)

प्रस्िाविि समय : : AM/PM देखि : AM/PM सम्म
स्थान :
सिभागीिरूको अपेक्षिि
संख्या :

िक्षिि िगक : माध्यलमक/प्राथलमक विद्यािय विद्याथीिरु (फमक︰   ）/ िृद्ध /
महििा समूि/नि आगन्िकु/अन्य：

स्थानमा प्रयोग िुने उपकरण
(यहद कुनै भएमा) : कम््युटर / प्रोजेतटर / हटभी

वातााको ववषयवस्तु
विषयिस्िुको प्रत्येक सत्र िगभग 20-30 लमनेटको िुन्छ । प्रत्येक स्थिमा 2 देखि 3 विषयिस्िुिरु सक्म्मलिि िुन सतदछ । कृपया
विषयिस्िु(िरु)को छनोटको िागग उपयुति बतस (*प्राथलमक विद्याियका विद्याथीिरुको िागग उपयुति ) मा गिन्ि िगाउनुिोस ्।:
उपभोक्ता अगिकारहरुको पररचय घरेलु
1) उपभोतिा अगधकार र उत्तरदातयत्ि *  14) घरको सुरिा* 

2) उपभोतिा पररषदको बारे जान्नुिोस ्*  15) विद्युिीय उपकरण सुरिा* 

3) उपभोतिा संरिण काननू  16) िेिौना सुरिा* 

4) नयााँ संशोगधि व्यापार वििरण  17) बच्िािरुको सामानिरू 

अध्यादेश 18) विदेशी घरेिु कामदार सेिािरु 

5) अगिम-भुतिानी उपभोग र के्रडिट कािक माफक ि
ििक भएको रकम फफिाक (िाजकब्याक)

 19) ममकि सेिािरु 

मनोरन्जन र सचंार
अन्य अनुकूललत शीषाकहरू 20) यात्रा विषयिरु 

6) सामान्य उपभोतिा समस्यािरू अििोकन  21) दरूसंिार सेिा सम्झौिा 

7) िािािरणीय मैत्री/हदगो 

उपभोग स्वास््य र सौन्दया
8) विज्ञापनको बारेमा जान्नुिोस ्*  22) स्िास््य िाना / उत्पादनिरू 

9) प्रत्यि बबक्री  23) सौन्दयक सेिािरू 

10) िदृ्धिरूका िागग घरिरू  24) फफटनेस सेिािरु 

25) स्िास््य जााँि योजनाको टेिीमाकेहटंग 

उपभोक्ता समस्याहरू / सुरिा 26) परम्परागि गितनयााँ औषधी र गितनयााँ जडिबुटी 

खाना र भोजन
11) िाना िेबलिङ्ग र थवपएको िाद्य ित्त्ििरु*  पाठ्यक्रम र प्रलशिण
12) रेस्टुरेन्ट व्यापारीिरु बीि साझा वििाद  27) ड्राइलभङ्ग प्रलशिण पाठ्यक्रमिरु 

13) टोतनक फुि र ड्राईि लसफुि  28) िैदेलशक लशिा र रोजगार समस्यािरु 

उपभोतिा पररषदको उपभोतिा लशिा विभागको मागथको फारम पुरा भनुकिोस ्र फफिाक गनुकिोस ्।
फ्यातस: 2552 5377 ईमेि: education@consumer.org.hk   सोधपुछ नं.: 2856 8573 / 3619 3356

यस फारम माफक ि संकलिि गररएको व्यक्तिगि वििरण/जानकारी, िािाक र सान्दलभकक उपभोतिा शैक्षिक गतिविगधिरुको आयोजना गने प्रफक्रया र व्यिस्थाको उद्देश्यको िागग मात्र
प्रयोग गररनेछ । यस पररषदिे व्यक्तिगि वििरण (गोपनीयिा) अध्यादेशको आिश्यकिािरुको तनयम अन्िगकि व्यक्तिगि वििरण/जानकारीको व्यिस्थापनको सम्बन्धमा व्यक्तिगि
वििरणको प्राईिेसी, गोपनीयिा र सरुिाको रिा गनकको िागग प्रतिबद्ध छ । िाम्रो सबै कमकिारी र एजेन्टिे यी दातयत्ििरुको पािना गछकन ्भन्न ेकुरा सतुनक्श्िि गनक पररषद समान रुपि े

प्रतिबद्ध छ । िामीसाँग भएको िपाईको व्यक्तिगि वििरण/जानकारी संशोधन गने तथा प्राप्त गने अगधकार िपाईसाँग छ । यी जानकारी प्राप्त िा संशोधन गनक उपभोतिा लशिा
विभागिाई लिखिि रुपमा अनुरोध गननुपरु्छ । सोधपुछको िागग, कृपया 2368 4073 मा सम्पकक  गनुकिोस ्। सम्बक्न्धि जानकारीका प्रतिलिवपिरु आपतूिक गनक शुल्क लिन सफकन्छ ।
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