
 رجسٹریشن کے لیے نوٹس

 

کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے بڑھاوا دینا ہے،  استعمالنقد پے آؤٹ اسکیم کا مقصد ایک طرف مقامی 

 فراہم کرنا ہے۔ نجاتاور دوسری طرف لوگوں کو مالیاتی بوجھ سے 

 

 معیاراہلیتی 

کو یا  2021مارچ  31اندراج شدہ فرد کو اسکیم کے لیے اہلیتی معیار کی تکمیل کرنی چاہئے، جیسے کہ 

سال یا زیادہ ہونی چاہئے اور اسےیا تو ہانگ کانگ کا درست  18اس سے پہلے، اندرج شدہ فرد کی عمر 

 ہونا چاہئے۔ رہائشیمستقل شناختی کارڈ واال یا استثناءکے سرٹیفیکٹ واال ہانگ کانگ کا مستقل 

 

 رجسٹریشن اور ادائیگی

صورتحال  یانفراد ی۔ ان کیحاصل ہوگ یگید کو ادائافراکرنے والے اندراج شدہ  یملتک یک یارمعاہلیتی 

 ےیکے ل میصورتحال کے لحاظ سے، اہل افراد اسک یانفراد یان ک یےکے ل یمکے لحاظ سے، اہل افراد اسک

کرنٹ  /وونگیہانگ کانگ ڈالر کےاپنے نام والے س یتک اپنے مقام 2021دسمبر 31 تا 2020  جون 21

بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بینک ٹرانسفر کے لیے بینکوں کے ذریعہ یا  چیک سے ادائیگی کے لیے 

 ہانگ کانگ پوسٹ پر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔

 

 رجسٹریشن کے چینلز 

 – اندراج شدہ افراد درج ذیل چینلز کے ذریعہ مکمل رجسٹریشن جمع کرسکتے ہیں

 

 بینکس
 الیکٹرانک رجسٹریشن

 بینکنگ خدمت یا کسی مخصوص بینک کی ویب سائٹ کے ذریعہ، جہاں پر دستیاب ہو۔-ای .1

 

 فارمکاغذی 

 باکس کے ذریعہ؛ یا-کسی مخصوصی بینک کے ڈراپ .1

 ,GPO Box 182020“لفافہ کے ذریعہ جس پر کسی مخصوص بینک کا نام درج ہو، اور اس پر  .2

Hong Kong” لگانے کی  ٹکٹیںکا پتہ لکھا ہو۔  اگر ہانگ کانگ میں ڈاک سے بھیجتے ہیں تو

 ضرورت نہیں ہے۔

 

 ادائیگی اندراج شدہ فرد کے بینک اکاؤنٹ میں کی جائے گی

 

 ہانگ کانگ پوسٹ

 فارم بھی دستیاب ہے(-کاغذی شکل )ای

 باکس کے ذریعہ؛ یا-کسی بھی پوسٹ آفس کے ڈراپ .1

کا پتہ لکھا ہو۔ اگر ہانگ کانگ میں ڈاک  ”GPO Box 182020, Hong Kong“لفافہ میں جس پر   .2

 لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹکٹیںسے بھیجتے ہیں تو 

 

چیک لینے کا مشورہ دیا جاتا  SMSکامیاب اندراج شدہ افراد کو مخصوص پوسٹ آفس سے بذریعہ ڈاک یا 

 ہے۔

 

 نظام االوقات

 –رجسٹر کرسکتے ہیں  گروپس میںاندراج شدہ افراد درج ذیل شیڈیول کے مطابق 

 

 ادائیگی رجسٹریشن سن پیدائش 

الیکٹرانک رجسٹریشن 

 )بینکس(

کا کوئی اہتمام  گروپ
نہیں ہے لیکن پہلے دو 
ہفتے میں رجسٹر ہونے 
والے اندراج شدہ افراد 
کو ایک ہی وقت میں 

 سے 2020جوالئی  6 سے 2020جون  21



ادائیگی حاصل ہوسکتی 
 ہے

)بینکس  فارمکاغذی 

 اور ہانگ کانگ ڈاک(

  اس سےمیں یا  1955

 پیدا ہوئے پہلے

 سے 2020جوالئی  15 سے 2020جون  21

میں پیدا  1956-1970

 ہوئے

 سے 2020 جوالئی 29 سے 2020جوالئی  5

پیدا میں  1971-2002

 ہوئے

 سے 2020اگست  12 سے 2020جوالئی  19

 

 استفسار

 کوکال کریں۔ CHEER، کے لیے زبانی ترجمہ
 


