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विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गरे्न परििाि तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहायता नर्नकाय 

विद्यतुीय घिेल ुआिेदर्न फािामलाई कसिी भरे्न तर्था फफताा गरे्न बािेमा र्नोटहरू 

 
 

चेतािर्नी 
आिेदर्नमा िहेका व्यक्ततगत डटेालाई वित्तीय सहायताका लागग आिेदकको योग्यता ि उपलब्ध गिाइरे्न सहायताको उपयतुत स्ति मलू्याङ्कर्न गर्ना प्रयोग गरिरे्न छ । 
धोकापिूाक सम्पवत्त / आगर्थाक लाभ प्राप्त गर्नुा अपिाध हुन्छ । कुर्न ैपनर्न व्यक्ततले त्यसो गिेमा त्यसलाई अपिाध मानर्नन्छ ि दोषी ठहि भएमा चोिी अध्यादेश, 

परिच्छेद 210 अन्तगात अगधकतम 10 िषाको जेल सजाय हुर्नसतछ। 
 

महत्िपरू्ा र्नोट्स 

I. सामान्य जार्नकािी 
⚫ कृपया इलेतरोनर्नक घिेलु आिदेर्न फािाम (ई-फािम) ि यो र्नोटमा ददइएका नर्नदेशर्नहरू अर्नसुाि भाग I देखि VIII सम्म पिूा गर्नुाहोस।् सब ै* माका  गरिएका 

िस्तहुरू अनर्निाया िस्तुहरू हुर्न।् 
⚫ यी र्नोटहरूमा उल्लेि गरिएको "मलू्याङ्कर्न िषा" ले सामान्यतया अनघल्लो आगर्थाक िषालाई जर्नाउँछ। यो शैक्षिक िषामा आिेदर्नको लागग मलू्याङ्कर्न िषा 

(अर्थाात ्2022/23 आिेदर्न)ले 2021-22 वित्तीय िषा (1.4.2021 – 31.3.2022) लाई जर्नाउँछ। 
⚫ आिेदकहरूले आफ्र्नो नर्निेदर्न पहँुच गर्ना, पिूा गर्ना माइक्रोसॉफ्ट बढ़त (Microsoft Edge), Google Chrome (गुगल क्रोम), Mozilla Firefox (मोक्जला 

फायिफतस) िा Safari (सफािी) को र्निीर्नतम ससं्किर् प्रयोग गरि आफ्र्नो ई-फािम पेश गर्ना सुझाि ददइन्छ। यदद आिेदकहरूले मागर्थ उक्ल्लखित ब्राउजिहरू 
प्रयोग गरििहेका छैर्नर्न ्िा उपयुातत ब्राउजिहरूको पिुार्नो ससं्किर् प्रयोग गदैछ भरे्न, सामग्री ि / िा ई-फािमको विकल्पहरू प्रदशार्न हुर्न िा िाम्रोसँग काया र्नगर्ना 
सतछ। 

 

II. समर्थार्न कागजातहरूको पेश सम्बन्धी दटप्पर्ीहरू 
⚫ बझुाउर्न ुपरे्न समर्थार्न कागजातहरूको प्रनतललवपको सन्दभामा (उदाहिर्का लागग परिचय कागजातहरू, सम्बन्ध विच्छेदका लागग समर्थार्न गरे्न कागजातहरू (एकल-

अलभभािक परििािहरूको लागग), िावषाक आम्दार्नीमा दस्तािेजी प्रमार्, आदद)काे ेविििर्हरूको लागग कृपया यस र्नोटहरूको अर्नचु्छेद 13.4 हेर्नुाहोस।् कृपया 
र्नोट गर्नुाहोस ्फक आिदेकहरूले आिश्यक समर्थार्न कागजातहरू प्रदार्न गर्नुापदाछ; अन्यर्था, विद्यार्थी वित्त कायाालय (SFO) आिेदर्न प्रफक्रया सुचारू गर्ना असिम 
हुरे्नछ। 

⚫ कृपया " Cover Sheet for Supporting Documents (समर्थार्न कागजातहरूका लागग कभि लशट)" [SFO 108] मा उल्लेि गरिएका नर्नदेशर्नहरू पालर्ना 
गर्नुाहोस ् ि नर्निदेर्न सम्बक्न्धत अन्य कागजात प्रमार्हरूको प्रनतललवपहरूको सार्थ आिेदक ि परििािका सदस्यहरूको पदहचार्न कागजातहरूको प्रनतललवपहरू 
(आगित अलभभािक (हरु) लगायत (यदद लागू हुन्छ भरे्न))पेश गर्नुाहोस।् 
 

 
 

ई-फािमको पहँुच 

 

1.1 आिेदकले " SFO E-link – My Applications (Financial Assistance Schemes at Pre-primary, Primary and Secondary Levels) (एसएफओ ई-ललकं - मेिो 
एक्प्लकेसर्न (पूिा प्रार्थलमक, प्रार्थलमक ि माध्यलमक स्तिमा वित्तीय सहायता योजर्नाहरू))" िेबसाइट (https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps) मा ई-फािम पाउर्न 
सतदछर्न।् ई-फािाम पहँुच गर्ना कृपया बाँया मेरू्न पट्टीमा "E-form" ट्याब क्तलक गरु्नाहोस।् 

 
 

ई-फािाम भरे्न 

 

भाग I आिेदकको विििर् 

 (आिेदकहरू भरे्नको विद्यार्थी-आिेदकहरूको आमा/बुबा िा अलभभािक (गाक्जायर्नलशप अफ माइर्नसा आँर्ड ारे्नन्स, तयाप 13) अन्तगात मान्य भए अरु्नसाि) 
हुरु्नपछा ।) 

 

कृपया पदहल ेर्थि प्रविष्ट गर्नुाहोस;् ि प्रत्येक शब्द बबच एक 
ठाउँ छोड्र्नुहोस।् 

2022/23 

https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps
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2.1 यदद आिेदक (तर्था/िा उर्नको परििािका सदस्य(हरू)) सगँ HKID काडा छैर्न कृपया नर्नम्र्न आइटमहरू िहेको “Other Identity Document Type (अन्य परिचय 
कागजपत्र प्रकाि)” को ड्रपडाउर्न मेरु्नबाट लागू हुरे्न आइटम छर्नोट गरु्नाहोस,् सम्बक्न्धत परिचय कागजपत्रको र्नम्बि प्रविष्ट गरु्नाहोस ्ि परिचय कागजपत्रको 
प्रनतललवप उपलब्ध गिाउरु्नहोस:् 

(i) Passport (िाहदार्नी) (ii) Passport (िाहदार्नी) (iii) Passport (िाहदार्नी) 
(iv) Document of Identity (परिचयको 

कागजपत्र) 
(v) Document of Identity (परिचयको 

कागजपत्र) 
(vi) Document of Identity (परिचयको कागजपत्र) 

(vii) One-way Permit (एकतफी अरु्नमनत) (viii) One-way Permit (एकतफी अरु्नमनत) (ix) One-way Permit (एकतफी अरु्नमनत) 
  

  

आिेदकले सही पत्राचािको ठेगार्ना प्रविष्ट गरु्नापछा । अन्यर्था, SFO आिेदकलाई 
ललखित रूपमा सम्पका  गर्ना सिम हुरे्न छैर्न । यदद आिेदकले आिेदर्न बुझाइसकेपनछ 
मात्र नर्निास स्र्थार्नको पुक्ष्ट गर्ना सतरे्न भएमा कृपया नर्निासको ठेगार्ना उपलब्ध 
हुरे्न बबवत्तकै SFO लाई र्नयाँ पत्राचािको ठेगार्नाको बािेमा ललखित रूपमा सूगचत 
गरु्नाहोस ्। यदद आिेदक हङकङमा बसोबास गरु्नाहुन्र्न भरे्न कृपया भविष्यमा गरिरे्न 
पत्रव्यिहािका लागग हङकङमा िहेको पत्राचािको ठेगार्ना प्रविष्ट गरु्नाहोस ्। 

लाग ूहुरे्न ठाउँमा विद्युतीय माध्यमहरूद्िािा आिेदकलाई सम्पका  गर्नाका लागग 
SFO लाई सहायता गर्नाका नर्नक्म्त आिेदकले सही इमेल प्रविष्ट गरु्नापछा ि पुक्ष्ट 
गर्नाका लागग त्यसैलाई पुर्न: प्रविष्ट गरु्नापछा । 

यदद आिेदकसँग HKID काडा छैर्न भरे्न कृपया यस र्नोटको अरु्नच्छेद 2.1 अरु्नसािका 
यी दईु ठाउँ भरु्नाहोस ्। 

SMS को माध्यमद्िािा आिेदर्नहरूको प्राक्प्तको सूचर्ना ददर्न तर्था (यदद लाग ूहुरे्न 
भएमा) अन्य सम्बक्न्धत भुततार्नी जार्नकािी ददर्नका लागग SFO लाई सहायता 
गर्नाका नर्नक्म्त आिेदकले आफ्र्नो हङकङको मोबाइल र्नम्बि प्रविष्ट गरु्नापछा। 

कृपया मूल्यांकर्न िषाको अिगधमा िैिादहक क्स्र्थनत प्रविष्ट 
गरु्नाहोस।् यदद आिेदक " Married (वििादहत)" छ भरे्न, कृपया 
आईटम (A) को छेउमा भएको बाकस जाँच गरु्नाहोस ् ि 
जीिर्नसार्थीको जार्नकािी ई-फािमको भाग २ मा प्रविष्ट गरु्नाहोस।् 

यदद आिेदक मुल्यांकर्न िषाको अिगधमा एकल अलभभािक हो भरे्न, कृपया 
बतसलाई आईटम (B) को लागी जाँच गरु्नाहोस।् िैिादहक क्स्र्थनतमा सान्दलभाक 
विकल्पहरू आिेदकको लागग छर्नौट गर्ना ि इर्नपुट (यदद लाग ूभएमा) आईटम 
(B) पछार्ड बतस जाँच गिेपनछ उपलब्ध हुरे्नछ। 

भाग I मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे 
पनछ, कृपया "Next Page (अको 
पषृ्ठ)" मा क्तलक गरु्नाहोस।् 

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहिर् अरु्नसाि हङकङ परिचय 
(HKID) काडा र्नम्बि प्रविष्ट गरु्नाहोस ्। 
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भाग II परििािका सदस्यहरू तर्था आिेदर्न ददइएका वित्तीय सहायता योजर्नाहरूको विििर् 

 

3.1 पनत/पत्र्नी, विद्यार्थी-आिेदक तर्था परििािसँगै बस्रे्न अवििादहत बच्चाहरू 

 

 

 
 

 

 

 

 

यदद आिेदकको पत्र्नी HKID काडा छैर्न भरे्न कृपया यस र्नोटको अरु्नच्छेद 2.1 

अरु्नसाि नत दईु ठाउँ भरु्नाहोस ्। 

भाग II सेतसर्न A मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे पनछ, कृपया "Next Page (अको 
पषृ्ठ)" मा क्तलक गरु्नाहोस।् 

यदद विद्यार्थी-आिेदक / परििािसँग ैबस्रे्न अवििादहत बच्चासँग HKID काडा छैर्न 
भरे्न कृपया यस र्नोटको अरु्नच्छेद 2.1 अरु्नसाि यी दईु ठाउँ भरु्नाहोस ्। 

कृपया पदहल ेर्थि प्रविष्ट गरु्नाहोस;् ि प्रत्येक शब्द बबच एक ठाउँ 
छोड्रु्नहोस।् 

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहिर् अरु्नसाि फािाममा दािी गरिएको 
आफ्र्नो पनत/पत्र्नीको HKID काडा र्नम्बि प्रविष्ट गरु्नाहोस ् (लाग ू

भएमा)। 

कृपया पदहले र्थि प्रविष्ट गरु्नाहोस;् ि प्रत्येक शब्द बबच एक ठाउँ 
छोड्रु्नहोस।् 

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहिर् अरु्नसाि फािाममा दािी 
गरिएको विद्यार्थी-आिेदक / परििािसँगै बस्रे्न अवििादहत 
बच्चाको HKID काडा र्नम्बि / जन्म दताा प्रमार्पत्र र्नम्बि प्रविष्ट 
गरु्नाहोस ् ि सम्बक्न्धत परिचय कागजपत्रको प्रनतललवप 
बुझाउरु्नहोस ्(यदद लाग ूभएमा)।  
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यदद आिेदकले पूिा-प्रार्थलमक विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको लागग आिेदर्न ददर्न चाहन्छ भरे्न 
कृपया यी बाकस ((1) KCFRS ि (2) Grant-KG (अरु्नदार्न- KG)) जाँच गरु्नाहोस।् योग्य केजी 
विद्यार्थी आिेदकहरू (K1-K3) KCFRS अन्तगात शुल्क छुट (यदद लागू भएमा) ि Grant-KG 
(अरु्नदार्न- KG) प्रदार्न गरिरे्नछ। पूिा ददर्न बच्चा हेिचाह सेिाहरू (N1 ि N2) प्राप्त गरे्न योग्य 
बच्चाहरूलाई केिल KCFRS अन्तगात शुल्क छुट ददरे्न व्यिस्र्था गरिरे्नछ। 

यदद परििािसँग बस्दै आएको अवििादहत बच्चा यस शैक्षिक िषामा एक ततृीयक 
संस्र्थामा अध्ययर्न गदै छ भरे्न, कृपया " Do not need (योजर्नाको लागग आिेदर्न 
ददरु्नहोस)्" भन्रे्न िस्तु अन्तगात " Apply for schemes (आिश्यक छैर्न)" बाकस 
जाँच गरु्नाहोस।् 

भाग II सतेसर्न B मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे पनछ, 

नर्नम्र्न भागमा अगार्ड बढ्र्नको लागग कृपया "Next 

Page (अको पषृ्ठ)" क्तलक गरु्नाहोस।् 

यदद आिेदकले परििािसँग ैअवििादहत बच्चा र्थप्र्न आिश्यक छ भरे्न, 

र्नयाँ सदस्यको विििर् प्रविष्ट गर्ना ि परिचय कागजातहरूको 
प्रनतललवपहरू प्रदार्न गर्ना कृपया " Add Child (बच्चा र्थप्रु्नहोस)्" क्तलक 
गरु्नाहोस।् 

यदद आिेदकले यस शैक्षिक िषामा बच्चाहरूको लागग आगर्थाक सहयोगको लागग आिेदर्न ददर्न 
चाहन्छ भरे्न (KCFRS, Grant-KG (अरु्नदार्न- KG), TA, STS, DYJFR ि FR(FAEAEC) 
(FR (FAEAEC सदहत)), कृपया ि 5, 8 ि 9 अन्तगात उपयुतत बतस (हरू) जाँच गरु्नाहोस।् 
आईटम 7 ि 8 का उपयुतत बतस आईटम पूिा गिे पनछ मात्र 9 मा जार्न सफकरे्नछ। 

यदद आिेदकले ददर्नभि बाल हेिचाह सेिाहरू प्राप्त गरे्न बच्चाको 
लागग KCFRS आिेदर्न ददर्न चाहन्छ भरे्न, कृपया " Social Needs 
(सामाक्जक आिश्यकताहरू)" आकलर्न फािम डाउर्नलोड गरु्नाहोस ्ि 
पूिा गरु्नाहोस,् ि यसलाई समर्थार्न कागजातहरूको सार्थ पेश गरु्नाहोस।् 
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3.1.1 CSSA प्राप्त गरे्न आिेदकका पनत/पत्र्नी तर्था बच्चाहरूलाई (Adjusted Family Income (AFI) (समायोक्जत पारििारिक आय) व्यिस्र्था अन्तगात ‘परििािका 
सदस्यहरू’ को रूपमा गर्र्ना गरिरे्न छैर्न । 
 

3.1.2 कुरै्न सिकािी िा नर्नजी संघसंस्र्था िा विद्यालयहरूद्िािा पाठ्यपुस्तक िचा, घिमा इन्टिरे्नट उपयोग शुल्क तर्था विद्यालय आित-जाित गर्नाका लागग नर्न:शुल्क 
यातायात सेिा सदहत विद्यार्थी यात्रा िचाहरूको सम्बन्धमा वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ना स्िीकृत भएका विद्यार्थी-आिेदकहरूल ेSFO माफा त समार्न प्रकािका 
सहायताका लागग आिेदर्न ददरु्न हँुदैर्न । यी संघसंस्र्थाहरूमा विद्यालयहरू, SWD, EDB, Hong Kong Jockey Club (हङकङ जाँकी तलब), सािाजनर्नक 
यातायात कम्पर्नीहरू आदद पदाछर्न ्ति नतर्नीहरू यनतमा मात्र सीलमत छैर्नर्न ्। यदि पछि गएर विद्यार्थी-आिेिकले िोहोरो अनुिानहरूको लाभ ललइरहेको पाइएमा 
SFO को अनुरोधमा बढी भुक्तानी गररएको रकम तत्कालै फिताा गना आिेिक जिम्मेिार हुनेिन।् 

 
3.1.3 आिेदकले नर्नम्र्न कोडहरू प्रयोग गिेि ड्रपडाउर्न मेरु्नबाट आफ्र्नो बच्चा(हरू) को यो शैक्षिक सत्र मा लाग ूहुरे्न पढ्रे्न किाको तह छर्नोट गरु्नापछा : 

(i) पूिा-ददर्न बाल स्याहाि केन्र (0-2 िषाको उमेि समूह): N1 
(ii) पूिा-ददर्न बाल स्याहाि केन्र (2-3 िषाको उमेि समूह): N2 
(iii) फकन्डिगाटा र्नमा र्नसािी किा :  K1 
(iv) फकन्डिगाटा र्नमा तल्लो किा: K2 
(v) फकन्डिगाटा र्नमा मा गर्थल्लो किा K3 
(vi) प्राइमिी (प्रार्थलमक) 1 देखि 6 सम्म: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 
(vii) सेकेण्डिी (माध्यलमक) 1 देखि 3 सम्म: S1 / S2 / S3 
(viii) सेकेण्डिी (माध्यलमक) 4 देखि 6 सम्म: S4 / S5 / S6 
(ix) र्डप्लोमा यी क्जर्न: DYJ 
(x) अन्य (जस्तै: टलसाअिी तह): Others 

 
3.1.4 यदद आिेदकल ेई-फािाम (अनतरितत योजर्ना(हरू) / आिेदर्न ददइएका योजर्ना(हरू) परिमाजार्न गर्नाका लागग) बुझाइसकेपनछ आिेदर्नको विििर्लाई परिमाजार्न 

गर्ना चाहेमा कृपया त्यस्तो अरु्निोधलाई ललखित रूपमा उगचत कािर्हरू सदहत ई- फािाम बुझाएको 30 ददर्न लभत्रमा SFO लाई हुलाकमाफा त पठाउरु्नहोस ्। 
अनतरितत योजर्ना(हरू) / आिेदर्न ददइएका योजर्ना(हरू) परिमाजार्न गर्नाका लागग ददइएको आिेदर्नमा आिेदकको नर्नददाष्ट गरिएको घिेलु आिेदर्न र्नम्बि / HKID 
काडा र्नम्बि सदहत आिेदकद्िािा विगधित रूपमा हस्तािि गरिएको हुरु्नपछा । यी आिेदर्नहरूको प्रशोधर्न गर्नामा बढी समय लाग्रे्नछ । कृपया ध्यार्न ददरु्नहोस ्
फक वित्तीय सहायताका लागग दढलो गिी प्राप्त गरिएका आिेदर्नको प्रफक्रयालाई अगार्ड बढाइरे्न छैर्न । यस सम्बन्धमा ई-फािाम बुझाउरु्नभन्दा पदहला आफूल े
आिेदर्न ददर्न चाहेको सब ैयोजर्ना(हरू) छर्नौट गरिएको छ िा छैर्न भरे्नि आिेदकले सािधार्नीपूिाक जाँच गरु्नापछा । 

 
3.2 इन्टिरे्नट उपयोग शुल्कको लागग अरु्नदार्न (SIA) 

आिेदकले SIAको लागग आिेदर्न ददर्न आिश्यक पदैर्न, जुर्न घििाि आधािमा हुन्छ ि प्रार्थलमक ि माध्यलमक विद्यार्थीहरूको परििािहरूमा मात्र लाग ूहुन्छ। 
जब पिीिा उत्तीर्ा गिी विद्यार्थी-आिेदकहरूल ेSIAको लागग योग्यताको मापदण्ड पूिा गिेपनछ परििािहरूलाई अरु्नदार्न वितिर् गरिरे्नछ। यो अरु्नदार्न पूिा-
प्रार्थलमक विद्यार्थीहरूको परििािमा लागू हँुदैर्न। 
 

 
  

ती परििािहरू जसलाई SIA आिश्यक पदैर्न, कृपया यो बाकस जाँच गरु्नाहोस।् 

भाग 2 सेतशर्न C पूिा गिे पनछ, कृपया " Next 

Page (अको पषृ्ठ)" मा क्तलक गरु्नाहोस।् 
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3.3 आगित आमा/बुबा 
 

3.3.1  आगित आमा/बुबाल ेआिेदर्न बुझाइएको समयमा CSSA प्राप्त र्नगरे्न आिेदकको आमाबुबा लगायत उर्नको सासूससुिालाई बुझाउँछ । सामान्य मूल्याङ्कर्न िषा 
भरि उर्नीहरू अनर्निाया रूपमा िोजगािीमा िहेको हुरु्न हँुदैर्न ि कम्तीमा पनर्न 6 मदहर्नाका लागग तलका मध्ये कुरै्न एक अिस्र्था पूिा गरु्नापछा - 
(A) आिेदकको परििािसँग बसोबास गिेको हुरु्नपछा ; िा 
(B) आिेदक िा उर्नको पनत/पत्र्नीको स्िालमत्िमा िहेको िा भाडामा ललएको घि िा ठाउँमा बसोबास गिेको; िा 
(C) िदृ्धािममा बसोबास गिेको ि त्यसको सब ैिचाहरू आिेदक िा उर्नको पनत/पत्र्नीद्िािा भुततार्नी गरिएको िा आिदेक िा उर्नको पनत/पत्र्नीद्िािा पूर्ा 

सहायता प्रदार्न गरिएको 
कैफफयत: आिेदक िा उर्नको पनत/पत्र्नीले यस शकै्षिक सत्रमा आफ्र्नो आमाबबुालाई सहायता गरे्न कायालाई जािी िाख्नुपछा ि सहायताको स्िरूप मूल्याङ्कर्नको 

िषाको जस्तो समार्न हुर्नपुछा । यस बाहेक, परििािका सदस्यहरूको सङ््याले आिेदकको परििाि योग्य िहरे्न सहायताको स्तिलाई प्रत्यि रूपमा 
प्रभावित गर्ना सतरे्न भएकोले कृपया आमाबबुालाई सहायता गरे्न कागजी प्रमार्हरू (जस्तै: घिबहाल सम्झौता, आिासीय ठेगार्नाको प्रमार् िा 
िदृ्धािमको िलसद आदद) सदहत SFOलाई पिूा गरिएको ई-फािाम पेश गर्नुाहोस ्। 

 

3.3.2 यदद आगित आमाबुबाको सङ््या 2 भन्दा बढी भएमा कृपया ई-फािामको भाग II को िण्ड D को ढाँचामा आिेदकको हस्तािि सदहत पूिक जार्नकािीलाई छुट्टै 
पार्ना िािी अपलोड गिेि फािाममा समािेश गरिएका आगित आमाबुबाको परिचयसम्बन्धी कागजपत्रहरूको प्रनतललवपहरू उपलब्ध गिाउरु्नहोस ्। 
 

 
 

  

कृपया उपयुतत बतस जाँच गरु्नाहोस।् यदद हो भरे्न, कृपया सेतसर्न D छोड्रु्नहोस।् 
यदद होईर्न भरे्न, कृपया सेतशर्न D पूिा गर्ना जािी िाख्नुहोस ्ि "आगित अलभभािक" 
को परिभाषाको लागग यस र्नोटहरूको अरु्नच्छेद 3.3.1 मा हेरु्नाहोस।् 

कृपया आगित आमा/बुबाको व्यक्ततगत विििर्हरू प्रविष्ट गरु्नाहोस ्ि उर्नीहरूको 
परिचयसम्बन्धी कागजपत्रहरू (जस्तै: हंगकंग स्माटा पदहचार्न काडा) (लागू भएमा) 
तर्था आमाबुबालाई सहायता गिेको कागजी प्रमार्को प्रनतललवप उपलब्ध 
गिाउरु्नहोस ्। 

यदद आगित आमा/बुबासँग HKID काडा छैर्न भरे्न कृपया यस र्नोटको अरु्नच्छेद 2.1 

अरु्नसाि यी दईु ठाउँ भरु्नाहोस ्। 

आिेदकले अरु्नच्छेद 3.3.1 (A), (B) तर्था (C) लाई ध्यार्नपूिाक पढ्रु्नपछा ि उपयुतत 
बाकस(हरू) मा ठीक गचन्ह लगाउरु्नपछा । 

भाग II सेतसर्न D मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे पनछ, तलको भागमा 
जार्न कृपया "Next Page (अको पषृ्ठ)" मा क्तलक गरु्नाहोस।् 
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भाग III आिासीय ठेगार्ना 
 

4.1 आिेदकले यस भागमा आिासीय ठेगार्ना उपलब्ध गिाउरु्नपछा ताफक SFO ल ेछर्नौट गरिएका आिेदकहरूका लागग घिमा भेटघाट गरे्न व्यिस्र्था लमलाउर्न सकोस ्
। यदद आिेदकको आिासीय ठेगार्ना ई-फािामको भाग I मा उपलब्ध गिाइएको पत्राचािको ठेगार्ना रै्न भएमा आिेदकले यस भागलाई भर्नाा आिश्यक छैर्न । 
 

 
 
  

भाग III पूिा गिे पनछ, कृपया अको 
भागमा जार्नको लागग " Next Page 
(अको पषृ्ठ)" क्तलक गरु्नाहोस।् 
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भाग IV परििािको आय 
 

 

 

कृपया मूल्यांकर्न िषाको कुल आय (दशमलि अङ्कहरू बबर्नाको 
पूर्ााङ्क) प्रविष्ट गरु्नाहोस ् । SFO ले अरु्नमानर्नत िकमलाई 
स्िीकाि गदैर्न, त्यसैले कृपया िास्तविक अङ्क उपलब्ध 
गिाउरु्नहोस ्। आयका अन्य िोतहरूका लागग, जस्तै भाडाबाट 
हुरे्न आय (यस र्नोटको अरु्नच्छेद 5.1 मा “Items need to be 
reported (रिपोटा गरिरु्नपरे्न आइटमहरू)" अन्तगात आइटम 11 
हेरु्नाहोस)्, परििािसँग र्नबस्रे्न बच्चाहरू / र्नातेदािहरू / 
सार्थीहरूबाट गरिएका योगदार्न िा लगार्नीहरूबाट आएका 
ब्याजहरूका लागग कृपया नर्नम्र्न उदाहिर् अरु्नसाि िकम उल्लेि 
गरु्नाहोस ्। 

भाग IV मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे 
पनछ, नर्नम्र्न भागमा अगार्ड बढ्र्नको 
लागग कृपया " Next Page (अको 
पषृ्ठ)" क्तलक गरु्नाहोस।् 

यदद आिेदक, उर्नको पनत/पत्र्नी िा परििािसँगै बस्रे्न अवििादहत 
बच्चा मूल्याङ्कर्न अिगधमा बेिोजगाि िहेको भएमा कृपया नर्नम्र्न 
उदाहिर् अरु्नसाि ठाउँहरू भरु्नाहोस ्। 
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5.1 परिवािद्वािा हङकङ भितै्र तथा हङकङिन्दा बाभहि रिपोर्ट गर्नटपरे् आभजटत आयहरूका प्रकािहरूलाई तल सूचीबद्ध गरिएका छर्् । कागजी प्रमाणहरूको व्यवस्थाका लाभग कृपया 

यस र्ोर्को अर्नचे्छद 13.4 (v) लाई हेर्नटहोस् । 

 

रिपोर्ट गर्नटपरे् कन िाहरू रिपोर्ट गर्नट र्परे् कन िाहरू 

1 तलब (आवेदकको तलब, आवेदकको पभत/पत्नी तथा भवद्याथी-आवेदकको 

आवेदकसँगै बसे्न पूणटकालीर्, पार्ट-र्ाइम वा अस्थायी रूपमा काम गरे् अभववाभहत 

सहोदि दाजनिाइ-भददीबभहर्ी(हरू) समावेश िहेको ति जािी भशक्षा कोष 

(Mandatory Provident Fund, MPF) / सञ्चयकोषमा कमटचािीको योगदार् 

समावेश र्िहेको) 

 

1 सरकारबाट आर्थिक सहायता, वा सामुदार्यक हेरचाह कोष अन्तर्ित सहायता 

कायिक्रमबाट भुक्तानी (जसै्त व्यापक सामार्जक सुरक्षा सहायता / वृद्ध भत्ता / 

वृद्धावस्था भत्ता / अशक्तता भत्ता / पुन: प्रर्शक्षण भत्ता / कायि प्रोत्साहन यातायात 

अनुदान / कायि पररवार भत्ता आर्द।) 

2 दोहोिो तलब / भबदाको तलब 

 

2 दीर्िकालीन सेवा भुक्तानी / अनुबंध उपदान 

3 ित्ता (ओििर्ाइम काम / िहर्-सहर् / आवास वा िाडा / ित्ता / िोजर् / भशक्षा / 

भशफ्ट ित्ता आभद लगायतका) 

3 र्वचे्छद भुक्तानी 

4 बोर्स / कभमसर् / भर्प्स 

 

4 ऋण 

5 छात्रवृभत्त 

 

5 एकमुष्ट सेवार्नवृर्त्त उपदान / संचय कोष 

6 बर्ाटस्तीको सूचर्ाको सट्टाको ज्याला 

 

6 र्वरासत 

7 मालसामार्को भबक्री, ट्याक्सी / भमभर्बस / लिीहरू चलाउरे् तथा उपलब्ध 

गिाइएका सेवाहरूको शनल्कहरू आभद जस्ता स्विोजगािका माध्यमबार् आभजटत 

अन्य आय ि व्यावसाभयक र्ाफाहरू । 

 

7 परोपकार दान 

8 मार्ाचामल 

 

8 बीमा / दुर्िटना / चोट क्षर्तपूर्ति 

9 आवेदकको परिवािसँग र्बसे्न कन रै् पभर् व्यक्ति(हरू) द्वािा आवेदकको परिवािको 

कन रै् पभर् सदस्य(हरू) लाई िएको सहयोग (पैसा वा आवासको सहयोग / 

िेभमट्यान्स(हरू) / मोर्टगेज पनर्िनटिार्ी / िाडा / पार्ी/ भवद्यनत / ग्ाँस वा 

जीवर्यापर्का अन्य र्चटहरू लगायतमा सहयोग) 

 

 

9 कमिचारी द्वारा MPF / संचय कोष योर्दान 

(प्रर्त वषि $ 18,000 सम्मको योर्दान ररपोटि र्नि आवश्यक छैन) 

10 मनद्दती भर्के्षप, स्टक, शेयि तथा बोन्डहरू आभदबार् आउरे् ब्याजहरू  

 

 

  

11 सम्पभत्त, िूभम, काि पाकट , सवािीसाधर् वा जहाजको िाडाको आय (हङकङ, 

मेर्ल्याण्ड तथा भवदेश लगायतका) 

 

 

  

12 माभसक भर्वृभत्तििण / भवधवा तथा बालबाभलकाको क्षभतपूभतट    

 

5.2 आिेदकल ेआफ्र्नो तर्था िोजगािीमा िहेका परििािका सदस्य(हरू) को आयको प्रमार् उपलब्ध गिाउर्नुपछा । यदद आिेदक, आिदेकको पनत/पत्र्नी िा िोजगािीमा िहेका परििािका 
कुर्न ैसदस्यल ेआयको प्रमार् स्िरूप आयको प्रमार्पत्र (अर्थाात ्परिलशष्टको र्नमरु्ना I) िा स्िय ंतयाि पारिएको आयको विस्ततृ विििर् (अर्थाात ्परिलशष्टको र्नमरु्ना IV) उपलब्ध 
गिाएको भए तापनर्न SFO ल ेसन्दभाका लागग आिेदकलाई बैंकको पासबुक, तलब विििर् िा आयका अन्य प्रमार् सार्थमै उपलब्ध गिाउर्न आिश्यक बर्नाउर्न सतछ । यदद 
आिेदकले विशेष कािर्िश आयको कुर्नै पनर्न प्रमार् उपलब्ध गिाउर्न र्नसतर्ने भएमा कृपया उगचत कािर्हरू तर्था आयको विस्ततृ गर्र्ना उपलब्ध गिाएि SFO लाई ललखित 
रूपमा सूगचत गिाउर्नहुोस ्। आिेदक आफैं ले सो स्पष्टीकिर् पत्रमा हस्तािि पनर्न गर्नुापछा । यदद उपलब्ध गिाइएको स्पष्टीकिर् िा कागजपत्रहरूले परििािको सम्बक्न्धत 
सदस्य(हरू) को उपलब्ध गिाइएको आयको जार्नकािी (जस्तै: स्ियं ललखित आयको विििर्) लाई प्रमाखर्त गर्ना र्नसकेमा SFO लाई आिेदकहरू तर्था उर्नीहरूको परििािका 
सदस्यहरूको आयको मूल्याङ्कर्न गर्नाका लागग समायोजर्न गर्ना िा न्यूर्नतम मापदण्ड अङ्कहरू (जर्नगर्र्ना तर्था तथ्याङ्क विभाग जस्ता सम्बक्न्धत सिकािी विभागहरूद्िािा 
उपलब्ध गिाइएको तथ्याङ्कीय जार्नकािीका आधािमा (Census and Statistics Department)) लागू गर्न ेआिश्यकता पर्ना सतछ । परििािको आय मूल्याङ्कर्न गदाा आिश्यक 
भएमा SFO ले आिेदकलाई मागर्थ सूचीबद्ध र्नगरिएका कुिाहरूको कागजी प्रमार् उपलब्ध गिाउर्न िा बचत तर्था कजााहरू जस्ता परििािको जीिर्नयापर्न बर्नाइ िाख्नका लागग 
प्रयोग गरिएका ति आिेदर्नमा िर्ार्न र्नगरिएका िकमहरूको र्थप स्पष्टीकिर् िोज्र्न आिश्यक गिाउर्न सतछ । SFO ल ेआिदेकलाई बैंकको बचत िेकडाहरू, ऋर्ीबाट विगधित 
रूपमा हस्तािि गरिएको घोषर्ापत्र आदद लगायतका कागजी प्रमार् पेश गर्ना पनर्न अर्नुिोध गर्ना सतछ । कुर्नै पनर्न मान्य प्रमार् उपलब्ध र्नगिाइएको िण्डमा परििािको 
जीिर्नयापर्नलाई बर्नाइ िाख्नका लागग आिश्यक पर्न ेिकमहरूलाई परििािको आयको रूपमा ललर्न सफकन्छ । 
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भाग V पनिार्ो िोगबार् पीडित परिवािका सदस्य(हरू) ले गिेका डिडकत्सकीय खिटहरू 

 (कृपया सहायक कागजपत्रको प्रभतभलभप उपलब्ध गिाउर्नहोस्) 

 

 
 

6.1 यदद आिेदकले मूल्यांकर्न िषाको अिगधमा परििािका सदस्यहरूका लागग गचफकत्सा िचाहरू (दीघाकालीर्न बबिामी िा स्र्थायी रूपमा अिम िहेका परििािका 
सदस्यहरूको लागग) िचा गिेको छ भरे्न उसले इ-फािमको भाग V मा सो विििर्हरू प्रविष्ट गर्ना सतरे्नछ। आिेदकले त्यस्ता िचा घटाउर्नका लागग SFO लाई 
अस्पताल / क्तलनर्नक / दताा गचफकत्सकहरू द्िािा जािी प्रासंगगक गचफकत्सा प्रमार्पत्र (हरू) ि िसीदहरू प्रदार्न गरु्नापरे्नछ। (2022/23मा प्रत्येक परििाि सदस्यको 
लागग कटौती योग्य उच्चतम िकम भरे्नको प्रनत िषा $22,300 हो)। 

 

भाग VI सहायताको भुततार्नीका लागग आिेदकको बैंक िाता 
 (िाता आिेदकको र्नाममा हुरु्नपछा । कृपया, SFO लाई बैंक विििर्को प्रनतललवप / बैंक बुकको पदहलो पषृ्ठ उपलब्ध गिाउरु्नहोस)् 
 

7.1 SFO ल ेफकन्डिगाटार्न विद्यार्थीहरूका लागग विद्यालयसँग सम्बक्न्धत िचाहरूका लागग Grant for School-related Expenses for Kindergarten Students, 
School Textbook Assistance, Student Travel Subsidy, Subsidy for Internet Access Charges, Diploma Yi Jin Fee Reimbursement 
and Fee Reimbursement (Financial Assistance Scheme for Designated Evening Adult Education Courses) (फकन्डिगाटार्न विद्यार्थीहरू का 
विद्यालयसँग सम्बक्न्धत िचाहरूका लागग अरु्नदार्न, विद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता, विद्यार्थी यात्रा अरु्नदार्न, इन्टिरे्नट उपयोग शुल्कको लागग अरु्नदार्न, 
र्डप्लोमा Yi Jin तर्था शुल्क भपााइ (नर्नददाष्ट सन्ध्याकालीर्न ियस्क लशिा कोसाहरूका लागग वित्तीय सहायता योजर्ना)) का स्िचाललत-भतुतार्नीको माध्यमबाट 
नर्नकासा गरे्न भएकोले आिेदकले सम्बक्न्धत सहायक कागजपत्रको1 प्रनतललवपसँगै बैंकको सही र्नाम तर्था िाता र्नम्बि एकैसार्थ प्रविष्ट गरु्नापछा। कृपया ध्यार्न 
ददरु्नहोस ्फक आिेदकद्िािा बैंक कोड तर्था / िा िाता र्नम्बि उपलब्ध गिाउँदा कुरै्न पनर्न गल्तीको परिर्ामस्िरूप यदद भुततार्नीको प्राक्प्तमा दढलाइ भएमा / 
अरु्नदार्न िकम कम भएमा / बैंकल ेकुरै्न अनतरितत शुल्कहरू लगाएमा त्यसका लागग SFO ल ेकुरै्न पनर्न रूपमा क्जम्मेिािी ललरे्न छैर्न । 
 

7.2 बैंक खाता आिेिकको नाम अन्तगात मात्र मान्य खाता हुनुपिा।  (यो हाल ैप्रयोगमा रहेको हुनुपिा ।) संयुक्त खाता, के्रडिट कािा खाता, किाा खाता, मदु्िती 
छनक्षेप खाता तर्था िैिेलिक मुद्रा खातालाई स्िीकार गररने िैन। 

 
7.3 साधािर्त: कोड सदहत िाता र्नम्बि 15 अङ्कभन्दा बढी हँुदैर्न । 
 
7.4 कृपया नर्नम्र्न उदाहिर् अरु्नसाि बैंक िाताको ठीक जार्नकािी प्रविष्ट गरु्नाहोस:् 

 
  

 
1  यदि अनुच्िेि 13.4 को िुटर 4 मा उजललखखत आिश्यकताहरू पूरा भएमा आिेिकले सान्िलभाक समर्थान कागिात प्रिान गना आिश्यक िैन। 

भाग V मा सबै आईटमहरू पूिा गिे 
पनछ, तलको भागमा जार्नका लागग 
कृपया " Next Page (अको पषृ्ठ)" 
क्तलक गरु्नाहोस।् 

भाग VI मा सब ैआईटमहरू पूिा गिे 
पनछ, तलको भागमा जार्नका लागग 
कृपया " Next Page (अको पषृ्ठ)" 
क्तलक गरु्नाहोस।् 
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7.5 “Bank Code(बैंक कोड)” को सोधपुछहरूमा सहायताका लागग आिेदक सम्बक्न्धत बैंकमा जार्न सतरु्नहुन्छ । 
 
7.6 यदद आिेदकलाई इ-फािम बुझाइसकेपनछ बैंक िाता र्नम्बि परिितार्न गरु्नापरे्न भएमा, कृपया वित्तीय सहायताको वितिर्मा हुरे्न दढलाइबाट बच्र्न जनतसतदो चाँडो 

सहायक कागजपत्रका सार्थ बैंक िातािालाको र्नाम ि िाता र्नम्बि सदहत SFO लाई ललखित रूपमा परिितार्नको बािेमा जार्नकािी गिाउरु्नहोस ्। 
 

भाग VII आिेदकको अनतरितत जार्नकािी 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 यदद नर्नधाािर् अिगध पनछ आिेदकको परििािको विििर्मा ठूल ैपरिितार्नहरू छर्न ्(उदाहिर् बेिोजगािी िा परििािको सदस्यको आम्दार्नीमा ठूलो गगिािट, 

आदद), कृपया समर्थार्न कागजातहरूको प्रनतललवपको सार्थ यस भागको आइटम (3) मा सम्बक्न्धत जार्नकािी प्रदार्न गरु्नाहोस।् 
 

भाग VIII घोषर्ा 
 

10.1 आिेदक तर्था उर्नको पनत/पत्र्नीले (यदद लाग ूहुरे्न भएमा) अरु्नच्छेदहरूलाई ध्यार्नपूिाक पढ्रु्नपछा ि नर्नम्र्न तरिकाद्िािा र्डक्जटली िा कागजमा घोषर्ा हस्तािि 
गरु्नापछा। 
(i) र्डक्जटल रूपमा "iAM Smart+ (आईएएम स्माटा)" को सार्थ घोषर्ा पत्रमा हस्तािि गदै; िा 
(ii) घोषर्ा वप्रन्ट गरे्न, कालो िा नर्नलो मसीमा घोषर्ापत्रमा प्रदार्न गरिएको उगचत ठाउँमा हस्तािि गरे्न ि हस्तािि गरिएको घोषर्ालाई पेश गर्नाका लागग 

सहायक कागजातहरू मध्ये एकको रूपमा स्तयार्न गरे्न। 

 
  

कृपया यस भागमा परििािको विशेष जार्नकािी िा CSSA प्राप्त गर्ने परििािका सदस्यको सम्बन्धमा विििर् उपलब्ध 
गिाउर्नुहोस ्। अन्यर्था यस भागलाई िाली छोर्डददर्नुहोस ्। 

भाग VII का सब ैआईटमहरू पूिा गिेपनछ, नर्नम्र्न भागमा 
अगार्ड बढ्र्नको लागग कृपया "Next Page (अको पषृ्ठ)" 
क्तलक गरु्नाहोस।् 

आिेदक ि / िा उसको / उर्नको पनत / पत्र्नीले "iAM Smart+ 
(आईएएम स्माटा)" को सार्थ घोषर्ा पत्रमा हस्तािि गर्ना छर्नौट 
गर्ना सतदछर्न।् 

आिेदक ि / िा उसको / उर्नको पनत / पत्र्नीले कागजमा घोषर्ा पत्रमा 
हस्तािि गर्ना छर्नौट गर्ना सतदछर्न।् आिेदक ि / िा उर्नको पनत / पत्र्नीले 
घोषर्ा वप्रन्ट गर्ना सतछर्न,् कालो िा नर्नलो मसीमा घोषर्ापत्रमा प्रदार्न 
गरिएको उगचत ठाउँमा हस्तािि गर्ना सतरु्नहुरे्नछ ि हस्तािि घोषर्ा पेश 
गर्नाका लागग सहायक कागजात मध्ये एकको रूपमा स्तयार्न गर्ना सफकरे्नछ। 

भाग VIII सब ैआईटमहरू पूिा गिेपनछ, नर्नम्र्न भागमा 
अगार्ड बढ्र्नको लागग कृपया "Next Page (अको 
पषृ्ठ)" क्तलक गरु्नाहोस।् 
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ई-फामा बचत ि अपलोड गरे्न 

 

11.1 यदद आिेदकले पनछ पूिा गरे्न हेतु अधूिो ई-फािम बचत गर्ना चाहन्छ भरे्न, पदहल ेरै्न प्रविष्ट गरिएको आिेदर्न डटेा डाउर्नलोड गर्ना कृपया "Save Application 

(आिेदर्न बचत गरु्नाहोस)्" क्तलक गरु्नाहोस।् आिेदर्न डेटा आिेदकको व्यक्ततगत कम्प्युटि िा मोबाइल उपकिर्मा ".sfo" फाईलको रूपमा बचत हुरे्नछ। आिेदकले 
पुर्न: प्राक्प्त ि ई-फािामको नर्निन्ति समाक्प्तमा सुविधा पुर् याउर्न बचत गरिएको फाइलको स्र्थार्न िेकडा गरु्नापदाछ। 
 

 
 

11.2 यदद आिेदक बचत गरिएको फाइलबाट आिेदर्न डाटा पुर्नस्र्थाापर्ना गर्ना चाहन्छ भरे्न, कृपया आिेदकको व्यक्ततगत कम्प्युटि िा मोबाइल उपकिर्बाट बचत 
गरिएको फाइल छर्नौट गरु्नाहोस ि अपलोड गर्नाका लागग "बचत गरिएको फािाम अपलोड गरु्नाहोस"् क्तलक गरु्नाहोस।् आिेदकले बचत गरिएको फाईल अपलोड 
गिेपनछ इ-फािम पूिा गर्ना सतरे्नछ। 
 

 
  

पदहले र्नै प्रविक्ष्ट गरिएको अर्नुप्रयोग डेटा बचत 
गर्ना आिेदकले "Save Application (आिेदर्न बचत 
गरु्नाहोस)्" क्तलक गर्ना सतर्नेछ। 

" Upload Saved Form (सभे 
गरिएको फािम अपलोड 
गर्नुाहोस)्" क्तलक गिेपनछ, 

आिेदकले आिेदकको 
व्यक्ततगत कम्प्युटि िा 
मोबाइल उपकिर्बाट बचत 
गरिएको फाइल छर्नौट गर्ना ि 
अपलोड गर्ना "Choose File 

(फाइल छर्नौट गर्नुाहोस)्" 
क्तलक गर्ना सतदछ ि ई-
फािम पूिा गर्ना सतर्नेछ। 
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पूर्ा ई-फािम समीिा गरे्न 

 

12.1 प्रविष्ट गरिएका सब ैडाटा सही छर्न ्छैर्नर्न सुनर्नक्श्चत गर्नाका लागग आिेदकले सब ैजार्नकािी ई-फािममा समीिा गरु्ना पछा। 
 

 
 

E-form मा सब ैपूर्ा जार्नकािीको समीिा ि 
पुक्ष्ट गिे पनछ, कृपया भाग VIII मा जारु्नहोस ्
ि नर्नम्र्नललखित भागमा अगार्ड बढ्र्न "Next 

Page (अको पषृ्ठ)" मा क्तलक गरु्नाहोस।् 

यदद आिेदकल े ई-फािमको जार्नकािीमा 
संशोधर्न गर्ना आिश्यक छ भरे्न, कृपया 
सम्बक्न्धत भागमा "Modify (परिमाजार्न)" 
क्तलक गरु्नाहोस ्ि सम्बक्न्धत जार्नकािी पुर्नः 
प्रविष्ट गरु्नाहोस।् 
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ई-फािम पेश गरे्न ि सहायक कागजातहरू 

 

13.1 आिेदकले आिश्यक समर्थार्न कागजात (हरू) अपलोड गर्ना सतदछर्न ्ि नतर्नीहरूलाई पूर्ा ई-फािमसँग पेश गर्ना सतदछर्न।् 
 

 
 

 
 

कृपया  सहायक कागजपत्र(हरू) (यदद कुरै्न 
भएमा) को हिेक प्रकािलाई छुट्टाछुट्टै अपलोड 
गरु्नापछा ि त्यसका लागग आफ्र्नो कम्प्युटिमा 
िहेको सहायक कागजपत्र(हरू) को स्तयार्न 
गरिएको प्रनतको फाइल(हरू) छर्नोट गर्ना 
नतर्नीहरूको सम्बक्न्धत लशषाक तल िहेको 
बटर्नहरूलाई क्तलक गिेि िा फाइल(हरू) लाई 
सम्बक्न्धत बाकसमा सोझ ै तारे्नि छुट्टाछुट्टै 
अपलोड गरु्नाहोस ्। 

सूचीबद्ध प्रकािका कागजातहरू बाहेक, 

आिेदकले अन्य प्रासंगगक पूिक जार्नकािी SFO 

लाई " Other supporting documents (अन्य 
समर्थार्न कागजातहरू)" फफल्डमा पशे गर्ना 
सतदछर्न।् 

प्रमार्ीकिर् को लागी तल 
सूचीबद्ध प्रमार्ीकिर् कोड प्रविष्ट 
गरु्नाहोस।् कृपया इर्नपुट गरिएको जार्नकािी ि अपलोड गरिएका 

समर्थार्न कागजातहरू पशे गरु्ना अनघ ठीक छ फक छैर्न जाँच 
गरु्नाहोस।् 
आिेदकले िाखिएका सब ैजार्नकािी जाँच गिेपनछ ि समगर्थात 
कागजातहरू(यदद लाग ूभएमा) सही भएको नर्नश्चय गिेपनछ 
"Submit (बुझाउरु्नहोस)्" क्तलक गिेि पूिा ई-फािम ि 
सान्दलभाक सहयोगी कागजातहरू सबलमट गर्ना सतदछ छर्न।् 

कृपया पूर्ा ई-फािम ि प्रासंगगक 
समर्थार्न कागजातहरूको (Confirm 

(नर्नक्श्चत गर्नुाहोस)्) पेश नर्नक्श्चत ्
गर्ना "नर्नक्श्चत गर्नुाहोस"् क्तलक 
गर्नुाहोस ्। 
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13.2 कागजपत्रहरूलाई अर्लाइर् अपलोड गदाट कृपया स्यार् गरिएका कागजपत्रहरू स्पष्ट ि पढ्र् भमल्रे् योग् छर्् िरे्ि भर्भित गर्नटहोस् ि भर्म्न फाइल फोमेर् तथा अपलोभडङ 

सीमाहरूलाई ध्यार् िाख्र्नहोस् - 

(i) फाइलको प्रकाि: Portable Document Format (PDF) वा Joint Photographic Expert Group (JPEG); वा 

(ii) तक्तस्विको रिजोलनसर्: 150 – 300 dots per inch (dpi); ि 

(iii) सबै कागजपत्रहरू अपलोड गरे् फाइलको सीमा: 40 Megabytes2 

 

13.3 (i)  प्राइमिी (प्राथभमक) तथा सेकेण्डिी (माध्यभमक) तहका भवद्याथीहरूका लाभग भवत्तीय सहायताका आवेदकहरूमा लागू हुरे् 

कृपया 31 मे 2022 वा अडि यस र्ोर्का अर्नचे्छद 13.1-13.2 अर्नसाि प्रासंभगक समथटर् कागजातहरूको प्रभतभलभपसभहत पूणट ई-फािम बनझाउर्नहोस्। यभद 

आवेदकहरू पोष्ट द्वािा प्रासंभगक सहयोगी कागजातहरू पेश गर्ट चाहन्छर्् िरे्, उर्ीहरूले Tsimshatsui PO Box 96824 (भसमशात्सनई पीओ बक्स 96824) मा 

पोष्ट गिेि त्यसको प्रभतभलभपहरु पठाउर् सक्दछर््। प्रासंभगक समथटर् कागजातहरू छन टै्ट कृपया समथटर्का कागजातहरूमा घिेलन आवेदर् र्म्बि (वा आवेदकको 

एचकेआईडी काडट र्म्बि) स्पष्ट रूपमा उले्लर् गर्नटहोस् ि र्ामहरुमा पयाटप्त हुलाक काडट िाख्र्नहोस। अपयाटप्त पोभषं्टगले समथटर् कागजातहरूको डेभलिरि गर्ट 

र्सके्न हुर् सक्छ, यस्तो अवस्थामा SFO ले आवेदर् प्रभक्रया पूिा गर्ट सक्षम हुरे् छैर्। गलत / असफल भवतिणबार् बच्न आवेदकहरूले आफ्र्ो पत्राचाि ठेगार्ा 

र्ामको पछाभड लेख्र्न पछट । 

 

(ii)  वप्र-प्राइमिी (पूिा-प्रार्थलमक) तहका विद्यार्थीहरूका लागग वित्तीय सहायता आिेदकहरूमा लाग ूहुन्छ 

आवेदकहरूले 2022/23 सु्कल सत्रका  े  कक्षामा भाग ललएको लमलि भन्दा अलि वा 15 अगस्ट 2023 भन्दा अलि, जुन लमलि अगाडी हुन्छ, सो र्मर्तमा SFO 

मा यस नोटको अनुचे्छद 13.1-13.2 अनुसार सम्बन्धित समथिन कार्जातहरूको प्रर्तर्लर्पसर्हत पूणि ई-फारम बुझाउनु पछि । यभद आवेदकहरू हुलाक माफट त 

प्रासंभगक समथटर् कागजातहरू पेश गर्ट चाहन्छर्् िरे्, उर्ीहरूले सम्बक्तित समथटर् कागजातहरूको प्रभतभलभप सभहत Tsimshatsui PO Box 96824 (भसमशात्सनई 

पीओ बक्स 96824) मा पठाउर् सक्दछर््। प्रासंभगक समथटर् कागजातहरू छन टै्ट कृपया समथटर्का कागजातहरूमा घिेलन आवेदर् र्म्बि (वा आवेदकको एचकेआईडी 

काडट र्म्बि) स्पष्ट रूपमा उले्लर् गर्नटहोस् ि र्ामहरुमा पयाटप्त हुलाक काडट िाख्र्नहोस। अपयाटप्त पोभषं्टगले समथटर् कागजातहरूको डेभलिरि गर्ट र्सके्न हुर् सक्छ, 

यस्तो अवस्थामा SFO ले आवेदर् प्रभक्रया पूिा गर्ट सक्षम हुरे् छैर्। गलत / असफल भवतिणबार् बच्न आवेदकहरूले आफ्र्ो पत्राचाि ठेगार्ा र्ामको पछाभड लेख्र्न 

पछट । शनल्क माफी को प्रिावी मभहर्ा िरे्को आवेदकहरु द्वािा आवेदर् फािम बनझाइएको महीर्ा, ि भवद्याथी-आवेदकहरु भकन्डिगाडेर् / बाल हेिचाह केन्द्रहरु मा 

िर्ाट गरिएको मभहर्ा मध्य पभछको मभहर्ा हो। 

 

13.4 आिश्यक सहायक कागजपत्रहरूमा नर्नम्र्न पदाछर्न:् 
(i) भार् II3 मा सूचीबद्ध आवेदक र उसको पररवारका सदस्यहरूको (आर्ित अर्भभावक(हरू) सर्हत (लारू् भएमा) पलिचान कागजाििरूको प्रलिलललप; 

(ii) (एकल आमा/बनबा भएका परिवािहरूका लाडग) छन भट्टएको / सम्बिभवचे्छद िएको वा पभत/पभतको मृत्यन दताट प्रमाणपत्रका लाभग सहायक कागजपत्रहरूको 

प्रभतभलभप । यभद आवेदकहरू सहायक कागजपत्रहरू उपलब्ध गिाउर् असक्षम हुर्नहुन्छ िरे् कृपया भलक्तर्त रूपमा कािणहरूको व्याख्या गिी भवविणात्मक र्ोर्मा 

हस्ताक्षि गर्नटहोस्; यभद आवेदक आवश्यक सहयोगी कागजातहरू उपलब्ध गिाउर् र्सकेमा, SFO ले आवेदकलाई एकल अभििावकको रूपमा व्यवहाि र्गरिएको 

आधािमा आवेदर् प्रभक्रया गरे् अभधकाि सनिभक्षत गदटछ। 

(iii) (यभद लागू हुरे् िएमा) 1 अभप्रल 2021 देक्तर् 31 माचट 2022 सम्मको अवभधका लाभग अपरिहायट डिडकत्सकीय खिटहरू (लामोसमयदेक्तर् भबिामी वा स्थायी रूपमा 

अशि परिवािका सदस्यहरू लाभग) को कागजी प्रमाणको प्रभतभलभप; 

(iv) कृपया बैंक से्टर्मेन्ट / बैंक बनकको पडहलो पृष्ठको4 प्रभतभलभप प्रदार् गर्नटहोस्; ि 

  

 
2  यभद कन ल फाइल आकािले अपलोभडंग सीमा र्ाघ्यो िरे् कृपया फोर्ो कमे्प्रसर् स्ति बढाउरे् भवचाि गर्नटहोस्, वा यभद उपयनि छ िरे् फाईल आकाि घर्ाउर् 

जेपीईजी फाइलहरूको रिजोलनसर् कम गर्नटहोस्। 
3  यर्द आवेदक वा आवेदकको पररवारका सदस्य (हरू) र्नम्न आवश्यकताहरू पूरा र्दिछन् भने समथिन कार्जात (हरू) पेश र्नि आवश्यक पदैन। यर्द आवश्यक 

भएमा, आवेदकले अझै पर्न सम्बन्धित कार्जात (हरू) पुन: पेश र्नि आवश्यक हुन सक्छ। कुनै र्ववाद भएमा SFO को र्नणियअन्धन्तम हुनेछ। 

 आवेदक / पररवारका सदस्य (हरू) का SFO को र्वत्तीय सहायता योजना अन्तर्ित सफल र्नवेदन छ र मार्थको सफल आवेदनमा आफ्नो HKID कार्िको 

प्रर्तर्लर्प पेश र्रेको छ / र्रेका छन्; 

 HKID कार्िमा व्यन्धक्तर्त र्ववरणहरूमा कुनै पररवतिन छैन। 
4  यर्द आवेदकले र्नम्न आवश्यकताहरू पूरा र्छि  भने, समथिन कार्जात पेश र्नि आवश्यक पदैन। यर्द आवश्यक छ भने, आवेदकले फेरर प्रासंर्र्क कार्जात पुन: 

बुझाउनु पने हुन सक्छ। कुनै र्ववाद भएमा SFO को र्नणिय अन्धन्तम हुनेछ। 

 आवेदकलसँर् SFO को र्वत्तीय सहयोर् योजना अन्तर्ित सफल आवेदन छ र आवेदकले मार्थको सफल आवेदनमा बैंक खाता प्रमाणको प्रर्तर्लर्प पेश र्रेको 

बेला उसको / उनको बैंक खातामा अनुदान र/वा ऋणको भुक्तानीको र्वतरण र्ररएको र्थयो; 

 आवेदकले 2022/23 सु्कल सत्रको लार्र् आवेदनमा उही बैंक खाता प्रयोर् र्दिछ (अथाित मार्थको बैंक खाता जुन अनुदान र/वा ऋणको साथ वितरण गररएको 
छ)। 

यो सन्देश पेश समाप्त भए पनछ प्रदलशात हुर्नेछ। 
आिेदकल े िेकडाको उद्देश्यका लागग यो पषृ्ठ 
वप्रन्ट गर्ना सतर्नेछ। 

आिेदकले सन्दभाका लागग पेश गरिएको ई-फािमको प्रनतललवप डाउर्नलोड पनर्न गर्ना सतर्नेछ। 
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(v) 1 अभप्रल 2021 देक्तर् 31 माचट 2022 सम्मको अवभधमा िएको कन ल आयको कागजी प्रमाणहरु कृपया तल सूचीकृत आवश्यकताहरूका अर्नसाि बनझाउर्नहोस्: 

 

 

 
 

सोधपुछ 

 

14.1 यदद आिेदकको ई-फािाम पूिा गरे्न िा पेश गरे्न सम्बन्धमा कुरै्न सोधपुछ गरु्ना छ िा ई-फािम अर्नलाइर्न पेश गिेको 20 ददर्न लभत्रमा एसएमएस माफा त िा 
एसएफओबाट ललखित रूपमा आिेदर्न प्राप्त भएको कुरै्न सूचर्ना प्राप्त भएको छैर्न भरे्न कृपया हाम्रो 24 घण्टे हटलाइर्न सोधपुछ रं्न 2802 2345मा सम्पका  गर्ना 
सतरु्नहुन्छ। 

 

तलब प्राप्त गरे् िोजगािमा िहेको व्यक्ति (1) आन्तरिक िाजस्व भविागद्वािा जािी गरिएको काि माग र्ोर्; यभद उपलब्ध र्िएमा 

(2) िोजगािदाताको पारिश्रभमकको भवविण वा भर्वृभत्तििण फािाम; यभद उपलब्ध र्िएमा  

(3) तलबको भवविण; यभद उपलब्ध र्िएमा 

(4) तलब, ित्ता आभदको िनिार्ी देर्ाउरे् बैंक कािोबािको िेकडट (बैंक र्ातावालको र्ाम देर्ाउरे् पृष्ठसँगै) 

(कृपया प्रभवभष्टहरूलाई िङले हाइलाइर् गिेि कैभफयतहरू िाख्र्नहोस् । आय बाहेकका अन्य कन रै् पभर् 

प्रभवभष्टहरूका लाभग कृपया भतर्ीहरूको छेउमै आवश्यक कैभफयतहरू िाख्र्नहोस् वा अन्यथा SFO ले 

परिवािको आय गणर्ा गदाट सो िकमलाई पभर् समावेश गर्ट सक्छ); यभद उपलब्ध र्िएमा 

(5) िोजगािदाताद्वािा प्रमाभणत गरिएका आयको प्रमाणपत्र (परिभशष्टको र्मनर्ा I हेर्नटहोस्), आभद । 

स्विोजगाि डर ाइिि वा व्यवसाय  सञ्चालर् गदै 

गिेका व्यक्ति (एकल स्वाभमत्व व्यवसाय / 

साझेदािी व्यवसाय / भलभमरे्ड कम्पर्ी) 

(1) मान्यताप्राप्त पक्तिक एकाउने्टन्टद्वािा प्रमाभणत गरिएको र्ाफा तथा र्ोक्सार् र्ाता;  यभद उपलब्ध र्िएमा 

(2) आफैं ले तयाि गिेको र्ाफा तथा र्ोक्सार् (परिभशष्टको र्मनर्ा II वा III हेर्नटहोस्) तथा 

(3) व्यक्तिगत मूल्याङ्कर् सूचर्ा (यभद लागू हुरे् िएमा) 

आयको कन रै् पभर् प्रमाणहरू पेश गर्ट र्सके्न 

तलबमा िोजगाि गरे् वा स्विोजगाि व्यक्ति 

वषटिरिको माभसक आय भवविण सभहतको स्वयं तयाि पारिएको आयको भवसृ्तत भवविण उपलब्ध गिाउर् ि 

आयको प्रमाण भकर् उपलब्ध गिाउर् सभकएर् िरे्ि स्पष्टीकिण भदर् कृपया परिभशष्टको र्मनर्ा IV अर्नसाि 

गर्नटहोस् । (आयको प्रमाण उपलब्ध गिाउर् र्सक्ननको स्पष्ट कािण उपलब्ध गिाउर् र्सके्न आवेदकहरूका 

आवेदर्हरूलाई स्वीकाि गरे् वा र्गरे् िरे्ि भर्णटय गरे् अभधकाि SFO मा भर्भहत िहन्छ ।) 

िाडाबार् आय प्राप्त गरे् व्यक्ति (1) घिबहाल सम्झौता; यभद उपलब्ध र्िएमा 

(2) िाडाबार् आउरे् आय देर्ाउरे् बैंक कािोबाि िेकडट (बैंक र्ातावालको र्ाम देर्ाउरे् पृष्ठसँगै) (कृपया 

प्रभवभष्टहरूलाई िङले हाइलाइर् गिेि कैभफयतहरू िाख्र्नहोस् । आय बाहेकका अन्य कन रै् पभर् 

प्रभवभष्टहरूका लाभग कृपया भतर्ीहरूको छेउमै आवश्यक कैभफयतहरू पभर् िाख्र्नहोस् वा अन्यथा SFO 

ले परिवािको आय गणर्ा गदाट सो िकमलाई पभर् समावेश गर्ट सक्छ) ।  


