िवाथ िव कायालय
काम गन परवार तथा िवाथका लािग िवीय सहायता िनकाय
घरेलु आवेदन फारामलाई कसरी भन तथा िफता गन बारेमा नोटह
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चेतावनी

आवेदनमा रहेका यिगत डेटालाई िवीय सहायताका लािग आवेदकको योयता र उपलध गराइने सहायताको उपय
ु तर मू याङ्कन गन योग गरनेछ ।
धोकापवू क सपि / आिथक लाभ ा गनु अपराध हछ । कुनै पिन यिले यसो गरे मा यसलाई अपराध मािनछ र दोषी ठहर भएमा चोरी अयादेश, परछे द
210 अतगत अिधकतम 10 वषको जेल सजाय हनसछ ।

महवपूण नोटह
I.

सामाय जानकारी



घरे लु आवेदन फारामला र यो नोटमा िदइएका िनदशनह अनसु ार कृ पया फारामलाई कालो वा िनलो मसीमा प पमा भनहु ोस् र भाग I देिख VIII सम पणू  गनहु ोस।्

II.

समथन कागजातहको सबिमशनमा िटपणीह



सबिमट गन आवयक सहयोगी कागजातहको ितिलिप सबधी (उदाहरणका लािग परचय कागजातह, छुनु / सबध िवछे दका लािग समथन गन
कागजातह (एकल-अिभभावक परवारका लािग), वािषक आदानीमा दतावेजी माण, आिद), कृ पया िववरणहको लािग यस नोटहको अनु छे द 9.2 हेनहु ोस।्
कृ पया नोट गनहु ोस् िक आवेदकहले आवयक समथन कागजातह दान गनपु दछ; अयथा, िवाथ िव कायालय (SFO) ले आवेदन िया गन सम हने
छै न।



कृ पया "समथन कागजातहका लािग कभर िशट" [SFO 108] मा उलेख गरएका िनदशनह पालना गनहु ोस् र फारममा दावी गरएको अनु योगसँग सबिधत
अय कागजात माणहको ितिलिपहको साथ आवेदक र परवारका सदयहको (आित अिभभावक (ह) समावेश गद (यिद लागू हछ भने) पिहचान
कागजातहको ितिलिपह पेष गनहु ोस।्

घरेलु आवेदन फारामको पूणता
1.
भाग I आवेदकको िववरण

(आवेदकह भनेको िवाथ-आवेदकहको आमा/बुबा वा अिभभावक (लघु अयादेशको संरकता, याप 13) अतगत माय भए अनसु ार) हनैपछ ।)
आवेदकले सही पाचारको ठे गाना उपलध गराउनैपछ । अयथा, िवाथ िव कायालय
(SFO) आवेदकलाई िलिखत पमा सपक गन सम हने छै न । यिद आवेदकले आवेदन
बझु ाइसके पिछ मा िनवास थानको पिु  गन सने भएमा कृ पया िनवासको ठे गाना
उपलध हने िबिकै SFO लाई नयाँ पाचारको ठे गानाको बारे मा िलिखत पमा सिू चत
गनहु ोस् । यिद आवेदक हङकङमा बसोबास गनहु न भने कृ पया भिवयमा गरने
पयवहारका लािग हङकङमा रहेको पाचारको ठे गाना उपलध गराउनहु ोस् ।

कृ पया ठूला अरहमा लेनहु ोस;् पिहलो
बाकसबाट सु हनेगरी थर लेनहु ोस;् र
येक शदका बीचमा खाली ठाउँ
छोड्नहु ोस् ।

कृ पया बाकसमा िदइएको उदाहरण अनसु ार
HKID काड नबर लेनहु ोस् ।

कृ पया 1.4.2020 देिख 31.3.2021 समको अविधको
वैवािहक िथित लेनहु ोस् । यिद आवेदक “िववािहत”
भएमा कृ पया वतु (A) को पछािड रहेको बाकसमा
“” िचह लगाउनहु ोस् र आवेदन फारामको भाग II
मा पित/पनीको जानकारी उपलध गराउनहु ोस् ।

यिद आवेदकसँग हङकङ परचय काड छै न भने कृ पया यस नोटको अनु छे द
1.1 अनसु ारका अय परचय कागजपको कार तथा नबर उपलध
गराउनहु ोस् ।
SMS को मायमारा आवेदनहको ािको सचू ना िदन तथा (यिद लागू हने भएमा) अय सबिधत
भ
ु ानी जानकारी िदनका लािग SFO लाई सहायता गनका िनित कृ पया आवेदकको हङकङको मोबाइल
नबर लेनहु ोस् ।

यिद 1.4.2020 देिख 31.3.2021 समको अविधमा एकल आमा वा बबु ा रहेमा कृ पया तल उदाहरणमा देखाइए अनसु ार गनहु ोस,् वतु
(B) को पछािड रहेको बाकसमा “” िचह लगाउनहु ोस् र लागू नहने िथितलाई मेटाउनहु ोस् ।

यिद आवेदक अक कूल वषमा आवेदन पेस गनका लािग कागजमा आधारत ि-िट गरएको फारम ा गन चाहछ भने,
कृ पया दान गरएको बसमा "" लगाउनहु ोस्।
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1.1

यिद आवेदकसँग हङकङ परचय काड छै न कृ पया िनन कोडह योग गरे र “अय परचय कागजप ा” को आइटम भनहु ोस् र परचय कागजपको
ितिलिपसिहत सबिधत परचय कागजप नबर उपलध गराउनहु ोस:्
राहदानी

0

2

पनु : वेशको अनमु ित

0

3

परचयको माणप

0

4

परचयको कागजप

0

5

वेश अनमु ित

0

6

िभसा योजनका लािग आइडीको 0
घोषणा

7

एकतफ अनमु ित

0

8

मेनयाड परचय कागजपह

0

9

अय

9

भाग II

2.
2.1

9

परवारका सदयह तथा आवेदन िदइएका िवीय सहायता योजनाहको िववरण

पित/पनी, िवाथ आवेदक तथा परवारसँगै बने अिववािहत बचाह

कृ पया ठूला अरहमा लेनहु ोस;्
पिहलो बाकसबाट सु हनेगरी थर
लेनहु ोस;् र येक शदका बीचमा
खाली ठाउँ छोड्नहु ोस् ।

कृ पया बाकसमा िदइएको उदाहरण अनसु ार
फाराममा दाबी गरएको आनो पित/पनीको
HKID काड नबर लेनहु ोस् ।

यिद तपाईको
ं पित/पनीसँग हङकङ परचय काड छै न भने कृ पया यस
नोटको अनु छे द 1.1 अनसु ारका अय परचय कागजपको कार तथा
नबर उपलध गराउनहु ोस् ।

कृ पया बाकसमा िदइएको उदाहरण अनसु ार फाराममा दाबी
गरएको िवाथ-आवेदक / परवारसँगै बने अिववािहत
बचाको HKID काड नबर / जम दता माणप नबर
लेनहु ोस् र सबिधत परचय कागजपको ित बुझाउनहु ोस् ।

यिद िवाथ-आवेदक / परवारसँगै बने अिववािहत
बचासँग हङकङ परचय काड छै न भने कृ पया यस नोटको
अनु छे द 1.1 अनसु ारका अय परचय कागजपको कार
तथा नबर उपलध गराउनहु ोस् ।

यिद आवेदकले बचाका िनित 2021/22 िवालय वषका लािग िवीय
सहायता (KCFRS, Grant-KG, TA, STS, DYJFR तथा
FR(FAEAEC) लगायत) का आवेदन िदन चाहेमा कृ पया वतहु  5,
8 तथा 9 अतगत उपय
ु बाकस(ह) मा “” िचह लगाउनहु ोस् ।
यिद अिववािहत बचा 2021/22 मा टिसअरी सं थामा अययन
गररहेका छन् भने कृ पया “योजनाहका लािग आवेदन िदने” को वतु
अतगत “आवयक नभएको” छनौट गनहु ोस् ।

यिद आवेदकले ि-ाथिमक िवाथहको लािग िवीय सहायताको लािग आवेदन िदन चाहछ ((1) KCFRS र
(2) Grant-KG सिहत), कृ पया बसमा “” लगाउनुहोस्। योय KG िवाथ आवेदकह (K1-K3) लाई
KCFRS अतगत शु क छुट (यिद लागू भएमा) र Grant-KG दान गरनेछ। पूरा िदन बचा हेरचाह सेवाह (N1
र N2) ा गन योय बचाहलाई के वल KCFRS अतगत शु क छुट िदने यवथा गरनेछ।
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2.1.1 यिद आवेदकका आफूसँगै बने 4 जनाभदा बढी अिववािहत बचाह छन् भने कृ पया आवेदन फारामको भाग II को खड B को ढाँचामा आवेदकको हतारसिहत परू क

जानकारीलाई छुै पानामा सल
ं न गरे र उपलध गराउनहु ोस् । फाराममा समावेश गरएका सबै अिववािहत बचाहको परचयसबधी कागजपहको ितह उपलध
गराइनपु छ ।

2.1.2

CSSA ा गन आवेदकका पित/पनी तथा बचाहलाई समायोिजत पारवारक आय (AFI) यवथा अतगत ‘परवारका सदयह’ को पमा गणना गरने छै न ।

2.1.3

कुनै सरकारी वा िनजी संघसंथा वा िवालयहारा पाठ्यपु तक खच, घरमा इटरनेट उपयोग शु क तथा िवालय आउँजाउँ गनका लािग िन:शु क यातायात सेवासिहत
िवाथ याा खचहको सबधमा िवीय सहायता ा गन वीकृ त भएका िवाथ-आवेदकहले SFO माफ त समान कारका सहायताका लािग आवेदन िदनु हदँ ैन ।
यी संघसंथाहमा िवालयह, SWD, EDB, हङकङ जहाँ लब, सावजिनक यातायात कपनीह इयािद पदछन् तर ितनीह यितमा मा सीिमत छै नन् । यिद पिछ
गरे र िवाथ-आवेदकले दोहोरो अनदु ानहको लाभ िलइरहेको पाइएमा SFO को अनरु ोधमा बढी भ
ु ानी गरएको रकम तकालै िफता गन आवेदक िजमेवार हछन् ।

2.1.4

आवेदकले िनन कोडह योग गरे र आनो बचा (ह) ले 2021/22 मा पढ्ने काको तह लेनपु छ :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

परू ा-िदन बाल याहार के 
(0-2 वषको उमेर समहू )
परू ा-िदन बाल याहार के 
(2-3 वषको उमेर समहू )
िकडरगाट न मा नस री का
िकडरगाट न मा तलो का
िकडरगाट न मा मािथलो का
ाइमरी 1 देिख 6 सम
मायिमक 1 देिख 3 सम
िसिनयर मायिमक 1 देिख 3 सम
िडलोमा Yi Jin
अय (जतै: टिसअरी तह)

N

1

N

2

K

1

K

2

K

3

P

1

/

P

2

/

P

3

S

1

/

S

2

/

S

3

S

4

/

S

5

/

S

6

Y

J

O

L

/

P

4

/

P

5

/

P

6

2.1.5

यिद आवेदकले घरे लु आवेदन फाराम (अितर योजना(ह) / आवेदन िदइएका योजना(ह) परमाजन गनका लािग आवेदन िदने लगायत) बझु ाइसके पिछ आवेदनको
िववरणलाई परमाजन गन चाहेमा कृ पया यतो अनरु ोधलाई िलिखत पमा उिचत कारणहसिहत आवेदन फाराम बुझाएको 30 िदनिभमा SFO लाई हलाकमाफ त
पठाउनहु ोस् । अितर योजना(ह) / आवेदन िदइएका योजना(ह) परमाजन गनका लािग िदइएको आवेदनमा आवेदकको िनिद गरएको आवेदन नबर / HKID काड
नबरसिहत आवेदकारा िविधवत पमा हतार गरएको हनैपछ । यी आवेदनहको ियालाई अगािड बढाउनमा बढी समय लानेछ । कृ पया यान िदनहु ोस् िक
िवीय सहायताका लािग िढलोगरी ा गरएका आवेदनको ियालाई अगािड बढाइने छै न । यस सबधमा आवेदन फाराम बुझाउनभु दा पिहला आफूले आवेदन िदन
चाहेको सबै योजना(ह) छनौट गरएको छ वा छै न भनेर आवेदकले सावधानीपवू क जाँच गनपु छ ।

2.2

इटरनेट उपयोग शु कको लािग अनदु ान (SIA)
आवेदकले SIA को लािग आवेदन िदन आवयक पदन, जनु घरवार आधारमा हछ र ाथिमक र मायिमक िवाथहको परवारहमा मा लागू हछ। परवारहलाई अनुदान िवतरण गरनेछ जब
उनीहले िमसको परीा उीण गन सनेछन र िवाथ-आवेदकहले SIA को लािग योयताको मापदड पूरा गन सदछन्। यो अनुदान पूव-ाथिमक िवाथहको परवारमा मा लागू हदँ नै ।

SIA को आवयकता नभएको परवारका
लािग, कृ पया बसमा “” रानहु ोस।्
2.3

आित आमा/बुबा

2.3.1

आित आमा/बुबाले आवेदन बुझाइएको समयमा CSSA ा नगन आवेदकको आमाबुबा लगायत उनको साससू सरु ालाई बुझाउँछ । सामाय मू याङ्कन वष (1 अिल
2020 देिख 31 माच 2021 सम) भर उनीह अिनवाय पमा रोजगारीमा रहेको हनहु दँ ैन र कतीमा पिन 6 मिहनाका लािग तलका मये कुनै एक अवथा परू ा गनपछ (A)

आवेदकको परवारसँग बसोबास गरे को हनपु छ ; वा

(B)

आवेदक वा उनको पित/पनीको वािमवमा रहेको वा भाडामा िलएको घर वा ठाउँमा बसोबास गरे को; वा

वृाममा बसोबास गरे को र यसको सबै खचह आवेदक वा उनको पित/पनीारा भ
ु ानी गरएको वा आवेदक वा उनको पित/पनीारा पणू  सहायता दान
गरएको ।
कै िफयत: आवेदक वा उनको पित/पनीले 2021/22 िवालय वषमा आनो आमाबुबालाई सहायता गन कायलाई जारी रानुपछ र सहायताको वप
मूयाङ्कनको वषको जतो समान हनुपछ । यस बाहेक, परवारका सदयहको सङ्याले आवेदकको परवार योय रहने सहायताको तरलाई य
पमा भािवत गन सने भएकोले कृपया आमाबुबालाई सहायता गन कागजी माणह (जतै: घरबहाल सझौता, आवासीय ठे गानाको माण वा
वृामको रिसद इयािद) सिहत पूरा भरएको आवेदन फारामलाई हलाकमाफत SFO लाई पठाउनुहोस ् ।

(C)

2.3.2

यिद आित आमाबुबाको सङ्या 2 भदा बढी भएमा कृ पया आवेदन फारामको भाग II को खड D को ढाँचामा आवेदकको हतारसिहत परू क जानकारीलाई छुै
पानामा संलन गरे र फाराममा समावेश गरएका आित आमाबुबाको परचयसबधी कागजपहको ितह उपलध गराउनुहोस् ।
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कृ पया आित आमा/बबु ाको यिगत िववरणह भनहु ोस् र उनीहको
परचयसबधी कागजपह (जतै: हङकङ माट परचय काड) तथा आमाबबु ालाई
सहायता गरे को कागजी माणको ितिलिप उपलध गराउनहु ोस् ।

कृ पया उपय
ु बाकसमा “” िचह लगाउनहु ोस् । यिद हो भएमा कृ पया भाग ‘D’ लाई छोिडिदनहु ोस् ।
यिद होइन भने कृ पया भाग ‘D’ लाई भन जारी रानहु ोस् र यस नोटको अनु छे द 2.3.1 हेनहु ोस् ।

यिद आित आमा/बबु ासँग हङकङ परचय काड छै न भने
कृ पया यस नोटको अनु छे द 1.1 अनसु ारका अय परचय
कागजपको कार तथा नबर उपलध गराउनहु ोस् ।

आवेदकले अनु छे द 2.3.1 (A), (B) तथा (C)
लाई यानपवू क पढ्नपु छ र उपय
ु बाकस(ह) मा
“” िचह लगाउनपु छ ।

3.

भाग III आवासीय ठे गाना

3.1

आवेदकले यस भागमा आवासीय ठे गाना उपलध गराउनपु छ तािक SFO ले छनौट गरएका आवेदकहका लािग घरमा भेटघाट गन यवथा िमलाउन सकोस् । यिद
आवेदकको आवासीय ठे गाना आवेदन फारामको भाग I मा उपलध गराइएको पाचारको ठे गाना नै भएमा आवेदकले यस भागलाई भना आवयक छै न ।

4.

भाग IV

परवारको आय

यिद आवेदक, उनको पित/पनी वा परवारसँगै बने
अिववािहत बचा मू याङ्कन अविधमा बेरोजगार
रहेको भएमा कृ पया िनन उदाहरण अनसु ार ठाउँह
भनहु ोस् ।

कृ पया 1 अिल 2020 देिख 31 माच 2021 समको अविधको कुल आय (दशमलव अङ्कह िबनाको पणू ाङ्क)
उपलध गराउनहु ोस् । SFO ले अनुमािनत रकमलाई वीकार गदन, यसैले कृपया वातिवक अङ्क उपलध
गराउनुहोस् । आयका अय ोतहका लािग, जतै भाडाबाट हने आय (यस नोटको अनु छे द 4.1 मा “रपोट गरनपु न
वतहु ” अतगत वतु 11 हेनहु ोस)् , परवारसँग नबने बचाह / नातेदारह / साथीहबाट गरएका योगदान,
मानाचामल वा लगानीहबाट आएका याजहका लािग कृ पया िनन उदाहरण अनसु ार रकम उलेख गनहु ोस् ।

कुल रकम सदभका लािग मा हो । SFO ले िवाथ िवीय सहायता र यसको सहायता तरका
लािग िनदिशका नोटको अनु छे द 3 मा उलेख गरएको AFI यवथा अनसु ार परवारको योयताको
मू याङ्कन गनछ ।

4
SFO 75B(2) (Nepali)

4.1

हगं कंग िभ र बािहर दबु ै परवारले कमाएको आदानीहको कारह सदभको लािग तल सूचीब गरएका छन्। दतावेजी माणको ावधानको लािग, कृ पया यस नोटहको
अनु छे द 9.2 (v) मा हेनहु ोस्।

रपोट गनुपन कुराह

रपोट गनु नपन कुराह

1 तलब (आवेदकको तलब, आवेदकको पित/पनी तथा िवाथ-आवेदकको 1
आवेदकसँगै बने पणू क
 ालीन, पाट-टाइम वा अथायी पमा काम गन अिववािहत
सहोदर दाजभु ाइ-िददीबिहनी(ह) समावेश रहेको तर अिनवाय सचयकोष (MPF) /
सचयकोषमा कमचारीको योगदान समावेश नरहेको)

वृ भा / वृ जीवनयापन भा

2 दोहोरो तलव / िबदाको तलव

अपाङ्गता भा

2

3 भा (ओभरटाइम काम / रहन-सहन / आवास वा भाडा / भा / भोजन / िशा / 3
िशट भा आिद लगायतका)

दीघकालीन सेवाको तलब / सझौताको उपदान

4 बोनस / किमसन / िटस

4

सझौतामा भएको भदा पिहला रोजगारी छोड्दा कमचारीलाई ा हने
भ
ु ानी

5 छावृि

5

कजाह

6 बखातीको सचू नाको साको याला

6

सेवािनवृितको एकमु उपदान / सचयकोष

7 मालसामानको िब, ट्यासी / िमिनबस / लरीह चलाउने तथा उपलध गराइएका 7
सेवाहको शु कह आिद जता वरोजगारका मायमबाट आिजत अय आय र
यावसाियक नाफाह ।

अपतु ाली

8 मानाचामल

परोपकारी दानह

8

9 आवेदकको परवारसँग नबने कुनै पिन यि(ह) ारा आवेदकको परवारको 9
कुनै पिन सदय(ह) लाई भएको सहयोग (पैसा वा आवासको सहयोग /
रे िमट्यास(ह) / मोटगेज पनु भ
ु ानी / भाडा / पानी / िवतु / याँस वा
जीवनयापनका अय खचह लगायतमा सहयोग)
10 मु ती िनेप, टक, शेयर तथा बोडह आिदबाट आउने याजह

यापक सामािजक सरु ा सहायता

10 पनु : िशण भा / काय ोसाहन यातायात भा / काम गन परवारको भा

11 सपि, भिू म, कार पाक , सवारीसाधन वा जहाजको भाडाको आय (हगं कंग, 11 बीमा / दघु टना / चोटपटकको ितपिू त
मेनयाड तथा िवदेश लगायतका)
12 मािसक िनवृिभरण / िवधवा तथा बालबािलकाको ितपिू त

12 MPF / सचयकोषमा कमचारीको योगदान

4.2

आवेदकले आनो तथा रोजगारीमा रहेका परवारका सदय(ह) को आयको माण उपलध गराउनपु छ । यिद आवेदक, आवेदकको पित/पनी वा रोजगारीमा रहेका
परवारका कुनै सदयले आयको माण वप आयको माणप (अथात् नमनु ा I) वा वयं तयार पारएको आयको िवतृत िववरण (अथात् नमनु ा IV) उपलध गराएको भए
तापिन SFO ले सदभका लािग आवेदकलाई बैङ्कको पासबुक, तलव िववरण वा आयका अय माण साथमै उपलध गराउन आवयक बनाउन सछ । यिद आवेदकले
िवशेष कारणवश आयको कुनै पिन माण उपलध गराउन नसने भएमा कृ पया उिचत कारणह तथा आयको िवतृत गणना उपलध गराएर SFO लाई िलिखत पमा सिू चत
गराउनहु ोस् । आवेदक आफ ले सो पीकरण पमा हतार पिन गनपु छ । यिद उपलध गराइएको पीकरण वा कागजपहले परवारको सबिधत सदय(ह) को
उपलध गराइएको आयको जानकारी (जतै: वयं िलिखत आयको िववरण) लाई मािणत गन नसके मा SFO लाई आवेदकह तथा उनीहको परवारका सदयहको
आयको मू याङ्कन गनका लािग समायोजन गन वा यनू तम मापदड अङ्कह (जनगणना तथा तयाङ्क िवभाग जता सबिधत सरकारी िवभागहारा उपलध गराइएको
तयाङ्कय जानकारीका आधारमा) लागू गन आवयकता पन सछ । परवारको आय मू याङ्कन गदा आवयक भएमा SFO ले आवेदकलाई मािथ सचू ीब नगरएका
कुराहको कागजी माण उपलध गराउन वा बचत तथा कजाह जता परवारको जीवनयापन बनाइरानका लािग योग गरएका तर आवेदनमा वणन नगरएका रकमहको
थप पीकरण खोन आवयक गराउन सछ । SFO ले आवेदकलाई बैङ्कको बचत रे कडह, ऋणीबाट िविधवत पमा हतार गरएको घोषणाप आिद लगायतका
कागजी माण पेश गन पिन अनरु ोध गन सछ । कुनै पिन माय माण उपलध नगराइएको खडमा परवारको जीवनयापनलाई बनाइरानका लािग आवयक पन रकमहलाई
परवारको आयको पमा िलन सिकछ ।

5.

भाग V पुरानो रोगबाट पीिडत परवारका सदय (ह) ले गरेका िचिकसकय खचह

5.1

यिद आवेदकदले 1 अिल 2020 देिख 31 माच 2021 समको अविधमा परवारका सदयह (परु ानो रोगबाट पीिडत वा थायी पमा अश परवारका सदयह) का
लािग िचिकसकय खचह गरे को भएमा उनले आवेदन फारामको भाग V मा सो अवथाको िववरण उलेख गन सछन/् सिछन् । यता खचह घटाउनका िनित िवचार
गनका लािग आवेदकले SFO लाई अपताल / िलिनक / दतावाल िचिकसकहारा जारी गरएका सबिधत िचिकसकय माणप(ह) तथा रिसद(ह) उपलध
गराउनैपछ । (परवारको येक सदयका लािग 2021/22 मा कटौतीको उचतम सीमा ित वष $21,670 हछ) ।

(कृ पया सहायक कागजपको ितिलिप उपलध गराउनहु ोस)्
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6.

भाग VI

सहायताको भुानीका लािग आवेदकको बैङ्क खाता

(खाता आवेदकको नाममा हनै पछ र कृ पया बैङ्क िववरणको ितिलिप / बैङ्क बुकको पिहलो पृ उपलध गराउनहु ोस)्
6.1

SFO ले िकडरगाटन िवाथहको लािग िवालयसँग सबिधत खचहका लािग आिथक सहयोग, िवालय पाठ्यपु तक सहायता, िवाथ याा अनदु ान, इटरनेट
उपयोग शु कको लािग अनदु ान, िडलोमा यी िजन शु क शु क भपाइ तथा शु क भपाइ (िनिद सयाकालीन वयक िशा कोसहका लािग िवीय सहायता योजना)
का वचािलत-भ
ु ानीको मायमबाट िनकासा गन भएकोले आवेदकले सबिधत सहायक कागजपको ितिलिपसँगै बैङ्कको सही नाम तथा बैङ्क खाता नबर एकै साथ
उपलध गराउनपु छ । कृ पया यान िदनहु ोस् िक आवेदकारा बैङ्क कोड तथा / वा खाता नबर उपलध गराउँदा भएको कुनै पिन गतीको परणामवप यिद भ
ु ानीको
ािमा िढलाइ भएमा / अनदु ान रकम कम भएमा / बैङ्कले कुनै अितर शु कह लगाएमा यसका लािग SFO को कुनै पिन पमा िजमेवारी हने छै न ।

6.2

बैङ्क खाता आवेदकको नाममा मा रहेको वैध खाता हनैपछ । (यो हालै योगमा रहेको हनैपछ ।) संय
ु खाता, े िडट काड खाता, कजा खाता, मु ती िनेप खाता तथा
वैदेिशक मु ा खातालाई वीकार गरन ।

6.3

साधारणतः बैङ्क कोडसिहत खाता नबर 15 अङ्कभदा बढी हदँ ैन ।

6.4

कृ पया िनन उदाहरण अनसु ार बैङ्क खाताको ठीक जानकारी भनहु ोस:्

6.5

“बैङ्क कोड” को सोधपछु हमा सहायताका लािग आवेदक सबिधत बैङ्कमा जान सनहु छ ।

6.6

यिद आवेदकलाई आवेदन फाराम बझु ाइसके पिछ बैङ्क खाता नबर परवतन गनपु न भएमा कृ पया िवीय सहायताको िवतरणमा हने िढलाइबाट बन जित सदो चाँडो बैङ्क
खाता धारकको नाम तथा खाता नबर देखाउने सहायक कागजपका साथ SFO लाई िलिखत पमा परवतनको बारे मा जानकारी गराउनहु ोस् ।

7.

भाग VII

आवेदकको अितर जानकारी

कृ पया यस भागमा परवारको िवशेष जानकारी वा CSSA ा गन परवारका सदयको सबधमा िववरण उपलध गराउनहु ोस् । अयथा यस
भागलाई खाली छोिडिदनहु ोस् ।

यिद िनधारण अविध पिछ आवेदकको परवारको िववरणमा ठोस परवतनह (उदाहरण बेरोजगारी वा परवारको सदयको आदानीमा ठूलो
िगरावट आिद) छन् भने, कृ पया समथन कागजातहको ितिलिपको साथ भाग VI को वतु (3) मा सबिधत जानकारी दान गनहु ोस।्
8.

भाग VIII

घोषणा

आवेदक तथा उनको पित/पनीले (यिद लागू हने भएमा) अनु छे दहलाई पढ्नपु छ र आवेदन फाराममा उपलध गराइएको ठाउँमा हतार गनपु छ ।
आवेदन र समथन कागजातको सबिमशन
9.1

(i) ाथिमक तथा मायिमक तहका िवाथहको िवीय सहायताको आवेदनहमा लागू हने
कागजातमा आधारत "िवाथ िवीय सहायता योजनाहको लािग घरेलु आवेदन फाराम" भर सके पिछ, कृ पया सबधीत कागजातहको ितिलिपसिहत SFO मा 31 मे 2021 मा वा सो भदा
अगाडी पोट माफ त ठे गनायु खामको योग गरेर फारम बझु ाउनुहोस्। कृ पया पया हलाक िटकट टाँनुहोस् । अपया हलाक िटकट भएमा आवेदन फारामह पुने ठे गानामा पुने छै नन् र यस
िथितमा SFO ले आवेदनको ियालाई अगािड बढाउन सदैन । आवेदन गलत ठाउँमा डेिलभरी हने वा डेिलभरी नहने समयाबाट बन आवेदकहले ठे गानायु खामको पछािडप आनो
पाचारको ठे गाना लेनुपछ ।
(ii) पव
ू -ाथिमक तहका िवाथहको िवीय सहायताको आवेदनहमा लागू हने

आवेदकहले “िवाथ िवीय सहायता योजनाहका लािग घरे लु आवेदन फाराम” लाई 2021/22 िवालय वषमा काहमा अययन सकाउनु भदा
अगािडको िमित वा 15 अगत 2022 भदा िढलो नहने िमित मये जनु िमित अिघलो हछ सो िमित बमोिजम SFO मा पठाउनपु छ । आवेदकहले
आवेदन फारामह बुझाएको मिहना वा िवाथ-आवेदकहलाई िकडरगाटन / बाल याहार के हमा भना गरएको मिहना मये जनु पिछ आउँ छ िशा शु कमा
छुट यही मिहनाबाट लागू हछ ।
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9.2

आवयक सहायक कागजपहमा िनन पदछन:्
(i) भाग II मा सच
ू ीब गरए अनसु ार आवेदक तथा उनको परवारका सदयह (आित आमा/बबु ासिहत (यिद लागू हने भएमा)) का परचयसबधी
कागजपहको ितिलिप;
(ii) (एकल आमा/बुबा भएका परवारहका लािग) छुएको / सबध िवछे द भएको वा पित/पितको मृयु दता माणपका लािग सहायक
कागजपहको ितिलिप । यिद आवेदकह सहायक कागजपह उपलध गराउन असम हनहु  छ भने कृ पया िलिखत पमा कारणहको याया गरी
िववरणामक नोटमा हतार गनहु ोस् ।; यिद आवेदकले आवयक सहयोग पयु ाउने कागजातह दान गन अस भएमा, SFO ले आवेदकलाई एकल
अिभभावकको पमा यवहार नगरे को आधारमा आवेदन ियाको अिधकार सुरित गदछ;

(iii)

(यिद लागू हने भएमा) 1 अिल 2020 देिख 31 माच 2021 समको अविधका लािग अपरहाय िचिकसकय खचह (लामोसमयदेिख िबरामी वा
थायी पमा अश परवारका सदयहका लािग) को कागजी माणको ितिलिप;

(iv) कृ पया बैङ्क टे टमेटको ितिलिप / बैङ्क पु तकको पिहलो पृ बझ
ु ाउनहु ोस्; र
(v)

1 अिल 2020 देिख 31 माच 2021 समको अविधमा भएको कुल आयको कागजी माण । कृ पया तल सचू ीकृ त आवयकताहका अनुसार कागजप बझु ाउनुहोस्:

तलब ा गन रोजगारमा रहेको यि

(1) आतरक राजव िवभागारा जारी गरएको कार माग नोट; यिद उपलध नभएमा
(2) रोजगारदाताको पारिमकको िववरण वा िनवृिभरण फाराम; यिद उपलध नभएमा
(3) तलबको िववरण; यिद उपलध नभएमा
(4) तलब, भा आिदको भुानी देखाउने बैङ्क कारोबारको रे कड (बैङ्क खातावालको नाम देखाउने
पृसँगै) (कृ पया िविहलाई रङले हाइलाइट गरे र कै िफयतह रानुहोस् । आय बाहेकका अय
कुनै पिन िविहका लािग कृ पया ितनीहको छे उमै आवयक कै िफयतह रानहु ोस् वा अयथा
SFO ले परवारको आय गणना गदा सो रकमलाई पिन समावेश गन सछ); यिद उपलध नभएमा
(5) रोजगारदाताारा मािणत गरएका आयको माणप (नमुना I हेनहु ोस्), आिद ।

वरोजगार ाइभर वा यवसाय सचालन
गद गरे का यि (एकल वािमव यवसाय
/ साझेदारी यवसाय / िलिमटेड कपनी)

(1) मायताा पिलक एकाउटेटारा मािणत गरएको नाफा तथा नोसान खाता; यिद उपलध
नभएमा
(2) आफ ले तयार गरे को नाफा तथा नोसान खाता (नमनु ा II वा III हेनहु ोस्) र
(3) यिगत मूयाङ्कन सूचना (यिद लागू हने भएमा)

आयको कुनै पिन माणह पेश गन नसने
तलबमा रोजगार गन वा वरोजगार यि

वषभरको मािसक आय िववरणसिहत वयं तयार पारएको आयको िवतृत िववरण उपलध गराउन र
आयको माण िकन उपलध गराउन सिकएन भनेर पीकरण िदन कृ पया नमुना IV अनुसार गनुहोस् ।
(आयको माण उपलध गराउन नसनुको प कारण उपलध गराउन नसने आवेदकका
आवेदनहलाई वीकार गन वा नगन भनेर िनणय गन अिधकार SFO मा िनिहत रहछ ।)

भाडाबाट आय ा गन यि

(1) घरबहाल सझौता; यिद उपलध नभएमा
(2) भाडाबाट आउने आय देखाउने बैङ्क कारोबार रे कड (बैङ्क खातावालको नाम देखाउने पृसँगै)
(कृ पया िविहलाई रङले हाइलाइट गरे र कै िफयतह रानुहोस् । आय बाहेकका अय कुनै पिन
िविहका लािग कृ पया ितनीहको छे उमै आवयक कै िफयतह पिन रानुहोस् वा अयथा
SFO ले परवारको आय गणना गदा सो रकमलाई पिन समावेश गन सछ) ।
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यिगत डाटाको ावधान / सहाने
10.1
10.2

आवेदन फारम पणू  र सयताले भनु र सबै समथन कागजातह दान गनु आवेदकहको दाियव हो। SFO ले आवेदकह ारा दान गरएको जानकारीको आधारमा
योयता र सहायताको तरको मू यांकन गरनेछ। अपया जानकारी / तयहको गलत तुत / गलत र ामक जानकारी दान गनाले आवेदन िया थिगत हनेछ,
थप ियाको लािग अयोय आवेदन वा अपरािधक कारबाहीको लािग नेतृ व गदछ।
आवेदनमा दान गरएको यिगत डाटा र SFO को अनरु ोधमा दान गरएको कुनै परू क जानकारी SFO र EDB ारा योग गन / SFO / EDB, कूल / संथा
सबिधत र सबिधत सरकारी यरू ो / िवभागहलाई िनन उेयका लािगका एजेटहलाई खल
ु ासा गरनेछ:
(i)

तल सचू ीब योजनाह र आवेदन परणामको अिधसचू ना अतगत सबधी काय र काउटर जाँचसँग सबिधत गितिविधह - िकडरगाटन िवाथहको िवालयसँग सबिधत खचका लािग अनदु ान (Grant-KG)
- िकडरगाटन तथा बाल याहार के  िशण शु क छूट योजना (KCFRS)
- िवालय पाठ्यपु तक सहायता योजना (STAS)
- परीा शु क छुट योजना (EFRS)
- िवाथ याा अनदु ान योजना (STSS)
- इटरनेट उपयोग शु कको लािग अनदु ान योजना (SIA)
- िडलोमा यी िजन शु क शु क भपाइ (DYJFR)
- शु क भपाइ (िनिद सयाकालीन वयक िशा कोसका लािग िवीय सहायता योजना) [FR(FAEAEC)]
- तृतीयक िवाथ िव योजना - सावजिनक िव पोिषत कायम (TSFS)
- पणू -समय तृतीयक िवाथहको लािग गैर-साधन-परीण ऋण योजना (NLSFT)
- पोट-मायिमक िवाथहको लािग िवीय सहायता योजना (FASP)
- पोट-मायिमक िवाथहको लािग गैर-साधन-परीण ऋण योजना (NLSPS)
- िवतारत गैर-साधन-परीण ऋण योजना (ENLS)
- जारी िशा कोष (CEF)
आवेदक सहमित जनाउँछ िक SFO ले कूल / संथालाई आवेदनको नितजा सहायता सिहत सहायता तर, सिसडी रकम र सहायता भ
ु ानको िमित सिहत
सिू चत गन सछ;

(ii) डबल सिसडी रोन, धोखाधडी पा लगाउन, अयिधक भ
ु ानी (ह) / थिकत पनु : भ
ु ानी (ह) वा कुनै पिन बाँक रकम / यसबाट उपन हने कुनै पिन
लागत िफता याउन, र अय सबिधत मािमलाहको लािग SFO को अय डाटाबेस र अय सबिधत सरकारी यरू ो / िवभाग र कूल / संथा संथाको
साथ िवाथको आिथक सहयोग आवेदकले ा गरे को / आवेदकको परवारका सदयहको डाटाबेस िब मािथको (i) मा सचू ीब योजना अतगत
अनु योगको माणीकरण सबिधत गितिविधह;
(iii) माथी (i) मा सचू ीब िवाथ िवीय सहायता योजनाहको लािग र SFO ारा अय िवाथ िवीय सहायता दान गन, तािक SFO को िवाथ रे कड
माणीकरण / अपडेट गन र यिगत योजनाको लािग योयता पिु  गन िवाथको आवेदकको यिगत डेटाको िमलान (जहाँ लागू हछ) EDB को
डाटाबेसको साथ ियाको साथ र अनु योगको काउटर जाँचको सबिधत गितिविधह;
(iv) डबल सिसडी रोन (यिद आवेदकको परवार सबिधत मू यांकन अविधमा CSSA को रसीदमा िथयो वा हाल CSSA को रसीदमा छ भने) र अिधक भ
ु ानी
(ह) पनु : ाि गन मािथ (i) को योजनाह अतगत SFO को अय डाटाबेस र SWD को डाटाबेसको साथ आवेदक र आवेदकको परवार सदयहको
यिगत डेटाको िमलान र अनु योगको संकरण र काउटर जाँचको साथ SFO र SWD ारा अय िवाथहको आिथक सहयोग दान गन सबिधत
गितिविधह।
(v) शासन र ऋण खाता (ह) को ममत र ऋण च
ु ा;
(vi) तयांक र अनसु धान उेयह; र
(vii) SFO, EDB, HKEAA, सबिधत सरकारी िवभाग / संगठनह र सबिधत कूल / संथाारा शािसत अय िवाथहको आिथक सहयोगको लािग
अभावत िवाथहको आवेदन / छनौटको िया र काउटर जाँच।
10.3

आवेदक र उसको परवारका सदयहको यिगत डेटा सरकारी यरू ो / िवभाग / सगं ठनह र सबिधत कूल / सं थालाई मािथको अनु छे द 10.2 मा उलेख
गरएको उेयकालािग खल
ु ाउन सिकछ; वा जहाँ आवेदकले यता खल
ु ासहलाई सहमित िदएको छ; वा जहाँ यतो खल
ु ासा काननू ारा अिधकृ त वा आवायक
हछ।

10.4

यिद आवयक भएमा, आवेदनमा दान गरएको जानकारी माणीकरण गन, SFO ले सबिधत कूल / संथा, अय सरकारी िवभाग र संगठनह, आवेदकको
िनयोा र उसको परवारका सदयहसँग सपक रादछ। कुनै पिन गलत यवहार र तय लक
ु ाउँ दा अयोय ठहरनेछ, दान गरएको सहायता र सभािवत
अिभय
ु को पणू  पनु थापना हनेछ।

10.5

आवेदकह ारा दान गरएको जानकारीको सयता र पणू ता मािणत गन उपायको पमा, SFO ले घर मण वा अय मायमबाट, के िह सफल अनु योगहमा
काउटर जाँच गनछ। घर मण वा माणीकरणको समयमा, SFO टाफले आवेदन डाटाको पीकरण खोन सछ र थप जानकारी आवयक पदछ। ितनीहले सबै
समथन कागजातहको मल
ू जाँच गन सछन।् कितमा दईु बषका लािग आवेदन डेटाको सबै समथन कागजातह रानु आवेदकहको दाियव हो, र ितनीहले
SFO टाफलाई सहयोग गनपु दछ। SFO टाफलाई उनीहको माणीकरणको ममा जानाजानी अवरोध, तयह लक
ु ाउने वा आवयक जानकारी उपलध गराउन
असफल भएमा अनदु ान ा सहायता र सभािवत अिभयोगको पणू  ितपिू त (SFO ारा शािसत सबै िवीय सहायता योजना (ह) अतगत दान गरएको िवीय
सहायता सिहत) हनेछ।

10.6

पेष गरएका सबै कागजातह िफता हदँ ैनन।् जबिक, सेसन 18 र 22 र यिगत िववरण (गोपनीयता) अययादेश (हङकङ िवशेष शासिनक ेको काननू को
अयाय 486) को अनसु चू ी 1 को िसात 6 अनसु ार, एक आवेदकको उसले / उनले दान गरे को डाटा पहचँ ा गन र सधु ार गन अिधकार छ। आवयक शासिनक
शु कको भ
ु ानको अधीनमा उसले / उनले आनो यिगत डाटाको ितिलिपह पिन ा गन सदछ। यतो अनरु ोधलाई सहायक कोलर (शासन), SFO लाई
सबोधन गनु पदछ।

सोधपुछ
11.1

घरको आवेदन फाराम परू ा गन र बुझाउन सबिधत सोधपछु को लािग, कृ पया 2802 2345 मा हाो 24-घटा सोधपछु हटलाइनमा फोन गनहु ोस।्
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