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विद्यार्थी वित्त कार्ाालर् 

काम गरे्न परििाि तर्था विद्यार्थीका लावग वित्तीर् सहार्ता वर्नकार् 

विद्रु्तीर् घिेलु आिेदर्न फािामलाई कसिी भरे्न तर्था वफताा गरे्न बािेमा र्नोटहरू 
 

चेतािर्नी 

आिेदर्नमा िहेका व्यक्तिगत डेटालाई वित्तीर् सहार्ताका लावग आिेदकको र्ोग्यता ि उपलब्ध गिाइरे्न सहार्ताको उपरु्ि स्ति 

मूल्याङ्कर्न गर्ना प्रर्ोग गरिरे्न छ । धोकापूिाक सम्पवत्त / आवर्थाक लाभ प्राप्त गरु्ना अपिाध हुन्छ । कुरै्न पवर्न व्यक्तिले त्यसो गिेमा त्यसलाई 

अपिाध मावर्नन्छ ि दोषी ठहि भएमा चोिी अध्यादेश, परिचे्छद 210  अन्तगात अवधकतम 10 िषाको जेल सजार् हुर्नसक्छ । 
 

1. सामान्य जार्नकािी  

1.1 कृपया विद्यार्थी वित्त कायाालय (Student Finance Office, SFO) को िेबसाइट (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) बाट 

विद्युतीय घरेलु आिेदन फाराम ई-फाराम (E-Form) डाउनलोड गनुाहोस् र ई-फाराम तर्था यो नोटहरूमा उले्लख गररएका वनदेशनहरू अनुसार भाग 

I देखख VIII सम्म पूरा भनुाहोस् ।  विन्ह लगाइएका सबै आइटमहरू अवनिाया आइटमहरू हुन् । 

1.2 ई-फाराम भनाका लावग कृपया Microsoft Windows िा Mac OS मा िल्ने व्यखिगत कम्प्युटरमा Acrobat Reader DC1 (2017 िा मावर्थको र 

JavaScript इनेबल गररएको) प्रयोग गनुाहोस् र GovHK PDF Form Submission पे्लटफमामाफा त ई-फाराम बुझाउन िल्ने िेब ब्राउजर (जसै्त वक: 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome आवद)2 प्रयोग गनुाहोस् । 

1.3 ई-फाराम भर्न तथा बुझाउर्का लागि कृपया मोबाइल डिभाइसहरू (मोबाइल फोर् तथा ट्याब्लेटहरू लिायत) प्रयोि र्िरु्नहोस ्। मोबाइल 

वडभाइसहरूमा ई-फाराम भने तर्था बुझाउने काया राम्रोसँग निल्ने भएकोले ई-फाराम बुझाउने काया निल्ने वडभाइसमा पूरा गररएको भएमा SFO ई-

फारामको प्रवियाको प्रवियालाई अगावड बढाउन असमर्था हुनसक्छ ।   

1.4 आिेदकहरूलाई स्मरण गराइन्छ वक आफ्नो ई-फारामहरू बुझाएपवछको 20 कायाालय वदनवभत्र उनीहरूले SFO बाट SMS माफा त िा वलखखतमा 

आिेदनहरू प्राप्त भएको कुनै जानकारी प्राप्त नगरेमा SFO ले आिेदन प्राप्त गरेको छ िा छैन भनेर जाँि गना उनीहरूले SFO को सोधपुछ हटलाइन 

(टेवलफोन नम्बर: 2802 2345) लाई फोन गनुापछा  । 

2. भाग I  आिेदकको विििण 
(आिेदकहरू भनेको विद्यार्थी-आिेदकहरूको आमा/बुबा िा अवभभािक (गावजायनवशप अफ माइनसा आँवडानेन्स, क्याप 13) अन्तगात मान्य भए 

अनुसार) हुनुपछा  ।)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
1  आवेदकले आवश्यक नि:शुल्क सफ्टवेयर http://get.adobe.com/reader/ मा प्राप्त गिन सक्छि ्। 

2   थप वववरणका लागग कृपया GovHK को वेबसाइट – System Requirements for GovHK Online Services (अिलाइि सर्भनसेज फर GovHK 
र्सस्टम ररक्वाएरमेन्ट्स) (https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm) मा जािुहोस ्। 

आवेदकले सही पत्राचारको ठेगािा प्रववष्ट गिुनपछन  । अन्टयथा, SFO 
आवेदकलाई र्लखित रूपमा सम्पकन  गिन सक्षम हुि ेछैि । यदद आवेदकले 
आवेदि बुझाइसकेपनछ मात्र निवास स्थािको पुष्ष्ट गिन सक्ि ेभएमा कृपया 
निवासको ठेगािा उपलब्ध हुि े बबविकै SFO लाई ियााँ पत्राचारको 
ठेगािाको बारेमा र्लखित रूपमा सूगचत गिुनहोस ् । यदद आवेदक 
हङकङमा बसोबास गिुनहुन्टि भिे कृपया भववष्यमा गररिे पत्रव्यवहारका 
लागग हङकङमा रहेको पत्राचारको ठेगािा प्रववष्ट गिुनहोस ्। 

कृपया पदहलो बाकसबाट सुरु हुि े
गरी थर प्रववष्ट गिुनहोस;् र प्रत्येक 
शब्दका बीचमा िाली ठाउाँ  
छोड्िुहोस ्। 

कृपया 1.4.2019 देखि 31.3.2020 सम्मको 
अवगधको वैवादहक ष्स्थनत प्रववष्ट गिुनहोस ्। 
यदद आवेदक “वववादहत” (Married) 
भएमा कृपया आइटम (A) को पछाडि रहेको 
बाकसमा ठीक गचन्टह लगाउिुहोस ्र आवेदि 
फारामको भाग II मा पनत/पत्िीको जािकारी 
प्रववष्ट गिुनहोस ्।    

SMS को माध्यमद्वारा आवेदिहरूको प्राष्प्तको सूचिा ददि तथा (यदद लागू 
हुि ेभएमा) अन्टय सम्बष्न्टधत भुक्तािी जािकारी ददिका लागग SFO लाई 
सहायता गिनका निष्म्त आवेदकले हङकङको सही मोबाइल िम्बर प्रववष्ट 
गिुनपछन  । 
 

 

यदद 1.4.2019 देखि 31.3.2020 सम्मको अवगधमा आवेदक एकल आमा वा बुबा रहेमा आइटम (B) को पछाडि 
रहेको बाकसमा ठीक गचन्टह लगाउिुहोस ्र लागू हुिे ष्स्थनतलाई छिोट तथा ष्क्लक गिुनहोस ् । आवेदकले 
सहायक कागजपत्रहरू बुझाउिुपछन  तर भाग II मा पनत/पत्िीको जािकारी प्रववष्ट गिन आवश्यक छैि । यदद 
कुिै पनि सहायक कागजपत्रहरू बुझाउि िसककएमा आवेदकले ठोस प्रमाण वा अन्टय सम्बष्न्टधत प्रमाणहरू 
उपलब्ध गराउिमा असमथन हुिुको न्टयायसंगत कारणहरू उल्लेि गरेर स्वय ंव्याख्या गररएको पत्रमा ववगधवत 
रूपमा हस्ताक्षर गरेर SFO को ववचाराथन उपलब्ध गराउिुपछन  । यदद कुिै पनि प्रमाण उपलब्ध िगराइएमा वा 
स्पष्टीकरण स्वीकायन िभएमा आवेदकलाई एकल आमा वा बुबाको रूपमा व्यवहार िगिे आधारमा आवेदिको 
प्रकियालाई अगाडि बढाउिे अगधकार SFO मा निदहत हुन्टछ । 

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहरण अिुसार 
हङकङ पररचय (HKID) कािन िम्बर प्रववष्ट 
गिुनहोस ्।  
 

यदद आवेदकसाँग HKID कािन छैि भिे कृपया यस िोटको अिुच्छेद 2.1 
अिुसारका यी दईु ठाउाँ  भिुनहोस ्। 

लागू हुिे ठाउाँमा ववद्युतीय माध्यमहरूद्वारा आवेदकलाई सम्पकन  गिनका 
लागग SFO लाई सहायता गिनका निष्म्त आवेदकल ेसही इमले प्रववष्ट गिुनपछन 
र पुष्ष्ट गिनका लागग त्यसैलाई पुि: प्रववष्ट गिुनपछन  । 
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2.1 यवद आिेदक (तर्था/िा उनको पररिारका सदस्य(हरू)) सँग HKID काडा छैन कृपया वनम्न आइटमहरू रहेको “अन्य पररिय कागजपत्र प्रकार (Other 

Identity Document Type)” को डर पडाउन मेनुबाट लागू हुने आइटम छनोट गनुाहोस्, सम्बखित पररिय कागजपत्रको नम्बर प्रविष्ट गनुाहोस् र (SFO 

लाई पवहला नै उपलब्ध नगराइएको भएमा) पररिय कागजपत्रको प्रवतवलवप उपलब्ध गराउनुहोस्: 

(i) Passport (राहदानी) 

(ii) Re-entry Permit (पुन: प्रिेशको अनुमवत) 

(iii) Certificate of Identity (पररियको प्रमाणपत्र) 

(iv) Document of Identity (पररियको कागजपत्र) 

(v) Entry Permit (प्रिेश अनुमवत) 

(vi) Declaration of ID for Visa Purpose (वभसा प्रयोजनका लावग आइडीको घोषणा) 

(vii) One-way Permit (एकतफी अनुमवत) 

(viii) Mainland identity documents (मेनल्याण्ड पररिय कागजपत्रहरू) 

(ix) Others (अन्य) 

3. भाग II परििािका सदस्यहरू तर्था आिेदर्न वदइएका वित्तीर् सहार्ता र्ोजर्नाहरूको विििण 

3.1 पवत/पत्नी, विद्यार्थी-आिेदक तर्था पररिारसँगै बसे्न अवििावहत बच्चाहरू 

 

 

 
 
 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहरण 
अिुसार फाराममा दावी गररएको 
आफ्िो पनत/पत्िीको HKID कािन 
िम्बर प्रववष्ट गिुनहोस ्। 
 

कृपया पदहलो बाकसबाट सुरु हुिे 
गरी थर प्रववष्ट गिुनहोस;् र प्रत्येक 
शब्दका बीचमा िाली ठाउाँ  
छोड्िुहोस ्। 
 

यदद तपाईंको पनत/पत्िीसाँग HKID कािन छैि भिे कृपया यस 

िोटको अिुच्छेद 2.1 अिुसार यी दईु ठाउाँ  भिुनहोस ्। 

यदद ववद्याथी-आवेदक / पररवारसाँग ैबस्ि ेअवववादहत 
बच्चासाँग HKID कािन छैि भिे कृपया यस िोटको 
अिुच्छेद 2.1 अिुसार यी दईु ठाउाँ  भिुनहोस ्। 

कृपया बाकसमा ददइएको उदाहरण अिुसार फाराममा 
दावी गररएको ववद्याथी-आवेदक / पररवारसाँगै बस्िे 
अवववादहत बच्चाको HKID कािन िम्बर / जन्टम दतान 
प्रमाणपत्र िम्बर प्रववष्ट गिुनहोस ्र (यदद SFO लाई पदहला 
ि ै उपलब्ध िगराइएको भएमा) सम्बष्न्टधत पररचय 
कागजपत्रको प्रनतर्लवप बुझाउिुहोस ्। 
 

यवद आिेदकले बच्चाका वनखि 2020/21 विद्यालय िषाका लावग 
वित्तीय सहायता (KCFRS, Grant-KG, TA, STS, DYJFR तर्था 
FR(FAEAEC) लगायत) का आिेदन वदन िाहेमा कृपया 
आइटमहरू 5, 8 तर्था 9 अन्तगात उपयुि बाकस(हरू) मा ठीक 
विन्ह लगाउनुहोस् । यवद अवििावहत बच्चा 2020/21 मा 
टवसाअरी संस्र्थामा अध्ययन गरररहेका छन्/वछन् भने कृपया 
“योजनाहरूका लावग आिेदन वदने (Apply for schemes)” को 
आइटम अन्तगात “आिश्यक नभएको (Do not need)” मा ठीक 
विन्ह लगाउनुहोस् । आइटम 7 तर्था 8 भररएपवछ मात्र आइटम 9 
अन्तगातका उपयुि बाकस(हरू) खुल्नेछन् । 
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3.1.1 यवद आिेदकका आफूसँगै बसे्न 4 जनाभन्दा बढी अवििावहत बच्चाहरू छन् भने कृपया आिेदन फारामको भाग II को खण्ड B को ढाँिामा आिेदकको 

हस्ताक्षर सवहत पूरक जानकारीलाई छुटै्ट पानामा संलग्न गरेर िा (पूिामुवित आिेदन कागजपत्रहरू उपलब्ध गराइसकेका िालू आिेदकहरूमा मात्र 

लागू हुने) SFO 179 प्रयोग गरेर उपलब्ध गराउनुहोस् । (यवद SFO लाई पवहला नै उपलब्ध नगराइएको भएमा) फाराममा समािेश गररएका सबै 

अवििावहत बच्चाहरूको पररियसम्बिी कागजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरू उपलब्ध गराइनुपछा  । 

3.1.2 CSSA प्राप्त गने आिेदकका पवत/पत्नी तर्था बच्चाहरूलाई समायोवजत पाररिाररक आय (Adjusted Family Income (AFI)) व्यिस्र्था अन्तगात 

‘पररिारका सदस्यहरू’ को रूपमा गणना गररने छैन । 

3.1.3 आिेदकले यस आिेदनमा (यवद लागू हुने भएमा) एउटाभन्दा बढी योजनामा आिेदन वदन सक्छन् । आिेदकले विद्यार्थी आिेदकका लावग आिेदन 

वदन योजना(हरू) छनौट गनुाभन्दा पवहला कृपया विद्यार्थी-आिेदकले सम्बखित योजना(हरू) को योग्यता मापदण्डहरू पूरा गछा न्/गवछा न् भनेर 

सुवनवित गनुाहोस् । 

3.1.4 (पूिामुवित आिेदन कागजपत्रहरू उपलब्ध गराइएको STS का आिेदकहरूमा लागू हुने) । STS को मूल्याङ्कनका लावग, SFO ले पूरक फाराम [SFO 

283E] मा 2019/20 विद्यालय िषामा STS का लावग सफलतापूिाक आिेदन वदएका विद्यार्थी(हरू) को अध्ययनको अिवधमा बसोबास गने आिासीय 

ठेगाना(हरू) लाई पवहला नै मुिण गरेको छ । यवद आिेदकले 2020/2021 विद्यालय िषामा पूरक फाराममा सूिीकृत विद्यार्थी(हरू) का वनखि STS का 

लावग आिेदनलाई वनरन्तरता वदन िाहेमा कृपया पूिामुवित ठेगाना(हरू) ठीक छन् भनेर पुवष्ट गनुाहोस् । यवद ठेगानामा कुनै पररितान भएको छ िा 

पूिामुवित ठेगाना विद्यार्थीको अध्ययनको अिवधमा बसोबास गने आिासीय ठेगाना नभएमा (उदाहरणका लावग: विद्यार्थी-आिेदक विद्यालय, अवभभािक 

िा अन्य संघसंस्र्थाहरूद्वारा उपलब्ध गराइएको होसे्टलमा बसोबास गरररेका छन्/वछन् िा अको कुनै स्र्थानमा अन्य नातेदारसँग बसोबास गरररहेका 

छन्/वछन्), कृपया दायाँ भागमा रहेको बाकसहरूलाई भरेर विद्यार्थी-आिेदकको आिासीय ठेगानालाई पूरै सच्याउनुहोस् । आिेदकले पूरक फारामको 

तल हस्ताक्षर गनुापछा  र वमवत लेख्नुपछा  र त्यसलाई SFO समक्ष पठाउनुपछा  । SFO ले पवछ कुनै समयमा आिेदकलाई आिासीय ठेगानाको प्रमाण 

बुझाउन लगाउन सक्छ । सहायक कागजपत्रहरू बुझाउने बारेको वििरणका लावग यस नोटको अनुचे्छद 10.2-10.4 हेनुाहोस् । 

3.1.5 कुनै सरकारी िा वनजी संघसंस्र्था िा विद्यालयहरूद्वारा पाठ्यपुस्तक खिा, घरमा इन्टरनेट उपयोग शुल्क तर्था विद्यालय आउँजाउँ गनाका लावग वन:शुल्क 

यातायात सेिा सवहत विद्यार्थी यात्रा खिाहरूको सम्बिमा वित्तीय सहायता प्राप्त गना स्वीकृत भएका विद्यार्थी-आिेदकहरूले SFO माफा त समान 

प्रकारका सहायताका लावग आिेदन वदनु हँुदैन । यी संघसंस्र्थाहरूमा विद्यालयहरू, SWD, EDB, हङकङ जाँकी क्लब (the Hong Kong Jockey 

Club), सािाजवनक यातायात कम्पनीहरू आवद पदाछन् तर वतनीहरू यवतमा मात्र सीवमत छैनन् । यवद पवछ गएर विद्यार्थी-आिेदकले दोहोरो 

अनुदानहरूको लाभ वलइरहेको पाइएमा SFO को अनुरोधमा बढी भुिानी गररएको रकम तत्कालै वफताा गना आिेदक वजमे्मिार हुन्छन् । 

3.1.6 आिेदकले वनम्न कोडहरू प्रयोग गरेर डर पडाउन मेनुबाट आफ्नो बच्चा(हरू) ले 2020/21 मा लागू हुने पढ्ने कक्षाको तह छनोट गनुापछा : 

(i) पूरा-वदन बाल स्याहार केन्द्र (0-2 िषाको उमेर समूह): N1 

(ii) पूरा-वदन बाल स्याहार केन्द्र (2-3 िषाको उमेर समूह): N2 

(iii) वकन्डरगाटा नमा  नसा री  कक्षा :  K1 

(iv) वकन्डरगाटा नमा  तल्लो  कक्षा :  K2 

(v) वकन्डरगाटा नमा  मावर्थल्लो  कक्षा  K3 

(vi) प्राइमरी (प्रार्थवमक) 1 देखख 6 सम्म: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 

(vii) सेकेण्डरी (माध्यवमक) 1 देखख 3 सम्म: S1 / S2 / S3 

(viii) उच्च माध्यवमक 1 देखख 3 सम्म: S4 / S5 / S6 

(ix) वडप्लोमा यी वजन: DYJ 

(x) अन्य (जसै्त: टवसाअरी तह): Others 

3.1.7 यवद आिेदकले ई-फाराम (अवतररि योजना(हरू) / आिेदन वदइएका योजना(हरू) पररमाजान गनाका लावग आिेदन वदने लगायत) बुझाइसकेपवछ 

आिेदनको वििरणलाई पररमाजान गना िाहेमा कृपया त्यस्तो अनुरोधलाई वलखखत रूपमा उवित कारणहरू सवहत आिेदन फाराम बुझाएको 30 वदन 

वभत्रमा SFO लाई हुलाकमाफा त पठाउनुहोस् । अवतररि योजना(हरू) / आिेदन वदइएका योजना(हरू) पररमाजान गनाका लावग वदइएको आिेदनमा 

आिेदकको वनवदाष्ट गररएको आिेदन नम्बर / HKID काडा नम्बर सवहत आिेदकद्वारा विवधित रूपमा हस्ताक्षर गररएको हुनुपछा  । यी आिेदनहरूको 

प्रशोधन गनामा बढी समय लागे्नछ । कृपया ध्यान वदनुहोस् वक वित्तीय सहायताका लावग वढलो गरी प्राप्त गररएका आिेदनको प्रवियालाई अगावड 

बढाइने छैन । यस सम्बिमा आिेदन फाराम बुझाउनुभन्दा पवहला आफूले आिेदन वदन िाहेको सबै योजना(हरू) छनौट गररएको छ िा छैन भनेर 

आिेदकले सािधानीपूिाक जाँि गनुापछा  । 

3.2 इन्टरनेट उपयोग शुल्कहरूका लावग अनुदान  

घरपररिारको आधारमा र प्राइमरी (प्रार्थवमक) तर्था सेकेण्डरी (माध्यवमक) तहहरूमा सहायताका लावग आिेदन वदने आिेदकहरूमा मात्र लागू हुन्छ 

। वप्र-प्राइमरी (पूिा-प्रार्थवमक) तहका लावग वित्तीय सहायताका लावग आिेदन वदने आिेदकहरूले मात्र यो भाग भना आिश्यक छैन । 

 

 

 

 

 

 

यदद आवेदकल े2020/21 ववद्यालय वर्नमा 
SIA का लागग आवेदि ददि चाहेमा कृपया 
ठीक गचन्टह लगाउिुहोस ्। 
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3.3 आवित आमा/बुबा 

3.3.1 आवित आमा/बुबाले आिेदन बुझाइएको समयमा CSSA प्राप्त नगने आिेदकको आमाबुबा लगायत उनको सासूससुरालाई बुझाउँछ । सामान्य 

मूल्याङ्कन िषा (1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्म) भरर उनीहरू अवनिाया रूपमा रोजगारीमा रहेको हुनु हँुदैन र किीमा पवन 6 मवहनाका 

लावग तलका मधे्य कुनै एक अिस्र्था पूरा गनुापछा  - 

(A) आिेदकको पररिारसँग बसोबास गरेको हुनुपछा ; िा 

(B) आिेदक िा उनको पवत/पत्नीको स्वावमत्वमा रहेको िा भाडामा वलएको घर िा ठाउँमा बसोबास गरेको; िा 

(C) िृद्धािममा बसोबास गरेको र त्यसको सबै खिाहरू आिेदक िा उनको पवत/पत्नीद्वारा भुिानी गररएको िा आिेदक िा उनको 

पवत/पत्नीद्वारा पूणा सहायता प्रदान गररएको 

कैवफर्त: आिेदक िा उर्नको पवत/पत्नीले 2020/21 विद्यालर् िषामा आफ्र्नो आमाबुबालाई सहार्ता गरे्न कार्ालाई जािी िाख्रु्नपछा  ि 

सहार्ताको स्वरूप मूल्याङ्कर्नको िषाको जस्तो समार्न हुरु्नपछा  । र्स बाहेक, परििािका सदस्यहरूको सङ््खयाले आिेदकको परििाि 

र्ोग्य िहरे्न सहार्ताको स्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ना सके्न भएकोले कृपर्ा आमाबुबालाई सहार्ता गरे्न कागजी प्रमाणहरू (जसै्त: 

घिबहाल सम्झौता, आिासीर् ठेगार्नाको प्रमाण िा िृद्धाश्रमको िवसद आवद) सवहत पूिा भरिएको आिेदर्न फािामलाई र्स र्नोटको 

अरु्नचे्छद 10.2-10.4 अरु्नसाि SFO लाई सक्तममट गरु्नाहोस् । 

3.3.2 यवद आवित आमाबुबाको सङ्या 2 भन्दा बढी भएमा कृपया ई-फारामको भाग II को खण्ड D को ढाँिामा आिेदकको हस्ताक्षर सवहत पूरक 

जानकारीलाई छुटै्ट पाना राखी अपलोड गरेर फाराममा समािेश गररएका आवित आमाबुबाको पररियसम्बिी कागजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरू 

उपलब्ध गराउनुहोस् । 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

4.      भाग III आिासीर् ठेगार्ना 

4.1 आिेदकले यस भागमा आिासीय ठेगाना उपलब्ध गराउनुपछा  तावक SFO ले छनौट गररएका आिेदकहरूका लावग घरमा भेटघाट गने व्यिस्र्था 

वमलाउन सकोस् । यवद आिेदकको आिासीय ठेगाना ई-फारामको भाग I मा उपलब्ध गराइएको पत्रािारको ठेगाना नै भएमा आिेदकले यस भागलाई 

भनाा आिश्यक छैन । 

 

आवेदकले अिुच्छेद 3.3.1 (A), (B) तथा (C) 
लाई ध्यािपूवनक पढ्िुपछन  र उपयुक्त 
बाकस(हरू) मा ठीक गचन्टह लगाउिुपछन  ।  

 

 

कृपया उपयुक्त बाकसमा ठीक गचन्टह लगाउिुहोस ्। यदद हो भएमा कृपया भाग ‘D’ 

लाई छोडिददिुहोस ् । यदद होइि भिे कृपया भाग ‘D’ लाई भिन जारी राख्नुहोस ् र 
यस िोटको अिुच्छेद 3.3.1 हेिुनहोस ्। 

 

 

कृपया आगित आमा/बुबाको व्यष्क्तगत वववरणहरू प्रववष्ट 
गिुनहोस ् र उिीहरूको पररचयसम्बन्टधी कागजपत्रहरू (जस्तै: 
HKID कािन) तथा आमाबुबालाई सहायता गरेको कागजी 
प्रमाणको प्रनतर्लवप उपलब्ध गराउिुहोस ्। 

यदद आगित आमा/बुबासाँग HKID कािन छैि 

भिे कृपया यस िोटको अिुच्छेद 2.1 अिुसार 

यी दईु ठाउाँ  भिुनहोस ्। 
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5.      भाग IV परििािको आर् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.1  पररिारद्वारा हङकङ वभतै्र तर्था हङकङभन्दा बावहर ररपोटा गनुापने आवजात आयहरूका प्रकारहरूलाई तल सूिीबद्ध गररएका छन् । कागजी 

प्रमाणहरूको व्यिस्र्थाका लावग कृपया यस नोटको अनुचे्छद 10.6 (vi) लाई हेनुाहोस् । 

रिपोटा गरु्नापरे्न कुिाहरू  रिपोटा गरु्ना र्नपरे्न कुिाहरू 
1 तलब (आिेदकको तलब, आिेदकको पवत/पत्नी तर्था विद्यार्थी-

आिेदकको आिेदकसँगै बसे्न पूणाकालीन, पाटा-टाइम िा अस्र्थायी 
रूपमा काम गने अवििावहत सहोदर दाजुभाइ-वददीबवहनी(हरू) 
समािेश रहेको तर अवनिाया सञ्चयकोष (Mandatory Provident 
Fund, MPF) / सञ्चयकोषमा कमािारीको योगदान समािेश नरहेको) 
 

1 िृद्ध भत्ता / िृद्ध जीिनयापन भत्ता 

2 दोहोरो तलब / वबदाको तलब 
 

2 अपाङ्गता भत्ता 

3 भत्ता (ओभरटाइम काम / रहन-सहन / आिास िा भाडा / भत्ता / भोजन 
/ वशक्षा / वशफ्ट भत्ता आवद लगायतका) 

3 दीघाकालीन सेिाको तलब / सम्प्झौताको उपदान 

4 बोनस / कवमसन / वटप्स 
 

4 सम्प्झौतामा भएको भन्दा पवहला रोजगारी छोड्दा कमािारीलाई 
प्राप्त हुने भुिानी 

5 छात्रिृवत्त 
 

5 कजााहरू 

6 बखाास्तीको सूिनाको सट्टाको ज्याला 
 

6 सेिावनिृवतको एकमुष्ठ उपदान / सञ्चयकोष 

7 मालसामानको वबिी, ट्याक्सी / वमवनबस / लरीहरू िलाउने तर्था 
उपलब्ध गराइएका सेिाहरूको शुल्कहरू आवद जस्ता स्वरोजगारका 
माध्यमबाट आवजात अन्य आय र व्यािसावयक नाफाहरू । 
 

7 अपुताली 

8 मानािामल 
 

8 परोपकारी दानहरू 

9 आिेदकको पररिारसँग नबसे्न कुनै पवन व्यखि(हरू) द्वारा 
आिेदकको पररिारको कुनै पवन सदस्य(हरू) लाई भएको सहयोग 
(पैसा िा आिासको सहयोग / रेवमट्यान्स(हरू) / मोटागेज पुनभुािानी 
/ भाडा / पानी/ विद्युत / ग्याँस िा जीिनयापनका अन्य खिाहरू 
लगायतमा सहयोग) 
  

9 व्यापक सामावजक सुरक्षा सहायता 

10 मुद्दती वनके्षप, स्टक, शेयर तर्था बोन्डहरू आवदबाट आउने ब्याजहरू  
  

10 पुन: प्रवशक्षण भत्ता  / काया प्रोत्साहन यातायात भत्ता / काम गने 
पररिारको भत्ता 
 

11 सम्पवत्त, भूवम, कार पाका , सिारीसाधन िा जहाजको भाडाको आय 
(हङकङ, मेनल्याण्ड तर्था विदेश लगायतका)   

11 बीमा / दुघाटना / िोटपटकको क्षवतपूवता 

यदद आवेदक, उिको पनत/पत्िी वा 
पररवारसाँग ैबस्ि ेअवववादहत बच्चा मलू्याङ्कि 

अवगधमा बेरोजिार रहेको भएमा कृपया 
निम्ि उदाहरण अिुसार ठाउाँ हरू भिुनहोस ्।  

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   

कृपया 1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्मको अिवधको कुल आय (दशमलि अङ्कहरू वबनाको 
पूणााङ्क) प्रविष्ट गनुाहोस् । SFO ले अरु्नमावर्नत िकमलाई स्वीकाि गदैर्न, त्यसैले कृपर्ा िास्तविक अङ्क 
उपलब्ध गिाउरु्नहोस् । आयका अन्य िोतहरूका लावग, जसै्त भाडाबाट हुने आय (यस नोटको अनुचे्छद 
5.1 मा “ररपोटा गररनुपने आइटमहरू (Items need to be reported)” अन्तगात आइटम 11 हेनुाहोस्), 
पररिारसँग नबसे्न बच्चाहरू / नातेदारहरू / सार्थीहरूबाट गररएका योगदान, मानािामल िा 
लगानीहरूबाट आएका ब्याजहरूका लावग कृपया वनम्न उदाहरण अनुसार रकम उले्लख गनुाहोस् । 

 

कुल रकम सन्टदभनका लागग मात्र हो । SFO ले ववद्याथी वविीय सहायता र त्यसको 
सहायता स्तरका लागग मागननिदेशि िोटको (Guidance Notes) अिचु्छेद 3 मा उल्लिे 
गररएको AFI व्यवस्था अिुसार पररवारको योग्यताको मूल्याङ्कि गिेछ । 
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12 मावसक वनिृवत्तभरण / विधिा तर्था बालबावलकाको क्षवतपूवता  12 MPF / सञ्चयकोषमा कमािारीको योगदान 

 

5.2 आिेदकले आफ्नो तर्था रोजगारीमा रहेका पररिारका सदस्य(हरू) को आयको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपछा  । यवद आिेदक, आिेदकको पवत/पत्नी 

िा रोजगारीमा रहेका पररिारका कुनै सदस्यले आयको प्रमाण स्वरूप आयको प्रमाणपत्र (अर्थाात् पररवशष्टको नमुना I) िा स्वयं तयार पाररएको आयको 

विसृ्तत वििरण (अर्थाात् पररवशष्टको नमुना IV) उपलब्ध गराएको भए तापवन SFO ले सन्दभाका लावग आिेदकलाई बैंकको पासबुक, तलब वििरण िा 

आयका अन्य प्रमाण सार्थमै उपलब्ध गराउन आिश्यक बनाउन सक्छ । यवद आिेदकले विशेष कारणिश आयको कुनै पवन प्रमाण उपलब्ध गराउन 

नसके्न भएमा कृपया उवित कारणहरू तर्था आयको विसृ्तत गणना उपलब्ध गराएर SFO लाई वलखखत रूपमा सूवित गराउनुहोस् । आिेदक आफैं ले 

सो स्पष्टीकरण पत्रमा हस्ताक्षर पवन गनुापछा  । यवद उपलब्ध गराइएको स्पष्टीकरण िा कागजपत्रहरूले पररिारको सम्बखित सदस्य(हरू) को उपलब्ध 

गराइएको आयको जानकारी (जसै्त: स्वयं वलखखत आयको वििरण) लाई प्रमावणत गना नसकेमा SFO लाई आिेदकहरू तर्था उनीहरूको पररिारका 

सदस्यहरूको आयको मूल्याङ्कन गनाका लावग समायोजन गना िा नू्यनतम मापदण्ड अङ्कहरू (जनगणना तर्था तथ्याङ्क विभाग जस्ता सम्बखित सरकारी 

विभागहरूद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कीय जानकारीका आधारमा (Census and Statistics Department)) लागू गने आिश्यकता पना सक्छ । 

पररिारको आय मूल्याङ्कन गदाा आिश्यक भएमा SFO ले आिेदकलाई मावर्थ सूिीबद्ध नगररएका कुराहरूको कागजी प्रमाण उपलब्ध गराउन िा बित 

तर्था कजााहरू जस्ता पररिारको जीिनयापन बनाइ राख्नका लावग प्रयोग गररएका तर आिेदनमा िणान नगररएका रकमहरूको र्थप स्पष्टीकरण खोज्न 

आिश्यक गराउन सक्छ । SFO ले आिेदकलाई बैंकको बित रेकडाहरू, ऋणीबाट विवधित रूपमा हस्ताक्षर गररएको घोषणापत्र आवद लगायतका 

कागजी प्रमाण पेश गना पवन अनुरोध गना सक्छ । कुनै पवन मान्य प्रमाण उपलब्ध नगराइएको खण्डमा पररिारको जीिनयापनलाई बनाइ राख्नका लावग 

आिश्यक पने रकमहरूलाई पररिारको आयको रूपमा वलन सवकन्छ । 
 

6. भाग V पुिार्नो िोगबाट पीवडत परििािका सदस्य(हरू) ले गिेका वचवकत्सकीर् खचाहरू 
(कृपया सहायक कागजपत्रको प्रवतवलवप उपलब्ध गराउनुहोस्)  

  
 
 
 

6.1 यवद आिेदकदले 1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्मको अिवधमा पररिारका सदस्यहरू (पुरानो रोगबाट पीवडत िा स्र्थायी रूपमा अशि 

पररिारका सदस्यहरू) का लावग विवकत्सकीय खिाहरू गरेको भएमा उनले आिेदन फारामको भाग V मा सो अिस्र्थाको वििरण उले्लख गना 

सक्छन्/सखक्छन् । त्यस्ता खिाहरू घटाउनका वनखि वििार गनाका लावग आिेदकले SFO लाई अस्पताल / खक्लवनक / दताािाल विवकत्सकहरूद्वारा 

जारी गररएका सम्बखित विवकत्सकीय प्रमाणपत्र(हरू) तर्था रवसद(हरू) उपलब्ध गराउनुपछा  । (पररिारको प्रते्यक सदस्यका लावग 2020/21 मा 

कटौतीको उच्चतम सीमा प्रवत िषा $21,780 हुन्छ ।) 

7. भाग VI सहार्ताको भुिार्नीका लावग आिेदकको बैंक खाता 
(खाता आिेदकको नाममा हुनुपछा  र SFO लाई पवहला नै बुझाइएको नभएमा कृपया बैंक वििरणको प्रवतवलवप / बैंक बुकको पवहलो पृष्ठ उपलब्ध 

गराउनुहोस्) 

7.1 SFO ले वकन्डरगाटान विद्यार्थीहरूका लावग विद्यालयसँग सम्बखित खिाहरूका लावग आवर्थाक सहयोग (Grant for School-related Expenses for 

Kindergarten Students), विद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता (School Textbook Assistance), विद्यालय यात्रा अनुदान (Student Travel Subsidy), 

इन्टरनेट उपयोग शुल्कहरूका लावग अनुदान (Subsidy for Internet Access Charges), वडप्लोमा यी वजन शुल्क शुल्क भपााइ (Diploma Yi Jin 

Fee Reimbursement) तर्था  शुल्क भपााइ (वनवदाष्ट सन्ध्याकालीन ियस्क वशक्षा कोसाहरूका लावग वित्तीय सहायता योजना) (Fee Reimbursement 

(Financial Assistance Scheme for Designated Evening Adult Education Courses)) का स्विावलत-भुिानीको माध्यमबाट वनकासा गने 

भएकोले आिेदकले सम्बखित सहायक कागजपत्रको प्रवतवलवपसँगै बैंकको सही नाम तर्था बैंक खाता नम्बर एकैसार्थ प्रविष्ट गनुापछा  । कृपया ध्यान 

वदनुहोस् वक आिेदकद्वारा बैंक कोड तर्था / िा खाता नम्बर उपलब्ध गराउँदा भएको कुनै पवन गल्तीको पररणामस्वरूप यवद भुिानीको प्राखप्तमा 

वढलाइ भएमा / अनुदान रकम कम भएमा / बैंकले कुनै अवतररि शुल्कहरू लगाएमा त्यसका लावग SFO को कुनै पवन रूपमा वजमे्मिारी हुने छैन । 

7.2 बैंक खाता आिेदकको नाममा मात्र रहेको िैध खाता हुनुपछा  । (यो हालै प्रयोगमा रहेको हुनुपछा  ।) संयुि खाता, िेवडट काडा खाता, कजाा खाता, 

मुद्दती वनके्षप खाता तर्था िैदेवशक मुिा खातालाई स्वीकार गररन्न । 

7.3 साधारणत: बैंक कोड सवहत खाता नम्बर 15 अङ्कभन्दा बढी हँुदैन । 

7.4 कृपया वनम्न उदाहरण अनुसार बैंक खाताको ठीक जानकारी प्रविष्ट गनुाहोस्: 

 
 
 
 
 
7.5 “बैंक कोड (Bank Code)” को सोधपुछहरूमा सहायताका लावग आिेदक सम्बखित बैंकमा जान सकु्नहुन्छ । 

7.6 यवद आिेदकलाई आिेदन फाराम बुझाइसकेपवछ बैंक खाता नम्बर पररितान गनुापने भएमा कृपया वित्तीय सहायताको वितरणमा हुने वढलाइबाट बच्न 

जवतसक्दो िाँडो बैंक खाता धारकको नाम तर्था खाता नम्बर देखाउने सहायक कागजपत्रका सार्थ SFO लाई वलखखत रूपमा पररितानको बारेमा जानकारी 

गराउनुहोस् । 
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8. भाग VII आिेदकको अवतरिि जार्नकािी 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. भाग VIII घोषणा 

9.1 आिेदक तर्था उनको पवत/पत्नीले (यवद लागू हुने भएमा) अनुचे्छदहरूलाई ध्यानपूिाक पढ्नुपछा  र वनम्न तररकाद्वारा ई-फारामको भने काया पूरा 

गनुापछा : 

(i) हङकङमा रहेका मान्यताप्राप्त सवटावफकेसन अर्थोररवटज (Certification Authorities, CAs) द्वारा जारी गररएका िैध वडवजटल 

सवटावफकेट(हरू) बाट घोषणामा हस्ताक्षर गरेर3 िा 

(ii) आिेदन फारामको अखन्तम पानालाई वप्रन्ट गरी कालो िा वनलो मवसले घोषणामा उपलब्ध गराइएको उपयुि ठाउँमा हस्ताक्षर गरी 

बुझाउनका लावग सहायक कागजपत्रको रूपमा सो हस्ताक्षर गररएको घोषणालाई स्क्यान गरेर । 

10. ई-फािाम सेभ गरे्न ि ई-फािाम तर्था सहार्क कागजपत्रहरू बुझाउरे्न बािेमा र्नोटहरू 

10.1 ई-फारामको भाग I देखख VIII सम्म पूरा भरेपवछ कृपया आफ्नो कम्प्युटरमा सािधानीपूिाक ई-फारामलाई सेभ गनुाहोस् । ई-फाराम सेभ गदै गदाा 

तल रहेको िेतािनी सने्दश देखखएमा कृपया भना बाँकी रहेको सबै अवनिाया ठाउँहरू (यवद कुनै भएमा) ठीकसँग भनुाहोस् र तु्रटी भएका सबै 

ठाउँहरूलाई सच्याउनुहोस् (यदद कुिै भएमा)। भना बाँकी रहेका/तु्रटी भएका सबै ठाउँहरूमा रातो बाकसहरू देखखनेछ । कृपया पूरा भररएको 

ई-फारामको अखन्तम प्रवत सेभ गनुाभन्दा पवहला त्यस्ता सबै ठाउँहरूलाई ठीकसँग पूरा भररएको र सच्चाइएको छ भनेर वनवित गनुाहोस् । 

  

10.2 कृपया तल वदइएको तररकाहरू मधे्य एउटा तररकाबाट SFO लाई आिेदन बुझाउनुहोस् - 

(i) पूरा भररएको ई-फाराम तर्था आिश्यक सबै सहायक कागजपत्रहरूलाई GovHK PDF Form Submission पे्लटफमा 

(https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/) माफा त अनलाइनमा अपलोड गरेर; िा 

(ii) पूरा भररएको ई-फारामलाई GovHK PDF Form Submission पे्लटफमामाफा त अनलाइन अपलोड गरेर र आिश्यक सबै सहायक 

कागजपत्रहरूलाई हुलाकमाफा त Tsimshatsui PO Box 96824 मा छुटै्ट पठाएर । कृपया सहायक कागजपत्रहरूमा आिेदन नम्बर िा 

आिेदकको HKID काडा नम्बर स्पष्ट उले्लख गनुाहोस् । 

 
3  थप वववरणका लागग कृपया अकफस अफ द गभमेन्टट गचफ इन्टफोरमेसि अकफसरको होमपेज -  हङकङमा मान्टयताप्राप्त सदटनकफकेसि अथोररदटज 

(https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/) र GovHK को वेबसाइट – System Requirements for 

GovHK Online Services  (अिलाइि सर्भनसेज फर GovHK र्सस्टम ररक्वाएरमेन्ट्स) 

(https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm) मा जािुहोस ्।  

कृपया यस भागमा पररवारको ववशेर् जािकारी वा CSSA प्राप्त गिे पररवारका सदस्यको सम्बन्टधमा वववरण उपलब्ध गराउिुहोस ्

। अन्टयथा यस भागलाई िाली छोडिददिुहोस ्। 

https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/
https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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10.3 पूरा भररएको ई-फाराम तर्था सहायक कागजपत्रहरू (यवद कुनै भएमा) अपलोड गदाा कृपया िल्ने िेब ब्राउजर4 प्रयोग गरेर GovHK PDF Form 

Submission पे्लटफमा (https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/) प्रविष्ट गनुाहोस् । GovHK PDF Form Submission पे्लटफमामा 

वनम्न खिनहरू देखखनेछन्: 

 

(i) ई-फाराम अपलोड गने 

  

 

(ii) सहायक कागजपत्र(हरू) अपलोड गने 

  
≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
4   थप वववरणका लागग कृपया GovHK को वेबसाइट - System Requirements for GovHK Online Services (अिलाइि सर्भनसेज फर GovHK 

र्सस्टम ररक्वाएरमेन्ट्स) (https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm) मा जािुहोस ्। 
 

कृपया आफ्िो कम्प्युटरमा पूरा भररएको ई-
फारामको फाइल छिोट गिन बटिलाई ष्क्लक 
गिुनहोस ्वा पूरा भररएको ई-फारामको फाइललाई 
सोझै तािेर बाकसमा ल्याउिुहोस ्।  

कृपया  सहायक कागजपत्र(हरू) (यदद 
कुिै भएमा) को हरेक प्रकारलाई छु्टाछु्टै 
अपलोि गिुनपछन  र त्यसका लागग आफ्िो 
कम्प्युटरमा रहेको सहायक 
कागजपत्र(हरू) को स्क्याि गररएको 
प्रनतको फाइल(हरू) छिोट गिन 
नतिीहरूको सम्बष्न्टधत र्शर्नक तल रहेको 
बटिहरूलाई ष्क्लक गरेर वा फाइल(हरू) 
लाई सम्बष्न्टधत बाकसमा सोझ ै तािेर 
छु्टाछु्टै अपलोि गिुनहोस ्।   

सूचीकृत कागजपत्रहरू बाहेक आवेदकले 
‘Other proof (अन्टय प्रमाण)’ मा सम्बष्न्टधत 
रहि े अन्टय पूरक जािकारी बुझाउि 
सक्छि/्नछि ्।  

https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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(iii) बुझाउनभन्दा अगावड अपलोड गररएका सबै कागजपत्रहरूको जाँि गने 

  

 

 

कृपया बुझाउिभन्टदा अगाडि 
अपलोिका लागग छिोट गररएका 
सबै फाइल(हरू) लाई दोहोर् याएर 
जााँच गिुनहोस ्। 

यो ऐष्च्छक ठाउाँ  हो । तपाईंले आफ्िो 
इमेल ठेगािालाई GovHK PDF 
Form Submission प्लेटफमनबाट 
फाइलहरू प्राप्त भएको जािकारी 
गराउिे इमेल प्राप्त गिनका लागग 
उपलब्ध गराउि सक्िुहुन्टछ । 

तपाईंले अपलोिका लागग छिोट 
गररएको फाइल(हरू) लाई 
“फाइलहरू छिोट गिे (Select 
Files)” बटि ष्क्लक गरेर पररवतनि गिन 
सक्िुहुन्टछ | 
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(iv)  बुझाउने स्वीकृवत 

 

 

पूरा भररएको ई-फाराम तथा 
सहायक कागजपत्रहरू (यदद कुि ै
भएमा) बुझाउिका लागग स्वीकृनत 
ददि “OK (ओके)” बटि ष्क्लक 
गिुनहोस ्। 
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(v) प्रमाणीकरण (CAPTCHA) परीक्षण पूरा गने 

 

 

(vi)  बुझाउने काया सम्पन्न 

 
  

बुझाउि ेकायन सम्पन्टिभएपनछ यो ष्स्िि 
देखििेछ । 
 

कृपया उल्लेखित निदेशि अिुसार 
सम्बष्न्टधत तष्स्वर(हरू) छिोट गिुनहोस ्। 

कृपया सम्बष्न्टधत तष्स्वर(हरू) छिोट 
गरेपनछ “VERIFY (प्रमाखणत गिे)” 
बटि ष्क्लक गिुनहोस ्। 
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10.4 कागजपत्रहरूलाई अनलाइन अपलोड गदाा कृपया स्क्यान गररएका कागजपत्रहरू स्पष्ट र पढ्न वमल्ने योग्य छन् भनेर वनवित गनुाहोस् र वनम्न 

फाइल फोमेट तर्था अपलोवडङ सीमाहरूलाई ध्यान राख्नुहोस् - 

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

(ii) तखस्वरको ररजोलुसन: 150 – 300 dots per inch (dpi); र 

(iii) सबै कागजपत्रहरू अपलोड गने फाइलको सीमा: 20 Megabytes5 ।  

10.5 (i) प्राइमरी (प्रार्थवमक) तर्था सेकेण्डरी (माध्यवमक) तहका विद्यार्थीहरूका लावग वित्तीय सहायताका आिेदकहरूमा लागू हुने 

कृपया पूरा भररएको ई-फारामलाई सम्बखित सहायक कागजपत्रहरूको प्रवतवलवपका सार्थमा यस नोटको अनुचे्छद 10.2-10.4 अनुसार SFO लाई 

31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अगावड बुझाउनुहोस् । यवद आिेदकहरूले सम्बखित सहायक कागजपत्रहरूलाई हुलाकमाफा त बुझाउन िाहेमा 

कृपया पयााप्त हुलाक वटकट टाँसु्न नवबवसानुहोस् । अपयााप्त हुलाक वटकट भएमा सहायक कागजपत्रहरू पुगे्न ठेगानामा पुगे्न छैनन् र त्यस खस्र्थवतमा 

SFO ले आिेदनको प्रवियालाई अगावड बढाउन सकै्दन । आिेदन गलत ठाउँमा डेवलभरी हुने िा डेवलभरी नहुने समस्याबाट बच्न आिेदकहरूले 

ठेगानायुि खामको पछावडपवट्ट आफ्नो पत्रािारको ठेगाना लेख्नुपछा  । 

(ii) वप्र-प्राइमरी (पूिा-प्रार्थवमक) तहका विद्यार्थीहरूका लावग वित्तीय सहायता आिेदकहरूमा लागू हुन्छ 

आिेदकहरूले पूरा भररएको ई-फारामलाई सम्बखित सहायक कागजपत्रहरूको प्रवतवलवपका सार्थमा यस नोटको अनुचे्छद 10.2-10.4 अनुसार 

SFO लाई 2020/21 सालको कक्षा समाप्त गरु्नाअवघ िा 15 अगस्त 2020 मा िा सोभन्दा अगावड, जुर्न पवहले आउँछ, बुझाउनुपछा  । 

आिेदकहरूले आिेदन फारामहरू बुझाएको मवहना िा विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई वकन्डरगाटान / बाल स्याहार केन्द्रहरूमा भनाा गररएको 

मवहनामधे्य जुन पवछ आउँछ वशक्षा शुल्कमा छुट त्यही मवहनाबाट लागू हुन्छ । 

10.6 आिश्यक सहायक कागजपत्रहरूमा वनम्न पदाछन्: 

(i) (यवद SFO लाई पवहला नै उपलब्ध नगराइएको भएमा) पररिारका सबै सदस्यहरूका पररियसम्बिी कागजपत्रहरूको प्रवतवलवप; 

(ii) आवित आमाबुबा र पररिारको संशोवधत सदस्य(हरू) (यवद कुनै भएमा) तर्था/िा पररिारको र्थप सदस्य(हरू) (यवद कुनै भएमा) का 

पररियसम्बिी कागजपत्रहरूको प्रवतवलवप;  

(iii) (एकल आमा/बुबा भएका पररिारहरूका लावग) छुवट्टएको / सम्बिविचे्छद भएको िा पवत/पवतको मृतु्य दताा प्रमाणपत्रका लावग सहायक 

कागजपत्रहरूको प्रवतवलवप । यवद आिेदकहरू सहायक कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन असक्षम हुनुहुन्छ भने कृपया वलखखत रूपमा 

कारणहरूको व्याया गरी वििरणात्मक नोटमा हस्ताक्षर गनुाहोस्; 

(iv) (यवद लागू हुने भएमा) 1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्मको अिवधका लावग अपररहाया विवकत्सकीय खिाहरू (लामोसमयदेखख 

वबरामी िा स्र्थायी रूपमा अशि पररिारका सदस्यहरू लावग) को कागजी प्रमाणको प्रवतवलवप; 

(v) (यवद लागू हुने भएमा) विद्यार्थी-आिेदक(हरू) को पूरा भररएको अध्ययनको अिवधमा बसोबास गने पूिामुवित आिासीय ठेगाना फाराम 

[SFO 283E]; र 

(vi) 1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्मको अिवधमा भएको कुल आयको कागजी प्रमाण । कृपया तल सूिीकृत आिश्यकताहरूका 

अनुसार कागजपत्र बुझाउनुहोस्: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  यदद फाइलको कुल साइज अपलोि गिे सीमा भन्टदा बढी भएको िण्िमा कृपया फाइलको साइज घटाउि तष्स्वरको कम्पे्रसि लेभललाई बढाउिे 

वा JPEG फाइलहरूको ररजोलुसि कम गिे मध्ये जूि उपयुक्त हुन्टछ सो गिेबारे ववचार गिुनहोस ्।  
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तलब प्राप्त गने रोजगारमा रहेको 
व्यखि 

(1) आन्तररक राजस्व विभागद्वारा जारी गररएको कार माग नोट; यवद उपलब्ध नभएमा 

(2) रोजगारदाताको पाररिवमकको वििरण िा वनिृवत्तभरण फाराम; यवद उपलब्ध नभएमा  

(3) तलबको वििरण; यवद उपलब्ध नभएमा 

(4) तलब, भत्ता आवदको भुिानी देखाउने बैंक कारोबारको रेकडा (बैंक खातािालको नाम 
देखाउने पृष्ठसँगै) (कृपया प्रविवष्टहरूलाई रङले हाइलाइट गरेर कैवफयतहरू राख्नुहोस् 
। आय बाहेकका अन्य कुनै पवन प्रविवष्टहरूका लावग कृपया वतनीहरूको छेउमै 
आिश्यक कैवफयतहरू राख्नुहोस् िा अन्यर्था SFO ले पररिारको आय गणना गदाा सो 
रकमलाई पवन समािेश गना सक्छ); यवद उपलब्ध नभएमा 

(5) रोजगारदाताद्वारा प्रमावणत गररएका आयको प्रमाणपत्र (पररवशष्टको नमुना I हेनुाहोस्), 
आवद । 

स्वरोजगार डर ाइभर िा व्यिसाय  
सञ्चालन गदै गरेका व्यखि (एकल 
स्वावमत्व व्यिसाय / साझेदारी व्यिसाय 
/ वलवमटेड कम्पनी) 

(1) मान्यताप्राप्त पखिक एकाउने्टन्टद्वारा प्रमावणत गररएको नाफा तर्था नोक्सान खाता;  यवद 
उपलब्ध नभएमा 

(2) आफैं ले तयार गरेको नाफा तर्था नोक्सान (पररवशष्टको नमुना II िा III हेनुाहोस्) तर्था 

(3) व्यखिगत मूल्याङ्कन सूिना (यवद लागू हुने भएमा) 

आयको कुनै पवन प्रमाणहरू पेश गना 
नसके्न  तलबमा रोजगार गने िा 
स्वरोजगार व्यखि   

िषाभररको मावसक आय वििरण सवहतको स्वयं तयार पाररएको आयको विसृ्तत वििरण 
उपलब्ध गराउन र आयको प्रमाण वकन उपलब्ध गराउन सवकएन भनेर स्पष्टीकरण वदन कृपया 
पररवशष्टको नमुना IV अनुसार गनुाहोस् । (आयको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकु्नको स्पष्ट 
कारण उपलब्ध गराउन नसके्न आिेदकहरूका आिेदनहरूलाई स्वीकार गने िा नगने भनेर 
वनणाय गने अवधकार SFO मा वनवहत रहन्छ ।)    

भाडाबाट आय प्राप्त गने व्यखि (1)  घरबहाल सम्प्झौता; यवद उपलब्ध नभएमा 

(2)  भाडाबाट आउने आय देखाउने बैंक कारोबार रेकडा (बैंक खातािालको नाम देखाउने    
पृष्ठसँगै) (कृपया प्रविवष्टहरूलाई रङले हाइलाइट गरेर कैवफयतहरू राख्नुहोस् । आय 
बाहेकका अन्य कुनै पवन प्रविवष्टहरूका लावग कृपया वतनीहरूको छेउमै आिश्यक 
कैवफयतहरू पवन राख्नुहोस् िा अन्यर्था SFO ले पररिारको आय गणना गदाा सो रकमलाई 
पवन समािेश गना सक्छ) ।  
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परिवशष्ट  

नमुना I: आयको प्रमाणपत्र 
(यस नोटको अनुचे्छद 10.6 (vi) मा सूिीबद्ध गररए अनुसार आयको प्रमाणको आइटम 1-4 उपलब्ध गराउन नसके्न  

तलब प्राप्त गने रोजगारीमा रहेका व्यखिका लावग) 

(यसलाई वसधैं भना सवकन्छ) 
 

आर्को  प्रमाणपत्र  

यो प्रमावणत गररन्छ वक                                            (HKID काडा नम्बर                         ) लाई यस कम्पनीद्वारा                                         का 

रूपमा रोजगारीमा लगाइएको छ । 1 अवप्रल, 2019 देखख 31 मािा, 2020 सम्मको अिवध (यवद रोजगारी अिवध 12 मवहनाभन्दा कम 

अिवधको  भएमा कृपया मावर्थ उले्लखखत अिवध वभत्रमा िास्तविक रोजगार अिवध उले्लख गनुाहोस्:                       देखख                      सम्म) 

मा उनको कुल तलब (जसमा  भत्ता, लाभांश, दोहोरो तलब, वबदाको तलब तर्था अन्य आय (हङकङ, मेनल्याण्ड तर्था विदेशसमेतको) 

समािेश रहेको ति िास्तविक अङ्कमा अवर्निार्ा सञ्चर्कोष / सञ्चर्कोषमा कमाचािीको र्ोगदार्न समािेश र्निहेको) 

*HK$                                                          रहेको छ । 

# उपरोि कमािारीले यस कम्पनीमा प्रवत मवहना            घण्टा / पूरा समय काम गछा न्/गवछा न् (प्रवत मवहना 120 िा सोभन्दा बढी काम 

गने घण्टा) (0-3 िषाको उमेर समूहका लावग पूरा-वदन वकन्डरगाटान / बाल स्याहार केन्द्रको शुल्क छुटका आिेदनमा मात्र लागू हुन्छ) । 

 
 
 
रोजगारदाताको हस्ताक्षर : 

 
 

 
 
 

रोजगारदाताको नाम : 

  

 
 
 
 
 
कम्पनीको छाप : 

  
 
 
 
 
टेलीफोन नम्बर : 

  

 
कम्पनीको ठेगाना : 

   

 
 

   

 
 
वमवत:     

 
 
 

  

 
(नोट: यस प्रमाणपत्रको मूल प्रवतमा कम्पनीको छाप तर्था रोजगारदाताको टेवलफोन नम्बर अवनिाया रूपमा समािेश रहेको हुनुपछा  । 

         कुनै कुरा हटाउँदा / संशोधन गदाा रोजगारदाताको नामको प्रर्थमाक्षरहरू आिश्यक हुन्छ ।) 
 
* यवद तलबको भुिानी हङकङ डलरमा नगररने भएमा कृपया भुिानी हुने मुिा स्पष्ट उले्लख गनुाहोस् । 

# कृपया अनुपयुि िाक्यलाई हटाउनुहोस् 
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परिवशष्ट  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आर्को  प्रमाणपत्र  

यो प्रमावणत गररन्छ वक                                             (HKID काडा नम्बर                         ) लाई यस कम्पनीद्वारा                                      का 

रूपमा रोजगारीमा लगाइएको छ । 1 अवप्रल, 2019 देखख 31 मािा, 2020 सम्मको अिवध (यवद रोजगारी अिवध 12 मवहनाभन्दा कम 

अिवधको  भएमा कृपया मावर्थ उले्लखखत अिवध वभत्रमा िास्तविक रोजगार अिवध उले्लख गनुाहोस्:                       देखख                      सम्म) 

मा उनको कुल तलब (जसमा  भत्ता, लाभांश, दोहोरो तलब, वबदाको तलब तर्था अन्य आय (हङकङ, मेनल्याण्ड तर्था विदेशसमेतको) 

समािेश रहेको ति िास्तविक अङ्कमा अवर्निार्ा सञ्चर्कोष / सञ्चर्कोषमा कमाचािीको र्ोगदार्न समािेश र्निहेको) 

*HK$                                                          रहेको छ ।  

# उपरोि कमािारीले यस कम्पनीमा प्रवत मवहना            घण्टा / पूरा समय काम गछा न्/गवछा न् (प्रवत मवहना 120 िा सोभन्दा बढी काम 

गने घण्टा) (0-3 िषाको उमेर समूहका लावग पूरा-वदन वकन्डरगाटान / बाल स्याहार केन्द्रको शुल्क छुटका आिेदनमा मात्र लागू हुन्छ) । 

 
 
 
रोजगारदाताको हस्ताक्षर : 

 
 

 
 
 
रोजगारदाताको नाम : 

  

 
 
 
 
 
कम्पनीको छाप : 

  
 
 
 
 
टेलीफोन नम्बर : 

  

 
कम्पनीको ठेगाना : 

   

 
 

   

 
 
वमवत:     

 
 
 

  

 
(नोट: यस प्रमाणपत्रको मूल प्रवतमा कम्पनीको छाप तर्था रोजगारदाताको टेवलफोन नम्बर अवनिाया रूपमा समािेश रहेको हुनुपछा  । 

         कुनै कुरा हटाउँदा / संशोधन गदाा रोजगारदाताको नामको प्रर्थमाक्षरहरू आिश्यक हुन्छ ।) 
 
* यवद तलबको भुिानी हङकङ डलरमा नगररने भएमा कृपया भुिानी हुने मुिा स्पष्ट उले्लख गनुाहोस् । 

# कृपया अनुपयुि िाक्यलाई हटाउनुहोस्  
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परिवशष्ट 

चेतावर्ी :  यस वववरणमा ददइएका व्यष्क्तगत िेटा ठीक तथा पूरा हुिुपछन  । धोकापूवनक सम्पवि / आगथनक लाभ प्राप्त गिे कुिै पनि व्यष्क्तलाई चोरी अध्यादेश, पररच्छेद 

210  अन्टतगनत अगधकतम 10 वर्नको जेल सजाय हुिसक्छ । 
 

नमुना II: नाफा तर्था नोक्सान खाता  
(स्वरोजगार ट्याक्सी डर ाइभर / लरी डर ाइभर /  

वमवनबस डर ाइभर आवदका लावग) 
(यसलाई वसधैं भना सवकन्छ) 

 नमुना III: नाफा तर्था नोक्सान खाता 
(व्यिसाय गरररहेका व्यखिका लावग (एकल स्वावमत्व /  

साझेदारी व्यिसाय सवहत)) 
(यसलाई वसधैं भना सवकन्छ) 

वनम्न व्यिसायमा संलग्न रहेका पररिारका 
सदस्यका नाम                                         ： 

 

 
ट्याक्सी डर ाइभर  / लरी डर ाइभर / वमवनबस डर ाइभर (कृपया गोलो लगाउनुहोस्) 
 
सिारीसाधनका मावलक / सिारीसाधन भाडामा वलने पक्ष (कृपया गोलो लगाउनुहोस्) 
 
लाइसेन्स नम्बर 
(सिारीसाधनका मावलकका लावग मात्र)  : 

 

नाफा तर्था नोक्सान खाता 
(1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्म) 

आय (HK$) 
 1.  भाडा (सिारीसाधनका मावलकका लावग मात्र) $ 

 2.  व्यिसाय संिलानबाट नाफा $ 

 3.  अन्य (कृपया सबै िसु्तहरू र रकमहरूको 
विसृ्तत वििरण वदनुहोस्) 

$ 

 
(A)  कुल आय 

 
$ 

          

खिा  (सिारीसाधनको मोटागेज बाहेक) (HK$) 
(सिारीसाधन भाडामा वलने पक्षका लावग 1 तर्था 2 लागू हुन्छ भने सिारीसाधनका 
मावलकका लावग 2 देखख 5 सम्म लागू हुन्छ) 
 
 1.  सिारीसाधनको भाडा शुल्क $ 

 2.  इिन शुल्कहरू $ 

 3.  बीमा वप्रवमयम $ 

 4.  ममातसम्भार शुल्क $ 

 5.  लाइसेन्सका शुल्कहरू $ 

6.  अन्य (कृपया सबै आइटम तर्था रकमहरूको 

   विसृ्तत वििरण स्पष्ट उले्लख गनुाहोस्) 

 

$ 

  

(B)  कुल खिा 

 
$ 

 
खुद र्नाफा [(A) कुल आर् – (B) कुल खचा*] 
  

$ 

(यस रकमलाई घरेलु आिेदन फारामको भाग IV मा भररनुपछा  ।) 

* यवद कुल आय कुल खिाभन्दा कम (अर्थाात् (A) – (B) < 0) भएमा सो घाटालाई गणना 
गररने छैन अर्थाात् व्यािसावयक घाटालाई कुल घरेलु आयबाट घटाउन सवकँदैन ।  
 

कैवफयत (आयको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकु्नको कारण) : 
  

(II) मावसक काम गने घण्टा (0-3 िषाको उमेर समूहका लावग पूरा-वदन वकन्डरगाटान / 
बाल स्याहार केन्द्र शुल्क छुटको आिेदनका लावग मात्र लागू हुने) 

प्रवत मवहना _____ घण्टा काम । 

उपरोि व्यिसायमा संलग्न पररिारको 
सदस्यको हस्ताक्षर (यवद आिेदक 
नभएमा)                                   : 

 

आिेदकको नाम : 
 

 
आिेदकको HKID नम्बर : 

 

 
आिेदकको हस्ताक्षर : 

 

  वमवत : 

 

  
 

 वनम्न कम्पनी िलाइरहेका पररिारका सदस्यको 
नाम (मावलक)                                                   : 

 

कम्पनीको नाम                                                 :  

व्यिसायको प्रकृवत :  

कम्पनीको ठेगाना
                                                : 

 

एकल स्वावमत्व िा साझेदारी :  
                                          (           %) 

(यवद यो साझेदारी भएमा कृपया नाफा साझा गने अनुपात स्पष्ट उले्लख गनुाहोस्, 
जसै्त: साझेदारी (50%)) 
  
नाफा तर्था नोक्सान खाता 
(1 अवप्रल 2019 देखख 31 मािा 2020 सम्म) 
 
(A)  कुल(ग्रस) आय (HK$) $ 

खिा (HK$) 
(वनम्न खिा कम्पनीको सञ्चालन खिा हो र यसले कुनै पवन घरपररिारको खिाहरूलाई 
समािेश गना हँुदैन ।) 
 
व्यापाररक सामानको खररदमा खिा 

 

$ 

पानीको शुल्कहरू $ 

विद्युत शुल्कहरू $ 

ग्याँस शुल्कहरू $ 

टेवलफोन शुल्कहरू $ 

भाडा तर्था दरहरू $ 

तल ‘#’ द्वारा विखन्हत बाहेकका अन्य 
कमािारीहरूको तलब $ 

यातायात शुल्कहरू $ 

यात्रा खिाहरू $ 

बीमा वप्रवमयम $ 

मेवशनरीको ममातसम्भारका शुल्कहरू $ 

अन्य (कृपया सबै आइटम तर्था रकमहरूको 
विसृ्तत वििरण स्पष्ट उले्लख गनुाहोस्) 

$ 

  
अन्य खिा (HK$) 
＃ यस कम्पनीद्वारा भुिानी गररने  
 मावलकको तलब $ 
＃  यस कम्पनीद्वारा भुिानी गररने पररिारको अन्य सदस्यको तलब  

(नाम :                                                            ) 

  $ 
  
(B) कुल खिा (HK$) $ 
  
घरेलु आय = (A) कुल आय – (B) कुल खिा* ＋यस कम्पनीद्वारा भुिानी गररने मावलक / 
पररिारको अन्य सदस्यको तलब# 

         = HK$  
 

(यस रकमलाई घरेलु आिेदन फारामको भाग IV मा भररनुपछा  ।) 

*   यवद कुल आय कुल खिाभन्दा कम (अर्थाात् (A) – (B) < 0) भएमा सो घाटालाई गणना 
गररने छैन अर्थाात् व्यािसावयक घाटालाई कुल घरेलु आयबाट घटाउन सवकँदैन । 

 
कैवफयत (आयको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकु्नको कारण) : 

  

(II) मावसक काम गने घण्टा (0-3 िषाको उमेर समूहका लावग पूरा-वदन वकन्डरगाटान / बाल 
स्याहार केन्द्र शुल्क छुटको आिेदनका लावग मात्र लागू हुने) 

प्रवत मवहना _____ घण्टा काम । 

  
मावलकको हस्ताक्षर (यवद आिेदक नभएमा)        :  

आिेदकको नाम                                            :  

आिेदकको HKID नम्बर                                      :  

आिेदकको हस्ताक्षर                               :   

वमवत                                  :  
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 नमुना IV: स्वयं तयार गररएको आयको विसृ्तत वििरण 
(आयको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसके्न मालसामान वबिी गने /  कामदार / वनमााण कामदार /  

पुनरुद्धार कामदार / सफाइ कामदार) 
(कृपया वनम्न सबै आइटमहरूमा भनुाहोस्) 

(यसलाई वसधैं भना सवकन्छ) 
 

चेतािर्नी :  यस वििरणमा वदइएका व्यखिगत डेटा ठीक तर्था पूरा हुनुपछा  । धोकापूिाक सम्पवत्त / आवर्थाक लाभ प्राप्त गने कुनै पवन 

व्यखिलाई  िोरी अध्यादेश, पररचे्छद 210 अन्तगात अवधकतम 10 िषाको जेल सजाय हुनसक्छ । 
 

 

वनम्न व्यिसायमा संलग्न पररिारको सदस्यको नाम :  

(स्वयं तयार गररएको प्रते्यक आयको विसृ्तत वििरणले परििािको एकजर्ना सदस्यको मात्र आर्को जार्नकािी समािेश गिेको हुरु्नपछा  ।) 

 पररिारको सो सदस्य तर्था आिेदक बीिको नाता : * आिेदक / पवत पत्नी / बच्चा 
 ( *कृपया अनुपयुि आइटमहरूलाई मेटाइवदनुहोस् ) 
उद्योगको प्रकृवत (जसै्त: वनमााण) :  

पद (जसै्त: वनमााण कामदार) :  

    
 िास्तविक आय  
 (कृपर्ा िास्तविक अङ्क लेख्रु्नहोस् । यवद कुनै वनवित मवहनामा तपाईंको कुनै आय गनुाभएको छैन भने कृपया $0 लेख्नुहोस् । कुनै पवन 

मवहनालाई खाली नछोड्नुहोस् । यसका अवतररि, बक्यौतामा गररएका भुिानीका लावग, उदाहरणका लावग, यवद तपाईंको अवप्रल मवहनाको 

तलबको भुिानी वमवत मईमा छ भने तपाईंले अवप्रल मवहनामा तलबको रकम भनुापछा , आवद ।) 
 
 2019 2020 
 
अवप्रल :HK $   सेपे्टम्बर :HK $   जनिरी :HK $   

मई :HK $   अक्टोबर :HK $   फेबु्रअरी :HK $  

जून :HK $   नोभेम्बर :HK $   मािा :HK $  

जुलाई :HK $   वडसेम्बर :HK $      

अगस्त :HK $         

 

कुल िावषाक आय HK $ :  

 
भुिानी विवध (कृपया उपयुि बाकसमा ‘’ विन्ह लगाउनुहोस् । एकभन्दा बढी आइटमलाई छनौट गना सवकन्छ ।) 

 A. नगद / नगद िेकद्वारा 

   B. िेक / वसधैं िेवडटद्वारा (कृपया प्रमाणीकरणका लावग बैंक खातािालको नाम देखाउने पृष्ठ सवहत कारोबार रेकडालाई एकैसार्थ 
उपलब्ध गराउनुहोस्, प्रविवष्टहरूलाई गोलो लगाउरु्नहोस् ि कुल िकमलाई गोलो लगाउरु्नहोस् । 
आय बाहेकका अन्य कुनै पवन प्रविवष्टहरूका लावग कृपया वतर्नीहरूको छेउमै आिश्यक 
कैवफर्तहरू पवर्न िाख्रु्नहोस् िा अन्यर्था SFO ले परििािको आर् गणर्ना गदाा सो िकमलाई पवर्न 
समािेश गर्ना सक्छ ।) 

  

  

  

  
आयको प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्षम नहुनुको कारण (कृपया उपयुि बाकसमा “” विन्ह लगाउनुहोस् ।)  

 A. मेरो कुनै वनवित रोजगारदाता छैन । 

  
 B. मैले काम गने गरेको कम्पनी विघटन भएको छ र मैले मेरो पूिा-रोजगारदाताबाट कागजी प्रमाण गना सकै्दन र मसँग आयको   

       अन्य कुनै प्रमाण छैन । 

   C. अन्य, कृपया स्पष्ट उले्लख गनुाहोस्:   

 
मावसक काम गने घण्टा (0-3 िषाको उमेर समूहका लावग पूरा-वदन वकन्डरगाटान / बाल स्याहार केन्द्र शुल्क छुटको आिेदनका लावग मात्र लागू 

हुने) 

प्रवत मवहना _____ घण्टा काम ।  
 
घोषणा : म उपिोि जार्नकािी ठीक तर्था पूिा िहेको छ भवर्न घोषणा गदाछु ।  

 
उपरोि व्यिसायमा संलग्न पररिारको सदस्य (यवद आिेदक नभएमा) को हस्ताक्षर：__________________ 
 
आिेदकको नाम ：   आिेदकको HKID नम्बर :  

आिेदकको हस्ताक्षर  ：   वमवत ：  
 

 

पररशिष्ट 


