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नमनुा II: नाफा तथा नोसान खाता
(व रोजगार ट्यासी ाइभर / लरी ाइभर /  

िमनीबस ाइभर आिदका लािग) 
(िसधै भन सिकछ) 

नमनुा III: नाफा तथा नोसान खाता
(यवसाय गररहकेा यिका लािग (एकल वािमव /  

साझेदारी यवसायसिहत)) 
(िसधै भन सिकछ) 

िनन यवसायमा संलन रहकेा परवारका 
सदयका नाम                                     : 

 

 
ट्यासी ाइभर / लरी ाइभर / िमनीबस ाइभर (कृपया गोलो लगाउनुहोस्) 
 
सवारीसाधनका मािलक / सवारीसाधन भाडामा िलने प (कृपया गोलो लगाउनुहोस्) 
 
लाइसेस नबर 
(सवारीसाधनका मािलकका लािग मा)  : 

 

(I) नाफा तथा नोसान खाता 
(1 अिल 2021 दिेख 31 माच 2022 सम) 
आय (HK$) 
 1.  भाडा (सवारीसाधनका मािलकका लािग मा) $ 
 2.  यवसाय सचालनबाट नाफा $ 
 3.  अय (कृपया सब ैवतुह र रकमहको िवततृ िववरण   

िदनुहोस्) 
$ 

 
(A)  कुल आय 

 
$ 

          
खच (सवारीसाधनको िधतो बाहेक) (HK$) 
(सवारीसाधन भाडामा िलने पका लािग 1 तथा 2 लागू हछ भने सवारीसाधनका मािलकका लािग 2 
दिेख 5 सम लागू हछ) 
 
 1.  सवारीसाधनको भाडा शुक $ 
 2.  इधन शुकह $ 
 3.  बीमा ीिमयम $ 
 4.  ममत सभार शुक $ 
 5.  लाइसेसका शुकह $ 
6.  अय (कृपया सब ैवतु तथा रकमहको 
   िवततृ िववरण प उलेख गनुहोस)् 
 

$ 

  

(B)  कुल खच 
 
$ 

 

खुद नाफा [(A) कुल आय – (B) कुल खच*] 
  

$ 
(यस रकमलाई घरेलु आवेदन फारामको भाग IV मा भरनुपछ ।) 
* यिद कुल आय कुल खचभदा कम (अथात् (A) – (B) < 0) भएमा सो घाटालाई गणना गरने छैन 

अथात् यावसाियक घाटालाई कुल घरेलु आयबाट घटाउन सिकँदनै ।  
 
कैिफयत (आयको माण उपलध गराउन नसनुको कारण) : 
 

(II) मािसक काम गन घटा (0-3 वषको उमेर समूहका लािग पूरा-िदन िकडरगाटन / बाल याहार 
केको शुक छुटका आवेदनमा मा लागू हछ) 

ित मिहना _____ घटा काम । 
उपरो यवसायमा संलन परवारको 
सदयको हतार (यिद आवेदक 
नभएमा)                                              : 

 

आवेदकको नाम : 
 

 
आवेदकको HKID नबर : 

 

 
आवेदकको हतार  : 

 

 िमित : 
 

  
 

िनन कपनी चलाइरहकेा परवारका सदयको नाम 
(मािलक)                                                            : 
कपनीको नाम                                                    :
यवसायको कृित   :
कपनीको ठेगाना                                             :
एकल वािमव वा साझेदारी    :

                                         (          %)
(यिद यो साझेदारी भएमा कृपया नाफा साझा गन अनुपात प उलेख गनुहोस,् 
जतै: साझदेारी (50%)) 

 

(I) नाफा तथा नोसान खाता 
(1 अिल 2021 दिेख 31 माच 2022 सम) 
 
(A) कुल(स) आय (HK$) $
खच (HK$)
(िनन खच कपनीको सचालन खच हो र यसले कुनै पिन घर परवारको खचहलाई समावेश गन हदँनै ।) 

यापारक सामानको खरदमा खच $
पानीको शुकह $ 

िवतु शुकह $ 

याँस शुकह $ 

टेिलफोन शुकह $ 
भाडा तथा दरह $
तल ‘#’ ारा िचिहत बाहकेका अय कमचारीहको 
तलव $
यातायात शुकह $
याा खचह $
बीमा ीिमयम $
मिेसनरीको ममत सभारका शुकह $
अय (कृपया सब ैवतु तथा रकमहको िवततृ िववरण 
प उलेख गनुहोस्)

$ 

अय खच (HK$)
＃ यस कपनीारा भुानी गरन े 

मािलकको तलव $
＃  यस कपनीारा भुानी गरने परवारको अय सदयको तलव  

(नाम :                                                            ) 
 $

(B) कुल खच (HK$) $

घरेलु आय = (A) कुल आय – (B) कुल खच* ＋यस कपनीारा भुानी गरने मािलक / परवारको अय 
सदयको तलव# 

       = HK$
 

(यस रकमलाई घरेलु आवेदन फारामको भाग IV मा भरनुपछ ।) 

*   यिद कुल आय कुल खचभदा कम (अथात् (A) – (B) < 0) भएमा सो घाटालाई गणना गरने छैन 
अथात् यावसाियक घाटालाई कुल घरेलु आयबाट घटाउन सिकँदनै । 

 

कैिफयत (आयको माण उपलध गराउन नसनुको कारण) : 
 

(II) मािसक काम गन घटा (0-3 वषको उमेर समूहका लािग पूरा-िदन िकडरगाटन / बाल याहार 
केको शुक छुटका आवेदनमा मा लागू हछ) 

ित मिहना _____ घटा काम ।
मािलकको हतार (यिद आवेदक
नभएमा)                                                                      

आवेदकको नाम                                                
आवेदकको HKID नबर                                                 
आवेदकको हतार                                  

िमित                                                                
 

  

चेतावनी : यस िववरणमा िदइएका यिगत डेटा ठीक तथा परूा हनपुछ । धोका पवूक सपि / आिथक लाभ ा गन कुनै पिन यि चोरी अयादेश, परछेद 210
अतगत अिधकतम 10 वषको जेल सजाय हनसछ ।

:

:

:

:
:
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नमनुा IV: वयं तयार गरएको आयको िवततृ िववरण 
(आयको माण उपलध गराउन नसने मालसामान िब गन कामदार / िनमाण कामदार /  

पनुार कामदार / सफाइ कामदार) 
(कृपया िनन सबै वतहुमा भनुहोस्) 

(यसलाई िसधै भन सिकछ) 

 

 

िनन यवसायमा संलन परवारको सदयको नाम :  

(वयं तयार गरएको येक आयको िवततृ िववरणले परवारको एकजना सदयको मा आयको जानकारी समावेश गरेको हनुपछ ।)
परवारको सो सदय तथा आवेदक बीचको नाता : * आवेदक / पित/पनी / बचा 
 ( *कृपया अनपुयु वतहुलाई मेटाउनहुोस ्) 
उोगको कृित (जतै: िनमाण) :  
पद (जतै: िनमाण कामदार) :  

    

 वातिवक आय  
(कृपया वातिवक अङ्क लेनुहोस ्। यिद कुनै िनित मिहनामा तपाईकंो कुनै आय गनुभएको छैन भने कृपया $0 लेनहुोस ्। कुनै पिन मिहनालाई खाली नछोड्नहुोस ्। 
यसका अितर, बयौतामा गरएका भुानीका लािग, उदाहरणका लािग, यिद तपाईकंो अिल मिहनाको तलवको भुानी िमित मईमा छ भने तपाईलें अिल मिहनामा 
तलवको रकम भनुपछ, आिद ।) 

 

 2021 2022 
 

अिल :HK $   सेटेबर :HK $  जनवरी :HK $
मई :HK $   अटोबर :HK $  फेअुरी :HK $
जनू :HK $   नोभेबर :HK $  माच :HK $
जलुाई :HK $   िडसेबर :HK $  
अगत :HK $     

 

कुल वािषक आय HK $ :  
 

भुानी िविध (कृपया उपयु बाकसमा ‘’ िचह लगाउनहुोस् । एकभदा बढी वतुलाई छनौट गन सिकछ ।) 

 A. नगद / नगद चेकारा 

 B. चेक / िसधै ेिडटारा (कृपया माणीकरणका लािग बैङ्क खातावालको नाम देखाउने पृसिहत कारोबार रेकडलाई एकैसाथ उपलध 
गराउनहुोस,् िविहलाई गोलो लगाउनुहोस ् र कुल रकमलाई गोलो लगाउनुहोस ् । आय बाहकेका अय 
कुनै पिन िविहका लािग कृपया ितनीहको छेउमै आवयक कैिफयतह पिन रानुहोस ् वा अयथा
SFO ले परवारको आय गणना गदा सो रकमलाई पिन समावेश गन सछ ।) 

  
  
  

आयको माण उपलध गराउन सम नहनकुो कारण (कृपया उपयु बाकसमा “” िचह लगाउनुहोस् ।)  
 A. मेरो कुनै िनित रोजगारदाता छैनन् । 

 B. मैले काम गन गरेको कपनी िवघटन भएको छ र मैले मेरो पवू-रोजगारदाताबाट कागजी माण गन सदैन र मसँग आयको अय कुनै माण छैन ।

 C. अय, कृपया प उलेख गनुहोस:्   
 

मािसक काम गन घटा (0-3 वषको उमेर समूहका लािग परूा-िदन िकडरगाटन / बाल याहार के शुक छुटको आवेदनका लािग मा लागू हने) 
ित मिहना _____ घटा काम ।  
 
घोषणा : म उपरो जानकारी ठीक तथा पूरा रहेको छ भिन घोषणा गदछु ।  

 

उपरो यवसायमा संलन परवारको सदय (यिद आवेदक नभएमा) को हतार :__________________ 
 
आवेदकको नाम :   आवेदकको HKID नबर :  
आवेदकको हतार  :   िमित :  

   

 

चेतावनी :  यस िववरणमा िदइएका यिगत डेटा ठीक तथा परूा हनपुछ । धोका पवूक सपि / आिथक लाभ ा गन कुनै पिन यि चोरी अयादेश, परछेद 
210 अतगत अिधकतम 10 वषको जेल सजाय हनसछ । 

 


