
Nepali version 

रेव. 08/2022                                                                                                                                                                पृष्ठ 5 का 1 

     

संस्करण: 2 अगस्ट  2022 

COVID- 19 खोपका लागग सहमगि फारम  

 

नोट:  

COVID-19 खोपको लागि सहमगि फारम: 

 यो सहमगि फारम कोरोनाभ्याक (Sinovac) प्राप्त गने व्यक्तिहरू र Comirnaty (BioNTech) प्राप्त गने 

12 वर्ष वा सोभन्दा मागिका व्यक्तिहरूका लागग लागू हुन्छ 

 Comirnaty (BioNTech) को FRACTIONAL डोज प्राप्त िने बालबागलकाहरूका लागि फरक सहमगि 

फारम लागू हुन्छ, जसमा 5 देक्तख 11 वर्षका बालबागलकाहरू र 11 वर्षमा गदइएको पगहलो डोजले भखषर 

12 वर्ष पुगेका बालबागलकाहरू समावेश छन्; कृपया सन्दभष गनुषहोस्: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_Fractional_BioNTech_Vacci

nation_ENG.pdf 

 

कृपया कालो वा नीलो कलम प्रयोि िरी ब्लक अक्षरहरूमा यो फारम छापु्नहोस् र भनुुहोस् र उपयुक्त बक्सहरूमा "" 

राख्नुहोस् र उपयुक्त नभएमा * मेटाउनुहोस्। 

 

*********************************************************************************************** 

भाग 1. खोप प्राप्तकिाषको व्यक्तिगि गववरण  (पररचय कािजािमा भए अनुसार) 

  

हङकङको पगहचान कारु् नम्बर:  

         (   ) 

                                                      HKIC गसम्बोल:   A   C    R   U 

                                       जारी गमगि : _____/_____/_______ (गिन/मगहना /बरु्) 

वा  अन्य पररचय कािजाि: 

कािजाि प्रकार: __________________ 

कािजाि नम्बर: __________________ 

नाम:             ,           

(अंगे्रजीमा)  (थर)    (गिएको नाम) 

                     

(चाईगनज) (थर)  (गिएको नाम) 

जन्म गमगि: __________/__________/__________ (गिन/मगहना /बरु्)          गलङ्ग: _________  

सम्पकु नम्बर:  _____________________ (मोबाइल)  

 

भाग 2: COVID-19 खोप प्रशासनसँगको सहमगि  

म (क) COVID-19 खोप कायुक्रम अन्तिुि(भाि 3 मा गवसृ्ति हेनुुहोस्) COVID-19 खोपको प्रबन्ध मलाई / मेरो बच्चा 

/ मेरो वाडष* लाई सहमगि िछुु; र (ख) स्वास्थ्य गवभािद्वारा COVID-19 खोपसँि सम्बन्धन्धि सुरक्षा र नैिागनक 

घटनाहरूको गनरन्तर मुल्ांकन िने उदे्दश्यले अस्पिाल प्रागिकरण र सम्बन्धन्धि गनजी स्वास्थ्य सेवाहरू र स्वास्थ्य 

पेशेवरहरूसँि भएका मेरो / मेरो बच्चा / मेरो वाडषको* न्धिगनकल र्ाटा सरकारसँि सहकायु िरेको स्वास्थ्य गवभाि 

र सान्दगभुक संिठनहरू (हङकङका गवश्वगवद्यालय सगहि) को पहँुच र प्रयोि जरुरी भएको कुरा बुझी पहँुच र प्रयोिको 

सहमगि िछुु।  

नोट:प्रते्यक खोपको डोजको लागग सहमगि फारम आवश्यक छ ।  
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भाग 3: COVID-19 खोपको गववरण 

भाग 4  घोर्णा र हस्ताक्षर 

A. 18 बर्ष वा मागि उमेरको खोप प्राप्तकिाषबाट पूरा गररनु पने  

COVID-19 खोपको प्रकार र खुराक अनुक्रम (सब भन्दा उपयुक्त बक्समा एक "" राख्नुहोस्) 

Type and Dose Sequence of COVID-19 vaccination (Put a “” in the most appropriate box) 

 Comirnaty – mRNA खोप (BNT 162b2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 

Comirnaty – mRNA Vaccine (BNT 162b2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 

 CoronaVac – गनन्धिय खोप (Vero Cell) 

(Sinovac) 

CoronaVac – Inactivated Vaccine (Vero 

Cell) 

(Sinovac) 

 1 र्ोज  2 र्ोज  3 र्ोज  4  र्ोज  अन्य, कृपया गनगिुष्ट िनुुहोस्: ________ र्ोज  

 

मैले COVID-19 खोपको भाग 3 को िथ्य पृष्ठमा व्याख्या गररएका जानकारी पढेको र बुझेको छु जसै्त  
COVID-19 खोपको  कनटर ेनगडकसन ( र सम्भागवि प्रगिकूल घटनाहरू),  COVID-19 संक्रमण रोकिामको 
लागग गनगदषष्ट उदे्दश्यका लागग रोगको रोकिाम र गनयन्त्रण (खोपको प्रयोग) गनयमन (Cap. 599K) अन्तगषि 
खोपको उत्पादन अगिकृि छ िर फामेसी र गवर् अध्यादेश (Cap. 138) अन्तगषि सुगिि छैन र भाग 3 मा 
व्याख्या गरे अनुसार COVID-19 को खोप लाउन सहमि छु। मैले प्रश्नहरू सोधे्न मौका पाएँ र मेरा सबै 
प्रश्नहरूको  उत्तरमा सनु्तगष्ट भए। मैले यो सहमगि फाराम अन्तगषि व्यक्तिगि डाटा संकलन उदे्दश्यको 
बयानमा र आफ्नो दागयत्व र गजमे्मवारीहरुलाई पगन राम्ररी बुझें। 
 
िल  हस्ताक्षर गरेर म गनगिि गदषछु गक, म (a)  COVID-19 खोपको प्रशासन COVID-19 खोप कायषक्रम 
अन्तगषि (भाग 3 मा गवसृ्ति हेनुषहोस्);  (b)   पहँुि र स्वास्थ्य गवभाग र सम्बक्तिि संगठनहरू द्वारा सरकार 
संग सहयोग (हङकङका गवश्वगवद्यालय सगहि) अस्पिाल प्रागिकरण र मेरो गनजी प्रासंगगक स्वास्थ्य 
सेवाहरू र स्वास्थ्यकमीहरू द्वारा गनरन्तर अनुगमन गने उदे्दश्यका लागग मेरो स्वास्थ्य क्तिगनकल डाटा र 
स्वास्थ्य गवभाग द्वारा  COVID-19 खोप सम्बिी क्तिगनकल घटनाहरूको गनरन्तर अनुगमनको उदे्दश्यका 
लागग पहँुि र उपयोग आवश्यक छ। 
 
म घोर्णा गदषछु गक यस फारममा उपलब्ध गराईएको जानकारी सही छ। 
 
मँ यो फारममा मेरो व्यक्तिगि डेटा प्रदान गनष सहमि गदषछ सरकार द्वारा प्रयोगको लागग उदे्दश्यहरूका 
लागग "व्यक्तिगि डाटा संकलन उदे्दश्य" मा गनिाषररि गरे अनुसार। म बुझ्दछु गक सरकारले मलाई टोलीको 
जानकारी र व्यवस्िापन प्रमागणि गनष सम्पकष  गनष सक्छ। 
 
म मेरो व्यक्तिगि डाटा [ह Hongक Kong पगहिान काडष नम्बर, नाम (अंगे्रजी र गिगनयाँ भार्ामा सीगमि), 
जन्म गमगि र ह Hongक Kong पररिय पत्र जारी गने गमगि] पढ्न अगिकृि गदषछु। "व्यक्तिगि डाटा संकलन 
उदे्दश्य" मा गनिाषररि गरीएको उदे्दश्यको लागग सरकार द्वारा प्रयोगको लागग मेरो स्माटष पगहिान काडषमा 
सगिगहि। 
 
यो सहमगि फाराम हङकङको प्रशासगनक के्षत्रको कानून बमोगजम गनदेगशि र समगहि हुनेछ र म 
अपररविषनीय रूपमा गवशेर् हङकङको प्रशासगनक के्षत्रको अदालिहरूको गवशेर् के्षत्रागिकारमा पेश 
गनेछु। 
 
 

 

खोप प्राप्तकिाषको हस्ताक्षर 

वा गफंगर गप्रन्ट यगद अगशगक्षि भएमा #): 

 

गमगि: 
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मैले COVID-19 खोपको भाग 3 को िथ्य पृष्ठमा व्याख्या गररएका जानकारी पढेको र बुझेको छु जसै्त  
COVID-19 खोपको  कनटर ेनगडकसन ( र सम्भागवि प्रगिकूल घटनाहरू),  COVID-19 संक्रमण 
रोकिामको लागग गनगदषष्ट उदे्दश्यका लागग रोगको रोकिाम र गनयन्त्रण (खोपको प्रयोग) गनयमन (Cap. 
599K) अन्तगषि खोपको उत्पादन अगिकृि छ िर फामेसी र गवर् अध्यादेश (Cap. 138) अन्तगषि सुगिि 
छैन र भाग 3 मा व्याख्या गरे अनुसार COVID-19 को खोप लाउन सहमि छु। मैले प्रश्नहरू सोधे्न मौका 
पाएँ र मेरा सबै प्रश्नहरूको उत्तरमा सनु्तगष्ट भए। मैले यो फाराम अन्तगषि व्यक्तिगि डाटा संकलन 
उदे्दश्यको बयानमा र आफ्नो दागयत्व र गजमे्मवारीहरुलाई पगन राम्ररी बुझें। 
 
खोप प्रापक 6 मगहना र 3 वर्षभन्दा कम उमेरका भएमा िप जानकारी: म बुझ्छु गक 6 मगहना र 3 वर्षभन्दा 
कम उमेरका बालबागलकामा CoronaVac (Sinovac) खोपको प्रयोग स्वीकृि प्याकेज इन्सटषमा सूिीबद्ध 

छैन। कोरोनाभ्याक रोग रोकिाम र गनयन्त्रण (भ्याक्तिनको प्रयोग) गनयमन (Cap. 599K) अन्तगषि 
अगिकृि छ। यो रोग रोकिाम र गनयन्त्रण (भ्याक्तिनको प्रयोग) गनयमन (Cap. 599K) अन्तगषि सरकारी 
कायषक्रममा अनुमगि गदइएको अफ-लेबल प्रयोग हो, द्वारा गनयुि गवशेर्ज्ञहरूको प्यानल (हरू) / 
सगमगि(हरू) को सल्लाहलाई ध्यानमा राख्दै। सरकारले हालको र प्रत्यागशि महामारीको अवस्िा, सािै 
उपलब्ध सान्दगभषक प्रभावकाररिा र सुरक्षा डेटाको समीक्षा गरेर। मेरो बच्चा / वाडष * लाई खोपको प्रबि 
गने, गविरण गने वा गजमे्मवारी गदने व्यक्तिले सरकारी कायषक्रममा सरकारको गनदेशन अनुसार कायष 
गदषछ। 

 

िल  हस्ताक्षर गरेर म गनगिि गदषछु गक, म (क) COVID-19 खोप कायषक्रम अन्तगषि(भाग 3 मा गवसृ्ति 

हेनुषहोस्)  COVID-19  खोपको प्रबि मलाई / मेरो बच्चा / मेरो वाडष * लाई सहमगि गछुष ;  (ख)  स्वास्थ्य 

गवभागद्वारा COVID-19 खोपसँग सम्बक्तिि सुरक्षा र नैदागनक घटनाहरूको गनरन्तर मुल्ांकन गने 

उदे्दश्यले अस्पिाल प्रागिकरण र सम्बक्तिि गनजी स्वास्थ्य सेवाहरू र स्वास्थ्य पेशेवरहरूसँग भएका मेरो 

/ मेरो बच्चा / मेरो वाडषको * क्तिगनकल डाटा सरकारसँग सहकायष गरेको स्वास्थ्य गवभाग र सान्दगभषक 

संगठनहरू (हङकङका गवश्वगवद्यालय सगहि)को  पहँुि र प्रयोगक जरुरर भएको कुरा बुझी पहँुि र 

प्रयोगको सहमगि गछुष । 

म घोर्णा गदषछु गक यस फारममा उपलब्ध गराईएको जानकारी सही छ। 
 
यस फारममा सरकारद्वारा प्रयोग गने उदे्दश्यले "व्यक्तिगि डाटा संकलन उदे्दश्य" मा  व्याख्या गररए 
अनुसार  
म मेरो / मेरो बच्चा / मेरो वाडषको * व्यक्तिगि डाटा म मेरो / मेरो बच्चा / मेरो वाडषको * व्यक्तिगि डाटा 
गदन सहम छु। सरकारले मलाई खोप सम्बक्ति जानकारी र व्यवस्िा प्रमागणि गनष मलाई सम्पकष  गने कुरा 
म बुझ्द छु । 

 
स्माटष पगहिान काडष भएको व्यक्तिको लागग: म हेल्थकेयर प्रदायक / सावषजगनक अगिकारीहरूलाई मेरो 
/ मेरो बच्चा / मेरो वाडषको * व्यक्तिगि डाटा [ हङकङको पगहिान काडष नम्बरमा सीगमि, नाम (अंगे्रजी 
र गिगनयाँमा), जन्म गमगि र हङकङको पररियपत्र जारी गररएको गमगि] जुन  मेरो / मेरो बच्चा / मेरो 
वाडषको * स्माटष पगहिान काडषमा सगिगहि गिपमा राक्तखएको छ व्यक्तिगि डाटा संकलन उदे्दश्यको 
बयानमा व्याख्या गरीय अनुसार सरकारी प्रयोगको उदे्दश्यका लागग पढ्ने अगिकार गदन सहमि छु। 
 
यो सहमगि फाराम हङकङको प्रशासगनक के्षत्रको कानून बमोगजम गनदेगशि र समगहि हुनेछ र म 
अपररविषनीय रूपमा गवशेर् हङकङको प्रशासगनक के्षत्रको अदालिहरूको गवशेर् के्षत्रागिकारमा पेश 
गनेछु। 

अगभभावक / संरक्षकको हस्ताक्षर *:  

अगभभावक / संरक्षकको नाम* (अङ्गे्रजीमा): 
  

सम्बन्ध: 
 

B. यगद खोप प्राप्तकिाष 18 बर्ष भन्दा कम उमेरको / मानगसक अयोग्य भएमा अगभभावक / 

संरक्षकद्वारा पूरा गररनु पने  
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HKID / अन्य पगहचान कािजाि  

कािजाि प्रकार र आमाबुवा को कािजाि नम्बर / संरक्षक *: 
 

सम्पकु टेगलफोन नम्बर .: 
 

गमगि: 
  

 

 

# C.   यगद खोप प्राप्त गने व्यक्ति अगशगक्षि छ भने साक्षीले गनम्न कुराहरू पूरा गनुषपछष   

(यगि भाि 4(B) पुरा िनुुभएको छ भने यो भाि छोर््नुहोस् ।) 

 

भ्यान्धक्सन प्राप्तकिाुलाई यो कािजाि मेरो उपन्धथथगिमा पढाइएको र व्याख्या िररएको छ। खोप गलनेलाई प्रश्न सोधे्न 

अवसर गिइयो। 

 

 

साक्षीको हस्ताक्षर:  

साक्षीको नाम(अङ्गे्रजीमा):  

  
हङकङ पररचय कारु् नम्बर 

.:(केवल वणुमाला र पगहलो िीन अंक आवश्यक छ) 
      X X X (X) 

 

वा अन्य पगहचान कािजाि       

कािजाि प्रकार: 
 

कािजाि नम्बर:  

.  

सम्पकु टेगलफोन नम्बर: 

  

गमगि: 

 

 

 

 

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा पूरा गनष (सामुिागयक खोप केन्द्रको लागि आवश्यक छैन) 

To be completed by Healthcare Provider (Not required for Community Vaccination Centre) 

eHS(S) लेनिेन नम्बर। 

एउटा लेनदेन नम्बर मात्र 

(यगि लािू हो) 

eHS(S) Transaction No. 

ONE TRANSACTION 

NUMBER ONLY 

(if applicable) 

T _________-____  _____-_____ 

खोपको गमगि  

Date of Vaccination 
 

र्ाक्टरको नाम 

Name of Doctor 
 

 

संस्करण गमगि: 2 अिस्ट 2022 

अनुवागिि संस्करण केवल सन्दभुको लागि हो। 

अनुवागिि संस्करण र अङ्गे्रजी संस्करणको बीचमा गभन्निाहरूको मागमलामा, अंगे्रजी संस्करण लािु हुनेछ। 
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थप जानकारीको लागि कृपया www.covidvaccine.gov.hk 
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In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  
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व्यक्तिगि डाटा संग्रहको उदे्दश्यको बयान 

(केवल सन्दभषको लागग अनुवागदि सँस्करण) 

 

व्यन्धक्तिि र्ाटाको प्राविान सै्वन्धिक हो। यगि िपाईंले पयाुप्त जानकारी प्रिान िनुुभएन भने, िपाईं खोप प्राप्त िनु 

सक्षम हुनुहुने छैन। 

 

संग्रहको उदे्दश्य  

1. प्रिान िररएको व्यन्धक्तिि र्ाटा सरकारले गनम्न उदे्दश्यहरूमधे्य एक वा बढीको लागि प्रयोि िनेछ:  

(a) COVID-19 खोप प्रान्धप्तको न्धथथगिमा सम्बन्धन्धि सरकारी गवभाि िथा संिठनहरुको साथ जाँच िनु; 

(b) सम्बन्धन्धि सरकारी बु्यरो वा गवभाि र संिठनहरुलाई खोप िथा खोपपगछ फलो अपको प्रबन्ध िनुको 

लागि सूगचि िनु; 

(c) एक eHealth (सन्धिर्ीहरु) खािाको गसजुना, प्रशोिन िथा अनुरक्षणको लागि, र COVID-19 खोप 

कायुक्रमको प्रशासन िथा अनुिमन, सगहि िर अध्यािमन गवभािद्वारा रान्धखएको र्ाटाको साथ 

गवि्युिीय माध्यमबाट एक प्रमागणकरण प्रगक्रयामा सीगमि छैन; 

(d) COVID-19 खोप कायुक्रम अन्तिुि COVID-19 खोप सम्बन्धी सुरक्षा र न्धिगनकल घटनाहरूको 

गनरन्तर अनुिमनको लागि सरकार (हंिकंि गवश्वगवद्यालय सगहि) को साथ स्वास्थ्य गवभाि र सँिै काम 

िरेका सान्दगभुक संिठनहरूको थथानान्तरण िनु। 

(e) सांन्धख्यकीय र अनुसन्धान उदे्दश्यहरूको लागि; िथा 

(f) कन्याक्ट टर ेगसङ सगहि COVID-19 रोिको घटना वा प्रसारणलाई रोकथाम, गवरुद्ध सुरक्षा, गढलाइ वा 

अन्यथा गनयन्त्रण िने; र 

(g) आवश्यक, अगिकृि वा कानून द्वारा अनुमगि गिइएको कुनै अन्य वैि उदे्दश्यहरू हुन सक्छ। 

स्िानान्तरणको वगष 

2. यगि आवश्यक छ भने, िपाईंले प्रिान िनुुभएको व्यन्धक्तिि र्ाटा सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ र सरकारले 

यसको एजेन्टहरू, अन्य संिठनहरू, र िेस्रो पक्षहरूलाई मागथको अनुिेि 1 मा बयान िररएको उदे्दश्यका 

लागि खुलासा िनु सके्नछ।  

व्यक्तिगि डाटामा पहँुि 

3. िपाईंसँि व्यन्धक्तिि र्ाटा (िोपनीयिा) अध्यािेश (क्याप.486) को सेक्शनहरु 18 र 22 िथा गसद्धान्त 6, 

अनुसूची 1 अन्तिुि िपाईंको व्यन्धक्तिि र्ाटाको पहँुच र सुिारको लागि अनुरोि िने अगिकार छ। स्वास्थ्य 

गवभािले र्ाटा पहँुच अनुरोिको साथ अनुपालन िनुको लागि एक शुल्क लािू िनु सक्दछ। 

सोिपुछहरु 

प्रिान िररएका व्यन्धक्तिि र्ाटालाई चासो राखे्न सोिपुछहरु, पहँुच िथा सुिारका लागि अनुरोि सगहि, सम्बोिन 

िनुुपछुः 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ठेिानाः Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

टेगलफोन नं.: 2125 2045 

 

संस्करण गमगि: 2 अिस्ट 2022 

अनुवागिि संस्करण केवल सन्दभुको लागि हो। 

अनुवागिि संस्करण र अङ्गे्रजी संस्करणको बीचमा गभन्निाहरूको मागमलामा, अंगे्रजी संस्करण लािु हुनेछ। 

थप जानकारीको लागि कृपया www.covidvaccine.gov.hk 
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