
दर्ता  गर्ाकत लतगग र्ोटहरु 

 

र्गद भुक्ततर् योजर्तल ेएकतर्र्ा  स्थतर्ीय खपर्लतई प्रोत्सतहर् र बढतवत ददन्छ भर्े अकोर्र्ा  

मतगर्सहरूको आर्थाक भतर हटतउर् लगिर् गदाछ । 

 

योग्यर्त मतपदण्ड 

दर्ता गर्े व्यगक्तले योजर्तको योग्यर्त मतपदण्ड पूरत गर्ुापछा, जस्र्ै, मतर्ा 31, 2021, दर्ता गर्े व्यगक्त 

18 वर्ा वत मतगथको हुर्ुपछा र मतन्य हङकङ स्थतयी पगहर्तर् कतडा वत छूटको प्रमतणपत्र धतरण 

गरेको हङकङ स्थतयी गर्वतसी हुर्ुपछा। 

 

दर्ता र भकु्ततर्ी 

योग्यर्त मतपदण्ड पूरत गरी पुगि भएकत दर्ता हुर् ेव्यगक्तहरूले भुक्ततर्ी प्रतप्त गर्ुाहुर्ेछ। गर्जी 

पररगस्थगर्हरूको आधतरमत, योग्य व्यगक्तहरूल ेउहताँहरूको स्थतर्ीय हङकङ डलर गर्जी र्तमको 

बर्र्/हतलको बैंक खतर्तहरूमत प्रत्यि रूपमत बैंक ट्रतन्सर्रहरू गर्ा बैंकहरू वत र्के भुक्ततर्ीकत 

लतगग हङकङ पोस्ट मतर्ा र् जुर् 21, 2020 दगेख गडसेम्बर 31, 2021 सम्म योजर्तमत दर्ता गर्ा 

सकु्नहुर्ेछ।  

 

दर्ता गर् ेच्यतर्लहरू 

दर्ता गर्े व्यगक्तहरूले गर्म्न च्यतर्लहरू मतर्ा र् पूरत गररएकत दर्ताहरू पेश गर्ा सकु्नहुर्छे- 

 

बैंकहरू 

गवद्युर्ीय दर्ता 

1. इ-बैंदकङ सेवत वत उपलब्ध भएमत, गर्र्दाि गररएको बैंकको वेबसतइट। 

 

कतगजी  र्तरम 

1. गर्र्दाि गररएको बैंकमत ड्रप-बक्सद्वतरत; वत 

2. गर्र्दाि गररएको बैंकको र्तम उल्लेख गररएको खतममत रतखेर "GPO Box 182020,  Hong 

Kong" मत पत्रतर्तर  गर्ुाहोस् ।  यदद हङकङमत पोस्ट गररएको हो भर्े खतममत रटकट टताँस्न ु

आवश्यक हुाँदरै्। 

 

दर्ता गर्े व्यगक्तको बैंक खतर्तमत भुक्ततर् गररर्ेछ 

 

हङकङकत हुलतक 



कतगजी र्तरम(इ- र्तरम पगर् उपलब्ध छ) 

1. कुर्ै पगर् हुलतक कतयतालयमत ड्रप-बक्सद्वतरत; वत  

2. "GPO Box 182020, Hong Kong" मत पत्रतर्तर गररर्े गरी खतममत  रतख्नुहोस्। यदद 

हङकङमत पत्रतर्तर गररएको हो भर्े खतममत  रटकट टताँस्न ुआवश्यक हुाँदरै्। 

 

सर्लर्तपूवाक दर्ता गर् ेव्यगक्तहरूलतई पत्रतर्तर वत SMS मतर्ा र् गर्र्दाि गररएको हुलतक 

कतयतालयमत गएर र्ेक बुझ्र् सूगर्र् गररर्ेछ। 

 

समयर्तगलकत 

दर्ता गर्े व्यगक्तहरूले गर्म्न समयर्तगलकत अर्ुसतर ब्यतर्हरूद्वतरत दर्ता गर्ा सकु्नहुर्ेछ- 

 

 जन्म वर्ा दर्ता भकु्ततर्ी 

गवद्यरु्ीय दर्ता 

(बैंकहरू) 

कुर्ै ब्यतर् व्यवस्थत 

र्भएर पगहलो दईु 

हप्ततमत दर्ता गरेकत 

दर्ता गर्े व्यगक्तहरूले 

एकै समयमत भुक्ततर्ी 

प्रतप्त गर्ुाहुर्ेछ 

जुर् 21, 2020 दगेख जुलतई 6, 2020 दगेख 

कतगजी र्तरतम 

(बैंकहरू र हङकङकत 

हुलतक) 

1955 वत सोभन्दत 

पगहले जन्म भएको 

जुर् 21, 2020 दगेख जुलतई 15, 2020 दगेख 

1956-1970 मत जन्म 

भएको 

जुलतई 5, 2020 दगेख जुलतई 29, 2020 दगेख 

1971-2002 मत जन्म 

भएको 

जुलतई 19, 2020 

दगेख 

अगि 12, 2020 दगेख 

 

सोधपूछहरू 

दोभतर्े सेवतको लतगग, CHEER मत र्ोर् गर्ुाहोस्। 


