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परिवतािको सबै सदस्यको कतायने िण्टता समग्र रुपमता समेट्न समतावेशछ । 

आवेदक ि उसको/उनको परिवतािको सदस्यहरूले आवेदनमता एउटता भन्ददता बढ्थ 

कतामको कतायनेिण्टता पनन रिपोनेट गनने पताउनेछन् ।

कतायनेि्त परिवताि भत्ता ९ध्ँब्० को लतावग आवेदन परिवतािको आधतािमता िहेको छ ९एकल 

परिवताि सनह्त० । कतायनेि्त परिवताि भत्ता योजनता अन्द्तगने्त आवश्यक कतायने िण्टता, आम्दतान्थ 

ि सम्पवत् छसमता पूिता गनेने परिवतािले आधतािभू्त भत्ता, मध्यम भत्ता ि उच्चत्म भत्ताको लतावग 

आवेदन नदन सक्नेछन् । प्रत्येक योग्य बच्चता पनन बताल भत्ताको लतावग योग्य हुनेछ । 

परिवतािको आम्दतान्थको आधतािमता भत्ताहरू पूणने दि, ¾ दि वता आंछशक दिमता नद्इनेछ ।

आवेदनले आवेदन पेश गनुने अजिको ्तत्कताल पछछल्लो ६ क्यतालेन्द्डि मनहनताको 

अवजधलताई दताब्थ गछने। भत्तालताई मताछसक आधतािमता नहसताब गरिएको हुन्दछ। परिवतािलताई 

योग्य्तता मताप्डण््ड पूिता हुने प्रत्येक मनहनताको भत्ता प्रदतान गरिन्दछ। 6

कुल मताछसक कतायनेि्त िण्टता 144 घण््टता भन्ददता कम नभएको गैि-एकल-अवभभतावक 

परिवतािले आधतािभू्त भत्ताको लतावग आवेदन नदन सक्छन्; यनद कुल मताछसक कतायने िण्टता 

168 घण््टता भन्ददता कम छैन भने, सो परिवतािले मध्यम भत्ताको लतावग आवेदन नदन सक्छ; 

ि यनद जम्मता मताछसक कतायने िण्टता 192 घण््टता वता बढवी ्छ भने, परिवतािले उच्च भत्ताको 

लतावग आवेदन नदन सक्छ।
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आवेदकले धँ्ब् भत्ता योग्य्तताको प्रतािम्म्भक आंकलन ि भत्ताको कुल जम्मताको 

लतावग धताब।नयख।जप मता भएको धँ्ब् क््यतालकतु ले्टरको प्रयोग गनने सक्छन्।

एकल आमताबताबिुपरिवतािको सदस्यको समग्र रुपमता समेनटएको मताछसक कतायने िण्टता कम्म््तमता 

36 घण््टता भएमता आधतािभ्ूत भत्ताको लतावग आवदेन नदन सक्नेछन्। यनद समग्र रुपमता समेनटएको 

कतायने िण्टता कम्म््तमता 54 घण््टता भएमता परिवतािल ेमध्यम भत्ताको लतावग आवदेन नदन सक्नेछन् 

ि यनद समग्र रूपमता समेनटएको कतायने िण्टता 72 घण््टता वता बढवी भएमता परिवतािल ेउच्च भत्ताको 

लतावग आवदेन नदन सक्नेछन। एकल आमताबताबिुपरिवतािको लतावग आवदेक कताम गरििहकेो ि 

कम्म््तमता पनन ज्ञछ वषनेभन्ददता मुननको एउटता बच्चतासँग बसेको हुनुपछने।

एकल अवभभतावक परिवताि ि एकल अवभभतावक परिवतािकता प्रत्येक बतालबताललकताल ेWFA 

योजनता अन्द्तगने्त बताल भत्ता प्रताप््त गनने सक्छन्। योग्य बच्चताहरू 15 वषने मुननको हुनुपदनेछ, 

वता 15 ि 21 ब्थचको उमेिकता हुनुपदनेछ जसल ेपणूने-समय छशक्ता (्ति उच्च मताध्यवमक छशक्ता 

हो्इन) प्रताप््त गरििहकेता छन्।

पूणने-दि आधतािभू्त भत्ता:
$1,000

¾-दि आधतािभू्त भत्ता:
$750

आधता-दि आधतािभू्त भत्ता:
$500

पूणने-दि मध्यम भत्ता:
$1,200

¾-दि मध्यम भत्ता:
$900

आधता-दि मध्यम भत्ता:
$600

पूणने-दि उच्च्तम भत्ता:
$1,400

¾-दि उच्च्तम भत्ता:
$1,050

आधता-दि उच्च्तम भत्ता:
$700

144 देलख 168 भन्ददता कम
(एकल आमताबताबु नभएको परिवतािहरु)

36 देलख 54 भन्ददता कम
(एकल आमताबताबु भएको परिवतािहरु)

168 देलख 192 भन्ददता कम
(एकल आमताबताबु नभएको परिवतािहरु)

54 देलख 72 भन्ददता कम
(एकल आमताबताबु भएको परिवतािहरु)

192 वता बनढ
(एकल आमताबताबु नभएको परिवतािहरु)

72 वता बनढ
(एकल आमताबताबु भएको परिवतािहरु)

पूणने-दि बताल भत्ता: 

$1,400

¾-दि बताल भत्ता: 

$1,050

आधता-दि बताल भत्ता: 

$700

मससक कता्य्न घण््टता (घण््टता)
प्रत््येक पररवतारको लतावग

मताससक भतिता
प्रत््येक बतालकको लतावग 

बताल भतिता



 पररवतारको पणू्न-दर भतिताको ¾-दर भतिताको आंसशक-दर भतिताको वववभन्न
 सदस््यहरूको लतावग पररवतारको लतावग पररवतारको लतावग पररवतारको भतिताहरुको लतावग
 सङ््ख्यता मताससक मताव्थल्लो मताससक मताव्थल्लो मताससक मताव्थल्लो  पररवतारको सम्पवति 
  आ्य ससमताहरू2 आ्य ससमताहरू3 आ्य ससमताहरू द्4 ससमताहरू

 1 व्यवक् $10,100 $12,100 $14,100 $273,000

 2 व्यवक्हरू $14,700 $17,600 $20,500 $369,000

 3 व्यवक्हरू $17,900 $21,500 $25,100 $481,000

 4 व्यवक्हरू $22,400 $26,900 $31,400 $562,000

 5 व्यवक्हरू $23,200 $27,800 $32,500 $624,000

 6 व्यवक्हरू $24,300 $29,100 $34,000 $675,000
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आ्य र सम्पवति ससमता अतप्रल 2022 द्दण्ज्ञढ दखेख मताच्न 2023 द्दण्द्दद्द सम्म दताबवी गररएको मतहनताहरुमता लतागतु हुने1

ट भन्ददता बनढ व्यवक्हरू भएकता परिवतािकता लतावग आम्दतान्थ ि सम्पवत् स्थमताको जतानकताि्थ धताब।नयख।जप मता उपलब्ध छ।

आ्य र सम्पवति ससमता अतप्रल 2023 द्दण्ज्ञढ दखेख मताच्न 2024 द्दण्द्दद्द सम्म दताबवी गररएको मतहनताहरुमता लतागतु हुने1

 पररवतारको पणू्न-दर भतिताको ¾-दर भतिताको आंसशक-दर भतिताको वववभन्न
 सदस््यहरूको लतावग पररवतारको लतावग पररवतारको लतावग पररवतारको भतिताहरुको लतावग
 सङ््ख्यता मताससक मताव्थल्लो मताससक मताव्थल्लो मताससक मताव्थल्लो  पररवतारको सम्पवति 
  आ्य ससमताहरू2 आ्य ससमताहरू3 आ्य ससमताहरू द्4 ससमताहरू

 1 व्यवक् $10,600 $12,700 $14,800 $278,000

 2 व्यवक्हरू $15,000 $18,000 $21,000 $376,000

 3 व्यवक्हरू $18,600 $22,300 $26,000 $490,000

 4 व्यवक्हरू $23,200 $27,800 $32,500 $573,000

 5 व्यवक्हरू $23,500 $28,200 $32,900 $636,000

 6 व्यवक्हरू $24,900 $29,800 $34,800 $688,000
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1 आय ि सम्पवत् स्थमता प्रत्येक वषने 1 अनप्रलमता समतायोजज्त गरिन्दछ। 
2 पूणने-दि भत्ताहरूको लतावग आय स्थमता अनुसताि मध्य आव्थनेक मताछसक ििेलु ििेलु आव्थनेक आव्थनेक रूपमता सनरिय 

परिवतािहरूको आम्दतान्थ को 50% कतायम गरिएको हुन्दछ। (MMDHIEA)।
3 ¾ दि भत्ताकता लतावग आय स्थमता MMDHIEA. को 50% भन्ददता बढ्थ ि 60% भन्ददता कम को स््तिमता सेट गरिएको छ।
4 आधता दि भत्ताकता लतावग आय स्थमता MMDHIEA. को 60% भन्ददता बढ्थ ि 70% भन्ददता कम को स््तिमता सेट गरिएको छ।

नोट्स:

पताररवताररक आम्दतानवीमता तनम्न कतु रता समतावेश ्छन्स्:

• ज्यतालताहरू ९कमनेचताि्थहरूको अननवतायने सञ्चय कोष योजनतामता गनुने पनेने अननवतायने 
योगदतानको कटझौन्त पश्चता्त० प्रदतान गरिएको सेवताहरू नदए वताप्त प्रताप््त शुल्क, 
व्यवसतायबताट नतािताहरू, भता्डताबताट प्रताप््त आम्दतान्थ, ्इत्यतानद।

• सिकतािद्तािता प्रदतान गरिएकता ननम्न सहताय्तताहरू स्
√ पता्इलट भत्ता योजनता अन्द्तगने्त प्रताप््त भत्ता जस््तै कम आय भएको परिवतािहरुको 

लतावग वृद्धहरूको हेिचताहको लतावग भत्ता

√ पता्इलट भत्ता योजनता अन्द्तगने्त प्रताप््त भत्ता जस््तै कम आय भएको परिवतािहरुको 
लतावग वृद्धहरूको हेिचताहको लतावग भत्ता

आवदेकहरूल ेध्यान क्दनुपनेने कुराहरू

कता्य्न घण््टतामता तनम्न कतु रता समतावेश ्छन्स्:

• आवेदक / ििकता सदस्यहरू (ननयोजज्त वता स्व-िोजगताि) द्तािता गरिएको सशुल्क 
कतामको िण्टता

• आवेदक ि ििकता सदस्यहरू (ननयोजज्त वता स्व-िोजगताि) द्तािता गरिएको सशुल्क 
कतामको िण्टता जसको कताम गनेने िण्टताहरू एकनत्र्त छन्

• भुक्तान्थ पता्इने छुनटि ि अनुपस्स््थन्त जस््तै वविताम्थ वबदता ि सुत्केि्थ वबदताबताट प्रताप््त कतायने 
िण्टताहरू

पररवतारहरुको सम्पवतिहरुमता तनम्न कतु रता समतावेश ्छन्स्:

जग्गता जवमन, भू सम्पवत् (आिूले ओगटेको सम्पवत्हरु बताहेक), सवताि्थि पतान्थ जहताज, 

ट्ताक्स्थिसतावनेजननक बसको ्इजताज्त पत्र, लगतान्थ, जताि्थ शेयििव्यवसताय, बैकमता जम्मता 

गरिएको सम्पवत्िनगद, ्इत्यतानद ।
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आवेदन दस््ततावेजहरु धताब।नयख।जप वता ननम्न स््थतानहरूमता उपलब्ध छन् स्:

• कताम गनेने परिवताि ्त्थता ववद्ता्थ्थनेकता लतावग ववत््थय सहताय्तता ननकताय ९धँ्कँ्ब्ब्० को धँ्ब््इ

• धँ्कँ्ब्ब् को ववद्ता्थ्थने ववत् कतायतानेलय

• श्रम ववभतागको िोजगताि केन्दद्र ि उद्ोग-आधतारि्त भ्त्थने केन्दद्रहरू

• जजल्लता सतामताजजक कल्यताण कतायतानेलय, सतामताजजक सुिक्ता निल््ड ्इकताई ि समताज कल्यताण ववभताग एनककृ्त 

परिवताि सेवता केन्दद्र

• गृह मतावमलता ववभताग गृह मतावमलता सोधपुछ केन्दद्रहरू

आवेदन दस््ततावेजहरु वव्तरण हुने स््थतानहरु

आवदेन प्रक्रिया

आवदेन प्रबन््ध

• दताब्थ समयतावजध आवेदन पेश गनुने अजिको ्तत्कताल पछछल्लो ६ क्यतालेण््डि मनहनताको हुन्दछ। एउटता योग्य 

परिवतािले दताब्थ समय अवजधको प्रत्येक ६-क्यतालेण््डि-मनहनताको आवेदन बुझताउनु पछने। दताब्थ अवजधहरु गतावभनु 

हुँदैन।

अन््य ववष्यवस््ततुहरुस्:

• व्यतापक सतामताजजक सुिक्ता सहताय्तता (CSSA) कुिताहरुलताई एकै मनहनतामता धँ्ब् सँग समव्त्थनेरुपमता पताउन सनकँदैनस्:

• योग्य परिवतािको प्रत्येक सदस्य हङकङमता बसेको हुनुपछने। सतामतान्दय्तयता परिवताि भन्दनताले नजजकको आव्थनेक 

सम्बन्दध ि एउटै परिसिमता बसेको सदस्यहरु भन्दने बुझताउछँ।
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हुलताकद्तारतास्:  PO Box No. 62600 Kwun Tong Post Office

 (Working Family Allowance Office of the Working Family and 
Student Financial Assistance Agency)

आवेदन पत्र पताईसकेपछछ, WFAO ले दस नदन वभत्र एसएमएस वता मेल मतािने ्त आवेदकहरूलताई स्ववीकृत्त रससद 
पठताउनेछ। 

आवेदन जताँच पूिता भएपछछ आवेदकहरूलताई लललख्त रूपमता आवेदन पररणतामहरूको बतािेमता सूजच्त गरिनेछ।

आवेदनहरुको सूचनता

ननम्न स््थतानहरुमता खसताल्ने बताकसहरुको प्र्योग गन्न सक्नतुहुन््छस्:

• धँ्कँ्ब्ब् को धँ्ब््इ

• धँ्कँ्ब्ब् को ववद्ता्थ्थने ववत् कतायतानेलय

• श्रम ववभतागे िोजगताि केन्दद्रहरू

• समताज कल्यताण ववभतागे जजल्लता समताज कल्यताण कतायतानेलयहरू

्इन्दटनेनेट मतािने ्त सबवमशन सेवता प्र्योग गरेर हो

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/en

आवेदकले कताम गिेको िण्टता, परिवतािको आम्दतान्थ ि सम्पवत्, ्इत्यतानदलताई ववशेष रुपले न्डजता्इन गरिएको खताममता 
िताखेि कतागजतान्त प्रमताणको सता्थमता आवेदन िताितामलताई पूिता भिेि पेश गनने सक्छन्दस्

आवेदनहरुको पेशवी

अनलता्इन कताउन्दटि अपो्इन्दटमेन्दट प्रणताल्थ प्रयोग गनने:

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/ocas/en
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कता्य्न घण््टता

• िोजगताि सम्झझौ्तताहरू

• उपस्स््थन्त िेक्डने

• िोजगताि दता्तताको कताम गनेने िण्टताको प्रमताणपत्र

पररवतारको आम्दतानवी

• भुक्तान्थ पच्थनेहरू

• ्तलबको िछसदहरू

• िोजगताि सम्झझौ्तताहरू

• बैंकको ववविणहरु वता पतासबुकहरू

• िोजगतािदता्तताको आम्दतान्थ प्रमताणपत्रहरू

पररवतारको सम्पवतिहरु

• बैंकको ववविणहरु वता पतासबुकहरू

• ब्थमताकता न्थन्त ववविणहरू

• लगतान्थको ववविणहरू

• सवताि्थ वता पतान्थ जहताज द्ततानेको कतागजता्तहरू

कागजात प्रमाणको उदाहरणहरू

Nepali version


