काययरत पररवार भत्ता योजना
आवेदन फारम भनयको लाचग नमूना

आवेदन फारम अंग्रेजी र चिचनयााँमा उपलब्ध छ। आवेदकले अंग्रेजी आवेदन फारम पेश गरे को खण्डमा काययरत पररवार भत्ता
कायायलय (“WFAO”) बाट सूिना तथा अन्य पत्रहरु अंग्रेजीमा जारर गररनेछ। चिचनयााँ आवेदन फारम पेश गरे को खण्डमा
WFAO बाट सुिना अन्य पत्रहरु चिचनयााँमा जारर गररनेछ।

भाग 1

WFA को लागग आवेदन गने परिवािको आधािभूत जानकािीहरु

Q.1 दाबी अवचि (लगत्तै पचछल्लो छ मचहना हुनुपछय ):
4

22

/20

दे खि

9

/20

22

सम्म

Q.2 दाबी अवधिको अखिम मधिनामा एउटै परिसिमा कधि जना
परिवािका सदश्य(िरु) (आवेदक सधिि) बधसििे का धिए?
5

जना व्यखििरु

[कृपया पररवारको सबै सदस्यहरुको नोट क्तिगत जानकारी भाग 2
मा उपलब्ध गराउनु होस]

Q.3 दाबी अवधिमा परिवािको सदश्यिरुको संख्यामा घटबढ भएको
िण्डमा (दावी अवधिको दौिानमा अस्िायी पले अनुपखस्िि भएका
बािे क), कृपया सम्बखिि मधिना ि धवविण उल्लेि गनुुिोस
दाबी मधिना

8/2022

धवविणिरु

SHEUNG HOI SUM was
born

कृपया माधि उल्लेखिि सबै सदस्यिरुको व्यखिगि धवविण भाग
2 मा उपलब्ध गिाउनुिोस

Q.4 आवासीय ठे गाना:
❑ हङकङ द्वीप
नयााँ क्षेत्रहरू
धजल्ला
खरि टको
इरे ट / गाउँ
भवन

❑ काउलुन

Tai Po
No. 1

Fu Fu Street
On On Estate
Yan Yan House
ब्लक

-

फ्लोि

28

कोठा 18

Q.5 पत्राचािको ठे गााना (आवासीय ठे गाानाभन्दा फिक छ भने):
Room B, 18/F, Block 4, Mei Ho Court,
10 Mei Ho Street, Kwun Tong, Kowloon
Q.6 सम्पकु टे धलफोन नम्बि:
XXX X X XX X

(थानीय नीय मोबाइल फोन)

(आवेदन प्राखिको जानकािी SMS द्वािा जारि गरिनेछ)
XXX X X XX X

(धनवास / घिकोपरिवािको अरु

सदस्यिरुको टे धलफोन नं )

नोट

पररवारका सदस्य(हरू) को पररभाषाको लाचग, चववरणहरूको लाचग कृपया WFA मागयदशयन नोटहरूको खण्ड 3.1 हेनुयहोस्।

कृपया प्रासंचगक घरको सदस्य(हरू)को नाम(हरू) र पररवतय नहरू सेट
गनुयहोस्। यचद पररवारका पररवारका सदस्य(हरू) को संख्यामा बृ द्दी वा
कमी आएमा पररवार सदस्य(हरू) को व्यक्तिगत सान्दचभय क चववरण पचन
भाग 2 मा प्रदान गनय आवश्यक छ। (पररवारका सदस्यहरू (हरू) को
पररभाषाको लाचग कृपया WFA मागयदशय न नोटहरूको खण्ड 3.1
हे नुयहोस्।)
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भाग 2
(I)

आवेदक र सम्पुर्ण पररवारको सदस्य(हरु) को व्यक्तिगत जानकारी

आवेदक

Q.1 अंग्रेजीमा नाम:
SHEUNG
(िि)

KAN FAN

Q.3 िं गकंगको परिचयपत्र नम्बि:
K
1

勤奮

(िि)

2

3

4

5

6

(7)

9

7

7

(yyyy)

Q.4 जन्म मधिना ि वर्ु:

(नाम)

Q.2 धचधनयाँ मा नाम (ऐखिक):
常

1
0

Q.5 धिर्ुक:

(mm)

1

श्री
❑ सुश्री

(नाम)

❑ श्रीमिी
Q.6 जाधियिा नोट:

धचधनयाँ ❑ पाधकस्तानी ❑ नेपाधल

❑ अन्य (कृपया उल्लेि गनुुिोस):
Q.7 के तपाईं एकल कामकाजी अचवभावकको रूपमा आवेदन
गदै हुनुहुन्छ (एकल अचभभावकले कक्तिमा 15 बषय भन्दा
कम उमेरको एक बच्चासाँग दावी अवचिमा बस्नुपदय छ)?
❑ िो । कृपया वैवाधिक खस्िधि उल्लेि गनुुिोस्:
❑ धववाि नगिे को
❑ धविुि/धविुवा
❑ सम्बि धविे द भएका ❑ अन्य:
❑ छु धिएको
(एकल आमाबाबुले अधभभावकलाई

Q.8 WFA प्राि गनुको लाधग बैंक िािा
(आवेदकको खाता हुनुपछय ):
अंग्रेजीमा नाम:
SHEUNG KAN FAN
बैंकको नाम:
U

Hang Fuk Bank
बैंक कोड
बैंक िािा नम्बि
U

0 8 8 -

8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

समावेि गनु सक्छन्)

िोइन
नोट

जाधियािाको बािे मा संग्लन गरिएको जानकािी िथ्याअकीय ििा अनुसिानको लाधग मात्र िो ि WFA को प्रधिया वा मुल्ांकनमा प्रभाब पाने छै न।

बैंक खातािनी आवेदक नै हुनुपछय । मुद्दती खाता, क्रेचडट खाता
वा वैदेचशक मुद्रा खाता स्वीकायय हुाँ दैन।

कृपया बैंक कोड र खाता नम्बरको लाचग माचसक बैंक
स्टे टमेन्ट/पासबुक हे नुयहोस्। बैं क कोड (जस्तै, मानक िाटय डय
बैंकको लाचग 003, HSBC को लाचग 004, हें ग सेंग बैंकको लाचग
024) को बारे मा कुनै शंका भएमा, कृपया सम्बक्तित बैंकमा जााँ ि
गनुयहोस्।
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(II)

पररवारको सबै सदस्य ( हरु ) ( यदद उपयु ि भएमा )

परिवािको 1st सदस्य

परिवािको 2nd सदस्य

Q.1

अंग्रेजीमा नाम:
ON
(िि)

Q.1

अंग्रेजीमा नाम:
SHEUNG
(िि)

Q.2

धचधनयाँ मा नाम (ऐखिक):
安
心樂
(िि)
(नाम)

Q.2

धचधनयाँ मा नाम (ऐखिक):

Q.3

आवेदकसंगको सम्बि:
जीवनसािी
छोिा / छोिी
मािा / धपिा
भाई / बधिधन

❑
❑
❑

Q.4

❑ िजुिबुवा / िजुिआमा
❑ नािी / नाधिनी
❑ अन्य:

िं कंगको परिचयपत्र नम्बि:
Z

Q.5

SUM LOK
(नाम)

7

6

5

4

3

2

(1 )

जन्मेको मधिना ि वर्ु:
3

(मधिना) 1 9

8

歡樂

(िि)

(नाम)

आवेदकसंगको सम्बि:

❑
❑

Q.4

()
गदै नन् । सदस्यले एकै साि िं ग कं गको परिचािपत्र
ग्रिण गिे को छै न भने , कृ पया अको परिचय
कागजािको धवविण उपलब्ध गिाउनु ि ोस:
प्रकाि:
नम्बि:
यधद दाबी अवधिको दौिानमा सदस्य 15 वर्ु पु गे क ो छ
भने , के उ/उनीले कु नै पधन पू णु क ाधलन गै ि पोरमाध्यधमक कायु ि म (जस्तै पू णु क ाधलन प्रािधमक ििा
माध्यधमक धसक्षा वा उप - धडधग्र िि भन्दा िलका
पाठ्यिमिरु) मा उपखस्िधि जनाएको छ?
❑ छ → ❑ सम्पू णु दावी अवधि
❑ उल्ले ख िि दाबी मधिना (िरु):
❑

जीवनसािी
छोिा / छोिी
मािा / धपिा
भाई / बधिधन

❑ िजुिबुवा / िजुिआमा
❑ नािी / नाधिनी
❑ अन्य:

िं कंगको परिचयपत्र नम्बि:
Y

9

8

7

6

5

4

(3 )

जन्मेको मधिना ि वर्ु:
1

Q.6 के सदस्यले िं ग कं गको जन्मदिाु क ो प्रमाणपत्र बिन
गदु छन?
❑ गदु छन। कृ पया सं ख्य ामा भनु ु ि ोस् :

❑

常

❑

Q.5

0 (वर्ु)

बाल भत्ताको लाधग आवेदन धदँ दै हुनुहुन्छ भने, कृपया Q.6 दे खि
Q.7 नोट सम्म पूिा गनुुिोस्

Q.7

Q.3

FUN LOK
(नाम)

1 (मचहना) 2 0

0

3 (वर्ु)

बाल भत्ताको लाधग आवेदन धदँ दै हुनुहुन्छ भने, कृपया Q.6 दे खि
Q.7 नोट सम्म पूिा गनुुिोस्

Q.6 के सदस्यले िं गकंगको जन्मदिाुको प्रमाणपत्र बिन गदु छन?
गदु छन। कृपया संख्यामा भनुुिोस्:
Y

9

8

7

6

5

4

(3)

गदै नन्। सदस्यले एकैसाि िंगकंगको परिचािपत्र
ग्रिण गिे को छै न भने, कृपया अको परिचय
कागजािको धवविण उपलब्ध गिाउनुिोस
प्रकाि:
नम्बि:
Q.7 यधद दाबी अवधिको दौिानमा सदस्य 15
वर्ु
पुगेको
छ
भने,
के
उ/उनीले
कुनै
पधन पू णु क ाधलन गै ि पोर- माध्यधमक कायु ि म (
जस्तै प ू णु क ा ध ल न प्र ा ि ध म क ि ि ा म ा ध्य ध म क
धसक्षा वा उप - धडधग्र िि भन्दा िलका पाठ्यिमिरु) मा
उपखस्िधि जनाएको छ?
छ→
सम्पूणु दावी अवधि
❑ उल्लेखिि दाबी मधिना (िरु):
❑

छै न

❑ छै न
नोट योग्य बालक 15 बषय भन्दा मुचनको हुनुपछय वा 15 र 21 बीिको उमेरको भएमा पूण˗काचलन चशक्षा प्राक्ति गरररहे को हुनुपदय छ (तर
उच्च˗माध्यचमक चशक्षा भने होइन)। कृपया थप चववरणहरूको लाचग WFA चनदे शन नोटको खण्ड 10.4 मा हे नुयहोस्।

“cGo” rog ul/Psf] 5 eg], s[kof Pp6} kl/;/df al;/x]sf]
kl/jf/sf] ;b:osf] cfj]bs;Fusf] ;DaGwnfO{ pNn]v ug'{xf];\ .
cfj]bs;Fu afns÷oÚjf ;b:o -15 jif{eGbf dÚlgsf]
kl/jf/sf] ;b:o jf 15 b]lv 21 jif{ aLrsf] kæ0f{sflng lzIff
lnO/x]sf] ;b:o -t/ kf]:6–dfWolds lzIff eg] xf]Og__ sf] ;DaGw
“cGo” 5 eg], s[kof pgLx¿ sf] ;DaGw vÚnfpgÚxf];\ /
lsg ;DalGwt afns÷oÚjf ;b:o pgsf cleefas-x¿ _ ;Fu
al;/x]sf 5}gg\ egL oxfF cyjf lnlvtdf :ki6 kfgÚ{xf];\ .
WFA101B (9/2022)_Nepali

kæ0f{sfnLg u}/ kf]:6–dfWolds sfoqmdx¿ n] pk–l8u|L
txsf] eGbf tnsf kæ0f{sfnLg kf7\Ø s|dnfO{ hgfpF5g\,
pbfx/0fsf] nflu:
(a) k"0f{sfnLg
k|fylds tyf dfWolds lzIff
-;GWofsfnLg :sæn kf7\Ø s|dx¿ afx]s _;
(b) Yi Jin l8Knf]df sfo{s|d;
(c) kmfpG8];g l8Knf]df sfo{s|dx¿ ; /
(d) Jofj;flos k|lzIf0f kl/ifbsf] Jofj;flos lzIff
sfo{qmdx¿ sf] l8Knf]df, Otoflb .
3

परिवािको 3rd सदस्य
Q.1

Q.2

परिवािको 4th सदस्य

अंग्रेजीमा नाम:
SHEUNG

HOI SUM

(िि)

(नाम)

Q.2

開心

(िि)

(नाम)

Q.5

8

7

6

Q.3

5

4

3

Q.4

D
Q.5

2

8

7

6

5

4

Q.6

7

(8 )

5

2 (वषय)

गदै नन्। सदस्यले एकैसाि िंगकंगको परिचािपत्र
ग्रिण गिे को छै न भने, कृपया अको परिचय
कागजािको धवविण उपलब्ध गिाउनुिोस:
प्रकाि:
नम्बि:
यधद दाबी अवधिको दौिानमा सदस्य 15 वर्ु पुगेको छ
भने, के उ/उनीले कुनै पधन पूणुकाधलन गैि पोरमाध्यधमक कायुिम (जस्तै पूणुकाधलन प्रािधमक ििा
माध्यधमक धसक्षा वा उप - धडधग्र िि भन्दा िलका
पाठ्यिमिरु) मा उपखस्िधि जनाएको छ?
❑ छ → ❑ सम्पूणु दावी अवधि
❑ उल्लेखिि दाबी मधिना (िरु):
❑

U

U

Q.7

U

नोट

6

( )

U

छै न

5

के सदस्यले िं गकंगको जन्मदिाु को प्रमाणपत्र बिन
गदु छन?
❑ गदु छन। कृपया संख्यामा भनुुिोस्:

3 (2)

गदै नन्। सदस्यले एकैसाि िंगकंगको परिचािपत्र
ग्रिण गिे को छै न भने, कृपया अको परिचय
कागजािको धवविण उपलब्ध गिाउनुिोस:
प्रकाि:
नम्बि:
यधद दाबी अवधिको दौिानमा सदस्य 15 वर्ु पुगेको छ
भने, के उ/उनीले कुनै पधन पूणुकाधलन गैि पोरमाध्यधमक कायुिम (जस्तै पूणुकाधलन प्रािधमक ििा
माध्यधमक धसक्षा वा उप - धडधग्र िि भन्दा िलका
पाठ्यिमिरु) मा उपखस्िधि जनाएको छ?
❑ छ → ❑ सम्पूणु दावी अवधि
❑ उल्लेखिि दाबी मधिना (िरु):
❑

4

बाल भत्ताको लाधग आवेदन धदँ दै हुनुहुन्छ भने, कृपया Q.6 दे खि Q.7 नोट सम्म पूिा गनुुिोस्

U

Q.7

3

1 (मचहना) 1 9

❑

U

2

जन्मेको मधिना ि वर्ु:

2 (वषय)

के सदस्यले िं गकंगको जन्मदिाु को प्रमाणपत्र बिन
गदु छन?
गदु छन। कृपया संख्यामा भनुुिोस्:
S

(नाम)

आवेदकसंगको सम्बि:
❑ जीवनसािी
❑ िजुिबुवा / िजुिआमा
❑ छोिा / छोिी
❑ नािी / नाधिनी
मािा / धपिा
❑ अन्य:
❑ भाई / बधिधन
िं कंगको परिचयपत्र नम्बि:

(2 )

बाल भत्ताको लाधग आवेदन धदँ दै हुनुहुन्छ भने, कृपया Q.6 दे खि Q.7 नोट सम्म पूिा गनुुिोस्

Q.6

耆泰

U

जन्मेको मधिना ि वर्ु:
8 (मचहना) 2 0

धचधनयाँ मा नाम (ऐखिक):
(िि)

आवेदकसंगको सम्बि:
❑ जीवनसािी
❑ िजुिबुवा / िजुिआमा
छोिा / छोिी
❑ नािी / नाधिनी
❑ मािा / धपिा
❑ अन्य:
❑ भाई / बधिधन
िं कंगको परिचयपत्र नम्बि:
S

(नाम)

常

U

Q.4

KEI TAI

(िि)

धचधनयाँ मा नाम (ऐखिक):
常

Q.3

Q.1 अंग्रेजीमा नाम:
SHEUNG

U

❑

छै न

योग्य बालक 15 वषय भन्दा मुचनको हुनुपछय वा 15 र 21 बीिको उमेरको भएमा पूण˗काचलन चशक्षा प्राक्ति गरररहे को हुनुपदय छ (तर
उच्च˗माध्यचमक चशक्षा भने होइन)। कृपया थप चववरणहरूको लाचग WFA चनदे शन नोटको खण्ड 10.4 मा हे नुयहोस् ।
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कामको आम्दानीको लाधग, आवे दक / WFA मा आवे दन धदँ दा कायु घण्टा समेधटएका परिवािको सदस्य(िरू)
लाई मात्र कमुचािीको अधनवायु सञ्चय कोर् (MPF) कोर्को अधनवायु योगदान कटाए पधछको आम्दानीलाई
दे िाउन आवश्यक हुन्छ ।
उदाििणका लाधग, आवेदकको पारिश्रधमक MPF योगदान, अधघ $10,000 धियो। 5% ($500) योगदान पधछ
पारिश्रधमक $9,500 भयो। त्यसकािण, आवेदकले यस कामको माधसक आम्दानीको रूपमा $9,500 भनुुपछु ।

कायु
समय
गणनाको
पद्दिीिरुको लाधग, कृपया
िण्ड 3.2 को WFA धनदे िन
नोटिरू पढ् नुिोस।

आवेदक/WFA मा WFA आवेदन ददिं दा कायण नोट 1 घण्टा समेदटएका पररवारको सदस्य
(हरु) को रोजगार तथा भुिानी प्राप्त कायण घण्टा बापतको आम्दादन

भाग 3

Q.1 कृपया कायु धवविणिरू भनुु िोला, आवेदक/WFA मा आवेदन धदँ दा कायु घण्टा समेधटएका परिवािको सदस्य(िरू) को िोजगाि

ििा माधसक सिुल्क कायु समय बापिको माधसक आम्दानी:
भुिानी प्राि कायु
घण्टा रिपोटु गने
परिवािको
सदस्य(िरू) को नाम

दाबी मधिना

4

आवेदक

कायु धवविणिरु

िोजगािको खस्िधि

/20 22

उद्योग:

SHEUNG
KAN FAN

5

/20 22

जाधगि

आवेदक/पररवारको
अन्य सदस्य जसको
भुिानी प्राि कायय
घण्टाहरू WFA मा
आवेदन चदाँ दा
समेचटएका छन््ः

ON SUM LOK

/20 22

7

/20 22

8

/20 22

9

/20 22

❑ व - िोजगाि नोट 2

Transportation

कम्पधन ि िोजगािदािाको नाम:
िोजगाि बापिको
माधसक आम्दाधन
(HK$)

6

दजाु :

XX Transportation Company

Lorry Driver
टे धलफोन नम्बि:

XXXX XXXX

$9,500

$9,500

$9,500

$9,500

$9,500

$8,000

माधसक भुिानी
प्राप्त्र कायु
घण्टा(1)

144

144

144

144

144

120

कायु धवविणिरु

िोजगािको खस्िधि
उद्योग:

जाधगि

Catering

कम्पधन ि िोजगािदािाको नाम:
िोजगाि बापिको
माधसक आम्दाधन
(HK$)

माधसक भुिानी
प्राप्त्र कायु
घण्टा(2)

कुल माधसक भुिानी

❑ व - िोजगाि नोट 2
दजाु:

YY Restaurant

Part-time Cashier
टे धलफोन नम्बि:

XXXX XXXX

$3,000

$3,000

$3,000

$3,000

$0

$0

50

50

50

50

0

0

194

194

194

194

144

120

प्राप्त्र कायु घण्टा
(1) + (2) + WFA मा आवेदन धददाँ कायु घण्टा
समेधटएका परिवािको सदस्य (िरु) को
माधसक भुिानी प्राप्त्र कायु घण्टा

नोट 1
नोट 2

कृपया कामको समय र काम (पूणय-समय / अंश-समय सचहत) बाट हुने आम्दानीको रूपमा ररपोटय गनय आवश्यक आइटमहरू गणना
गने तररकाहरूका लागी WFA गाइडन्स नोटको सेक्शन 3.2 र 3.3 लाई हे नुयहोस्।
स्व˗रोजगार वा आकक्तिक कामदारहरू जसले कायय घण्टा/आयको लाचग दस्तावेजी प्रमाण प्रदान गनय सक्दै नन् उनीहरूले कायय
घण्टा र आयको बारे मा ररपोटय गनय WFA005B, 006B वा 007B फारमहरू प्रयोग गनय सक्दछन्; सम्बक्तित फारमहरु सचजलै
छु चियोस भन्नको लाचग चनलो कागजमा चप्रन्ट गररएको हुन्छ ।

WFA योजनाले परिवािको सदस्यिरूको कायु घण्टालाई
समग्र रूपमा समेट्न धदनेछ। WFA मा आवेदन धदँ दा, यधद
परिवािको सदस्यिरूको कायु घण्टा समग्र रूपमा समेट्न
आवश्यक पिे मा (आवेदक बािेक), कृपया सदस्यको नाम ि
माधसक कायु घण्टा उपलब्ध गिाउनु िोस्।
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कुल माधसक कायु घण्टामा परिवािको सदस्य(िरू) जसले भुिनी
प्राि कायु घण्टा रिपोटु गिे का छन् (आवेदक सधिि) धिनीिरु सबै को
भुिानी प्राि कायु घण्टािरू जोधडएको हुन्छ। माधि उल्ले ि
गरिएको उदाििणको लाधग, कायु घण्टा भनेको, आवेदकको माधसक
कायु घण्टा 144 ि परिवािको अको सदस्य ON SUM LOK को
माधसक कायु घण्टा 50 को जोड िो। कुल माधसक कायु घण्टा भनेको
194 घण्टा हुनुपछु ।
5

भाग 4

पाररवाररक आम्दादनको जानकारी

दाबी अवचिमा, यचद आवेदक वा घरका अन्य सदस्यहरूले न्यून आय भएका पररवारहरूबाट वृद्ध व्यक्तिहरूको हेरिाहकतायहरूको
लाचग जीवन भत्तामा पायलट योजना ("केयरर भत्ता") वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यून आय भएका हेरिाहकतायहरूको लाचग
जीवन भत्तामा पायलट योजना अन्तगयतको भत्ताहरु ("PWD हेरिाह भत्ता") प्राि गरे का छन् भने प्राि भत्ताहरुको रकम सोही दावी
मचहनामा घरपररवारको आयमा गणना गररनेछ। WFA को लागी आवेदन गने पररवारले माचथ उक्तल्लक्तखत दु ई प्रकारका भत्ताहरू
ररपोटय गनय आवश्यक छै न। WFAO ले सम्बक्तित सरकारी चवभागहरूद्वारा उपलब्ध गराइएका दु ई प्रकारका भत्ताहरूको
जानकारीको आिारमा तपाईंको आवेदन जााँि गनेछ।
Q.1

माचथ˗उल्लेक्तखत भत्ता बाहे क, कृपया दाबी अवचिको दौरानमा आवेदक ि परिवािको सबै सदस्य(हरू) को आम्दानीको
जानकारी उपलब्ध गराउनुहोस्। [जस्तै. काम गिे बापतको आम्दानी (भाग 3 मा उल्लेख गररएका बाहे क), सम्बन्ध गवच्छे द
पगिको प्राप्त िकम, मागसक पेन्सन, भाडा मार्फत हुने आमदानी, एउटै परिसिमा नबस्ने नातेदाि वा साथीहरूद्वािा गरिने
योगदानहरू, इत्याचद] कृपया थप चववरणहरुको लाचग WFA चनदे शन नोटको खण्ड 3.3 मा हे नुयहोस् ।
आवेदक / परिवािको
सदस्य(िरु) को नाम
SHEUNG KEI TAI

आम्दानीको श्रोि

4 /20 22

5

दाधब मधिना ििा आम्दाधन िकम (HK$)
/20 22 6 /20 22 7 /20 22 8 /20 22 9

/20 22

Contribution
from relatives not
living on the

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

same premises

WFA को लाचग आवेदन चदने पररवारले यस भागमा रहेको दु ई चकचसमको
उपदान वा भत्ता उल्लेख गनय आवश्यक छै न। WFAO ले सम्बक्तित
चवभागहरूसाँग डाटा चमलाउने काययहरू गनेछ। कृपया थप चववरणहरूको
लाचग WFA चनदे शन नोटको खण्ड 3.3 मा हे नुयहोस्।
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आवेदकले िकमको मल्िरू ििा बीमा
नीधििरूका लाभांििरू मात्र उल्लेि
गनपछु ।
सम्पधत्तिरू िङकङको डलिमा गणना
गरिएको छै न भने, कृपया मुद्रा उल्लेि
गनुुिोस।

भाग 5

सामान्य धनयम अनुरुप, सम्पधत्तको मल्ाङ्कनको धमधि,
दाबी अवधिको अखिम मधिनामा िनपछु । अखिम
मधिनामा व्यखिगि सम्पधत्तका प्रकाि(िरू) को मल्को
जानकािी उपलब्ध छै न भने, कृपया यस्तो मल्को िालै
उपलब्ध हुने जानकािी उल्लेि गनिोस् ।

पाररवाररक सम्पदतको जानकारी

दाबी अवधिको अखिम मधिनामा सीधमि गिे को
सम्पधत्त भन्दा WFA को लाधग परिवािले आवेदन
गिे को कुल माधसक सम्पधत्त बढी भएको िण्डमा,
अधघल्लो मधिनाको िुद सम्पधत्तको मूल्लाई
उल्लेि गरिन्छ। अन्य अवस्िािरूमा पधन यो समान
पधिले लागु हुनेछ।

Q.1 िङकङ चभत्र र बाचहर भएका सबै सम्पचत्तको आवाश्यक जानकारी, आवेदक ि सबै घिपरिवाि सदस्य(हरू) लाई दावी अवचिको अक्तन्तम मचहनामा प्रदान गनुयहोस्। [जस्तै चनजी / संयुि / कम्पनी खातामा बैंक जम्मा, नगद बचत, बीमा
पॉगलसीको नगद मान (लाभांश सचहत), शेयर, सट्टे बाजी खाता ब्यालेन्स, गैि-स्वागमत्व सम्पगि (हङकङ बाचहरका सचहत), पागकफङको लागी खाली ठाउँ , सवािी साधन, सवािी साधनहरूको व्यवसाय लाइसेन्स, ऋणहरु जुन अझै
रिकभि गररएको छै न, सुनको बारहरू, सुनको चसक्का वा अन्य सम्पचत्त]। चववरणका लागी, कृपया WFA गाइडन्स नोट् सको सेक्शन 3.4 हेनुयहोस्।

आवेदक / परिवािको
सदस्य(िरु) को नाम

सम्पचत्तको प्रकार

मूल्य (HK$)

आम्दानीको श्रोत

(HKD मा छै न भने,
कृपया मूल्य
उल्ले ख गनुय होस्)

शेयरको प्रचतशत
(संयुि रूपमा
स्वाचमत्वमा छ भने)

SHEUNG KAN FAN

Saving Insurance (AA Insurance)

31 / 8 /20 22

10,000 (US$)

-

%

SHEUNG KAN FAN

HK Jockey Club Account Balance

30 / 9 /20 22

1,000

-

%

30 / 9 /20 22

20,000

-

%

SHEUNG KAN FAN

XX Company Stocks (400 shares)

SHEUNG KAN FAN

Deposit (CC Bank)

30 / 9 /20 22

40,000

50

%

ON SUM LOK

Deposit (CC Bank)

30 / 9 /20 22

40,000

50

%

SHEUNG KEI TAI

Deposit (CC Bank)

30 / 9 /20 22

20,000

-

%

/

/20

%

यधद SHEUNG KAN FAN ि ON SUM LOK ले $40,000 सधिि संयुि बचि िािा िाख्दछन् ि प्रत्ये कले $20,000 (अिाु ि 50%) िाख्दछन् भने यस्तो
परिखस्िधििरुमा उि संयु ि िािाको लाधग $40,000 उल्ले ि हुनु पछु ि दु बै SHEUNG KAN FAN ि ON SUM LOK को िेयिको प्रधििि 50% हुन्छ।

भाग 6

आय ि सम्पगिको बािे मा घोषणा

Q.1 के आवे द क र पररवारका सबै सदस्य (हरू) ले रोजगार, अन्य आय र सम्पचत्तहरूबाट हुने तपाईं को आम्दानीहरू उल्ले ख गनुय भ यो ?
चथयो
❑

छै न ( आवे द कले WFAO लाई जचतसक्दो िााँ डो सान्दचभय क जानकारी प्रदान गनुय पदय छ , अन्यथा WFAO आवे द न प्रचक्रया गनय मा असमथय हुने छ । )

Q.2 के पू रा दावी अवचिको दौरानमा तपाईं को पररवारको सम्पचत्तको कु ल मू ल्य यो योजनाको सम्पचत्त चसमा भन्दा बढी भएको चथयो ?
❑

चथयो, सम्पचत्त चसमा नाघे का मचहना(हरू):
( सम्पचत्त चसमा नाघे का मचहना ( हरू ) मा पररवार WFA को लाचग योग्य हुने छै न )
छै न

भाग 7

आवेदकको घोषर्ा

आ व े द क ल े ध न म्न ध ल ख ि ि ब य ा न ि रू प ढे ि ि स्त ा क्ष ि ग नु ु प ने छ (1) म र मेरो पररवारको सदस्य(हरू)(यचद कुनै) यस आवेदन फारम (WFA001B) र यस फारमको अचतररि पानामा (WFA002B) उल्लेक्तखत गरे को काययरत पररवार भत्ता
(“WFA”) योजना (“WFA चनदे शन नोटहरू”) र माचसक पाररवाररक आम्दानी र सम्पचत्त सीमाहरूको जानकारी सचहत चनदे शन नोटहरुको लाचग थप जानकारी अनुसार
मागयदशयन नोटहरु पढ्ौाँ। म र मेरो पररवारको सदस्य(हरु) (यचद कुनै) WFA को लाचग आवेदनहरूको सम्बिमा भएका व्यवस्थाहरू बुझ्दछौाँ र सहमत छौाँ र यसद्धारा
हामीले कागजात(हरू) मा भचनएका सम्पूणय आवश्यकताहरूको पालना गनेछौाँ भनी दाचयत्व र चजम्मेवारी चलन्छौाँ।
(2) काययरत पररवार भत्ता (“WFA”) को लाचग यो आवेदन पररवारको आिारमा बनाएकोले, मेरो पररवारको सदस्य(हरू) (यचद कुनै) यो सहमचत जनाउाँ छु/जनाउाँ छौ की
(i) म मेरो पररवारको तफयबाट आवेदन पेश गने छु ; र
(ii) काम गने पररवार तथा चवद्याथीका लाचग चवत्तीय सहायता चनकाय काययरत पररवार भत्ता कायायलय (“WFAO”) बाट आउने WFA भुिानी यस आवेदनमा स्वीकृचत
चदएको मेरो बैंक खातामा जम्मा गररने बारे मा मेरो पररवारका सदस्यहरू सहमत छन्।
(3) यो चनवेदन, अचतररि पानाह वा फारामहरूमा (यचद लागु भएमा) चदइएको जानकारी, यस चनवेदन साँगै चदइएका प्रचतचलचप तथा दस्तावेजका प्रमाणहरू सत्य, पूणय र सही
छन्। हामीले सम्बक्तित फारामहरूमा जानकारीको कुनै पचन संशोिनका चनचमत्त र WFA को लाचग हाम्रो पररवारको योग्यताको चनिायरणमा WFAO लाई सहज बनाउन सम्भव
भएसम्म चछटो WFAO लाई सम्बक्तित जानकारी प्रदान गने उत्तरदाचयत्व।
(4) म ि मेिो परिवािको सदस्य(िरू) (यधद कुनै) ले (i) व्यक्तिगत जनकारी संकलन चववरणलाई (“PICS”) पढे को छु र यसका चवषयवस्तुहरू बुझेको छु , र मैले WFAO तथा यसका एजेन्टहरुलाई यस आवेदनमा मैले PICS
र WFA चनदे शन नोटहरु अनुसार उपलब्ध गराएका व्यक्तिगत जानकारीहरु प्रयोग गनय सहमचत चदन्छु ; र सम्बक्तित सरकारी ब्यूरो/चवभाग, सम्बक्तित पाटीह, कम्पनी वा
संस्थाहरूसाँग मेरो र मेरो पररवारको सदस्य (हरू) को व्यक्तिगत डाटाहरू र मेरो र/वा मेरो पररवारको सदस्य(हरू) को नाम(हरू) अन्तगयतका कम्पनीहरूको बारे मा
प्रमाचणत गनय जानकारी खुलाउन सहमचत जनाउाँ छु;
(ii) हामीले WFAO लाई आवश्यक भएको बेलामा यस आवेदनमा रहेको कुनै पचन जानकारीलाई जााँच्न वा स्पष्ट पानय आवेदक लगायत पररवारका कुनै पचन सदस्यलाई
सम्पकय गनय सहमचत चदन्छौाँस
(iii) यो सहमचत जनाउछु चक यस आवेदनको कुनै पचन जानकारी जााँच्न वा स्पष्ट पानय मैले सम्बक्तित सरकारी ब्यूरो / चवभाग / कम्पनी / संस्थाहरू (समाज कल्याण चवभाग,
श्रम चवभाग, आप्रवास चवभाग, जनगणना तथा तथ्याङ्क चवभाग, आवास चवभाग, हङकङ आवास समाज, जचमन रचजचष्टि, बैंक, रोजगार दाता, चवद्यालयहरू / चशक्षण संस्था,
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बीमा कम्पनीहरु, हङकङ मोटायगेज कपोरे सन चलचमटे ड, अचनवायय सञ्जय कोषको अचिकारीहरू र अचनवायय सञ्जय कोषको स्वीकृचत प्राि न्यासीहरू लगायत अन्य)
लाई मरो व्यक्तिगत डाटा र जानकारी तथा मेरो नाम(हरु) अन्तगयत रहेका कम्पनीहरुका व्यक्तिगत डाटा र जानकारी WFAO समक्ष खुलासा गने अचिकार प्रदान गछुय ;
(iv) यो बुझेको छु चक WFAO ले कुनै आवेदनहरू चवशेष अनुसिानको लाचग छनोट गनेछ, र WFAO को अनुसिानकतायलाई सहयोग गनय सहमत जनाउाँ छु, र यचद सक्कली
कागजातहरु र अन्य िाचहएको जानकारीहरु प्रमाचणकरणको लाचग आवश्यक परे मा प्रदान गनेछु । यचद कोही आवेदकले अनुसिानको समयमा WFAO को
कमयिारीलाई जानीबुझी बािा पुयायउने, जानकारीहरू लुकाउने वा आवश्यक जानकारी चदन नसकेमा भुिान गरे को पूरै उपदान भत्ता(हरू) चफताय गनुयपछय र अचभयोगको
लाचग उत्तरदायी हुन सक्छ;
(v) यो बुझ्दछौाँ चक यस आवेदनको सचमक्षा गने अचिकार WFAO मा चनचहत छ र आवश्यकता अनुसार हाम्रो पररवारलाई भुिान गने रकमलाई समायोजन गनय सक्दछ;
(vi) मैले प्राि गरे को भत्ताको अचिक भुिान हङकङ सरकारको चवशेष प्रशासचनक क्षेत्रमा चफताय गनय सहमत छु , वा भुिान गरे को अचिक रकम WFAO ले मेरो भचवष्यको
कुनै पचन WFAO द्धारा प्रशाचसत योजनाहरूमा WFAO को अनुरोिमा स्वीकृत आवेदनहरूको उपदान भत्ता(हरू) मा चमलाउछ भन्ने कुरामा सहमत छु ; र
(vii) यो बुझ्दछौाँ चक छलपूवयक WFA प्राि गनयका लाचग जानीबुझी कुनै पचन जानकारीलाई असत्य बयान गने, गलत चनरुपण गने वा लुकाउने कायय कानुनी अपराि हो,
आयोगले WFA को लाचग अयोग्य हुनुका साथै, िोरी चविान (अध्याय 210) अन्तगयत अचिकत्तम 14 बषय कैद सजाय गनय सक्छ ।

आवेदकको नाम

हस्ताक्षर

SHEUNG KAN FAN

दमदत

20/10/2022

व्यक्तिगत जनकािी संकलन कथन
सं कलनको उद्दे श्य
1.

काम गने पररवार तथा चवद्याथीका लाचग चवत्तीय सहायता चनकाय काययरत पररवार भत्ता कायाय लय (“WFAO”) र WFAO द्वारा अचिकार चदइएका चनकायहरू/संस्थाहरूले तपाईं

र तपाईंको पररवारको सदस्यहरूले उपलब्ध गराउनु भएको व्यक्तिगत चववरण चनम्न प्रयोजनहरूको लाचग प्रयोग गनेछन्–
(a) कामदार पररवार भत्ता (WFA) को आवेदन प्रशोिन गने, दोहोरो लाभ रोक्न र जालसाजी पत्ता लगाउन सान्दचभयक जानकारी प्रमाचणत गने, र अचिक भुिान गररएको WFA र
व्यक्तिगत-आिाररत कायय प्रोत्साहन यातायात अनुदान (I-WITS) नोट (यचद कुनै छ भने) को सामना गने र बरामद गने;
(b) आवेदनको प्रचक्रया अचघ बढाउन र दोहोरो फाइदा हुनबाट रोक्नको लाचग तपाईं र तपाईंको पररवारको सदस्यहरूको व्यक्तिगत चववरण सम्बक्तित सरकारी
ब्यूरो/चवभाग/संस्थाहरू (समाज कल्याण चवभाग सचहत तर यसमा मात्र चसचमत नहुने) को डाटाबेससाँग चमलान गराउन; र
(c) तथ्याङ्क, चवश्लेषणात्मक, र अध्ययन प्रायोजनहरूको लाचग, र डाटाका चवषयहरू वा चतनीहरूलाई पचहिान गने कुनै पचन रूपमा प्राि भएका तथ्याङ्क वा अध्ययनको पररणामहरू
जारी गररने छै न वा तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराइने छै न ।
2.

WFAO ले आवश्यक परे मा WFA योजनामा अनुसिान, सवेक्षण वा समीक्षा सञ्चालन गनय सहयोग गनय सम्बक्तित संस्था/कम्पनीलाई संलग्न गराउन सक्छ। आवेदन चदने

पररवारहरू (आवेदकको नाम, पत्रािार ठे गाना र सम्पकय टे चलफोन नम्बर सचहत) जो अन्तवाय तामा उपक्तस्थत हुन र/वा सवेक्षणमा भाग चलन पररवारहरूलाई आमक्तित गने उद्दे श्यका
लाचग संस्था/कम्पनीमा अचनयचमत रूपमा ियन भएका छन्, उनीहरूको सान्दचभयक सम्पकय चववरणहरू WFAO ले स्थानतरण गनय सक्दछ । पररवारहरूले अन्तवाय ताहरू स्वीकार
गछय न् वा गदै नन् र/वा सवेक्षणमा भाग चलन्छन् वा चलदै नन् भन्ने कुरा पूणय रूपमा स्वैक्तिक हो । यसले तपाईंको आवेदनहरूलाई कुनै असर गदै न । WFAO ले अध्ययन कायय पूरा
भएपचछ WFA योजना सम्बक्तित संकलन गररएका सम्पूणय व्यक्तिगत चववरणहरू हटाउनको लाचग संस्था/कम्पनीलाई अनुरोि गदय छ ।
3.

WFAO ले योजनासाँग सम्बक्तित केही आवेदनहरूमा उपलब्ध गराएका जानकारीहरूको पूणयता र सत्यता प्रमाचणत गनय घरमै आएर वा अन्य माध्यमबाट अचनयचमत जााँ ि गनय

सक्दछ । घरमा आउाँ दा वा प्रमाणीकरणको समयमा, तपाईं र तपाईंको पररवारका सदस्यहरूले आवेदनमा भएका जानकारीहरू स्पष्ट पानय वा थप जानकारी उपलब्ध गराउन WFAO
को कमयिारीलाई आवश्यक पनय सक्छ । सान्दचभयक जानकारीको सक्कली कागजातहरू जााँ ि गररनेछ । आवेदनमा भएका सम्पूणय जानकारीको दस्तावेजी प्रमाण कक्तिमा पचन दु ई
वषयसम्म सुरचक्षत राख्न र WFAO को कमयिारीसाँग सहकायय गने तपाईंको उत्तरदाचयत्व हो ।
4.

WFAO लाई तपाइाँ र तपाइाँ को घरपररवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत तथ्यां क प्राविान स्वैक्तिक हो, तर यचद तपाइाँ आवश्यक व्यक्तिगत तथ्यां क प्रदान गराउन सफल हुनुभएन

भने, WFAO ले तपाइाँ को आवेदन काययवाही गनय सक्षम नहुन सक्छ।
स्थानतिणको वगफ
5.

माचथको अनुिेद 1 र 2 मा उल्लेक्तखत उद्दे श्यहरूका लाचग, वा तपाईं र तपाईंको पररवारका सदस्यहरूको सहमचतमा, वा जहााँ खुलासा गनय कानुनद्वारा अचिकार चदइएको वा

आवश्यक छ, तपाईं र तपाईंको पररवारको सदस्यहरूको व्यक्तिगत चववरण WFAO ले सम्बक्तित सरकारी ब्यूरो/चवभागहरू/संस्थाहरू/कम्पनीहरूसाँग खुलासा गनय सक्दछ । WFAO
ले माचथको अनुिेद 1 र 2 मा उल्लेक्तखत उद्दे श्यहरूको लाचग जानकारी प्राि गनय र प्रमाचणत गनय सम्बक्तित सरकारी ब्यूरो/चवभागहरू/संस्थाहरू/कम्पनीहरूलाई सम्पकय गनय सक्दछ
। सम्बक्तित सरकारी ब्यूरो/चवभागहरू/संस्थाहरू/कम्पनीहरूमा समाज कल्याण चवभाग, श्रम चवभाग, अध्यागमन चवभाग, जनगणना एवं तथ्याङ्क चवभाग, आवास चवभाग, हङकङ
आवासीय समाज, जग्गा दताय कायाय लय, बैंकहरू, चवद्यालयहरू/शैचक्षक संस्थाहरू, बीमा कम्पनीहरू, हङकङ मोगेज कपोरे शन चलचमटे ड, अचनवायय सञ्चय कोष योजनाको अचिकारी,
अचनवायय सञ्चय कोष योजनाहरूका स्वीकृचत प्राि अचिकारीहरू, तपाईं र तपाईंको पररवारको सदस्यहरूको रोजगादाताहरू, र आवेदन प्रचक्रया अचघ बढाउन सहयोग पुर्याउनका
लाचग WFAO द्वारा चनयुि गररएका सेवा प्रदायकहरू पदय छन् तर यचतमा मात्र चसचमत हुाँ दैन ।
व्यक्तिगत गवविण (डाटा) को पहुँ च ि सोधपुिहरू
6.

यस आवेदनको सम्बिमा पेश गररएका जानकारी एवं कागजातहरू चफताय गररने छै न । व्यक्तिगत चववरण (गोपनीयता) अध्ययादे श (क्याप. 486) को अनुसार, तपाईं र तपाईंको

पररवारको सदस्यहरूलाई आवेदन फाराम र अन्य आवेदनका कागजातहरूमा उपलब्ध गराइएका व्यक्तिगत चववरणहरू पहुाँि गनय र सच्याउन अचिकार छ । तपाईं र तपाईंको
पररवारको सदस्यहरूले प्रशासचनक शुल्क चतरे र सम्बक्तित व्यक्तिगत चववरणहरूको प्रचतचलचपको लाचग अनुरोि गनय सक्नुहुन्छ । व्यक्तिगत डाटामा पहुाँ ि र/वा सुिारको लाचग
अनुरोिहरू 19/F, 181 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon WFAO लाई हुलाकद्वारा उप चवभागीय सचिव (जनरल) लाई चलक्तखत रूपमा पठाउनुपछय ।
नोट

I-WITS जुन 2021 मा मे 2021 मा अक्तन्तम दाबी मचहनाको साथ खारे ज गररएको चथयो।
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