बृ ावस्था बाँच्ने भ ा
स्वतःरूपान्तरण/
हुलाक पेश/नयाँ िनवेदन
वस्थाहरू

फे बर्ुअरी 2013

पिरचय
समाज कल्याण िवभाग (एसडब्लुडी) ले सामािजक सुरक्षा भ ा योजनाअन्तगर्त अिपर्ल 2013 बाट शुरू हुने गरी बृ उमेर बाँच्ने भ ा
(ओएएलए) शुरू गनर् लागेको छ । यसले हङकङमा ब े सहयोग चािहने 65 बषर् वा मािथको उमेरका िक्तहरूलाई उनीहरूको बाँच्ने खचर्मा
सहयोग गनर्का लािग पर्ित मिहना $2,200 को नगद भ ा उपलब्ध गराउने ल य राख्छ ।

स्वतः रूपान्तरण/हुलाक पेश/नयाँ िनवेदन

वस्थाहरू

िविभ पर्कारका ज्ये नागिरकहरूले िविभ पर्कारले ओएएलए पर्ा गनर् सक्नुहुन्छः
चरण 1 स्वःरूपान्तरण



अिहले सामान्य बृ

उमेर भ ा (ओएए) पर्ा गिररहेका 65-69 उमेरबीचका ज्ये नागिरक, वा उच्च ओएए पर्ा

गिररहेका 70 बषर्मािथका

िक्त र 65 देिख 69 उमेरबीचका सामान्य ओएए पर्ा गिररहेका

िक्त

एसडब्लुडीले उनीहरूलाई 25 फे बर्ुअरी 2013 मा बृ उमेर बाँच्ने भ ा जवाफ पचार् संलग्न गरी उनीहरूको
स्वतःरूपान्तरण वस्थाको बारे मा जानकारी िदने हिरयो जानकारी पतर् जारी गनछ ।
ओएएलएमा िस्वच गनर् चाहेको र उल्लेख िसमाभन्दा मािथ आय र सम्पि

नभएका (िवस्तृत िववरणका लािग

पाना 3 हेनुर्होस्) ले जवाफ िदनुपदन, न उनीहरूले बेग्लै िनवेदन िदनुपछर् । उनीहरूको ओएएलए पर्ा गनमा
स्वतः रूपान्तरण हुनेछन् र ओएए भुक्तानी पर्ा गनर् पर्योग भइरहेको बक खातामा भुक्तानी अिपर्ल 2013 बाट
लागु हुने गरी बक खातामा जम्मा हुनेछ ।
ओएएलएमा िस्वच गनर् नचाहेको र उल्लेख िसमाभन्दा मािथ आय र सम्पि भएकाले बृ उमेर बाँच्ने भ ा
जवाफ पचार् पूरा गरी त्यसलाई 22 माचर् 2013 वा त्योभन्दा अगािड एसडब्लुडीमा िफतार् गनुर्पछर् ।
चरण 2 –
हुलाक पेश



उच्च ओएए पर्ा गिररहेका 70 बषर् वा मािथका

िक्त र 65 देिख 69 उमेरबीचका सामान्य ओएए पर्ा नगिररहेका

िक्त, वा 65 बषर् वा मािथको उमेरका अिहले सामान्य अपांगता भ ा (िडए) पर्ा गिररहेका ज्ये

िक्त

एसडब्लुडीले उनीहरूलाई 25 माचर् 2013 मा हुलाक पेश िनवेदन फारम संलग्न गरी उनीहरूको हुलाक ारा
ओएएलए पेश गन वस्थाको बारे मा जानकारी िदने पहेलो जानकारी पतर् जारी गनछ । .
ओएएलए चाहेकाले उनीहरूको िनवेदन हुलाकमाफर् त एसडब्लुडी मा 31 िडसेम्बर 2013 मा वा सोभन्दा अिघ
पेश गनर् सक्नेछन्, र उनीहरूले िनवेदनका लािग िसधै एसडब्लुडीको सामािजक सुरक्षा क्षेतर् एकाइमा पुग्नु पदन ।
हुलाक पेश िनवेदन फारम पर्ा हुनासाथ, एसडब्लुडीले उनीहरूको योग्यता रूजु गनछ । योग्यहरूका लािग
ओएए/सामान्य डीए भुक्तानी पर्ा गनर् पर्योग भइरहेको बक खातामा जम्मा हुनेछ ।
चरण 3 –
नयाँ िनवेदन



65 बषर् वा मािथका अिहले ओएए वा सामान्य डीए पर्ा

नगिररहेका तर ओएएलए पर्ा

गिररहेका

िक्त, र

बसोवास र ओएएलएको आय र सम्पि आवश्यकतासिहत (िवस्तृतका लािग पाना 3 हेनुर्होस्) योग्यता पुगेका
उनीहरूले ओएएलएका लािग फ्याक्स, इमेल, हुलाक वा िसफािरस गिरएको सरकारी िवभाग/गैरसरकारी
संस्थाबाट वा उनीहरू ब े स्थान निजकै रहेको एसडब्लुडीको सामािजक सुरक्षा क्षेतर् एकाइमा पेश गनर् सक्नेछन् ।
िनवेदन फारम र मागर्दशर्न िटपोटहरू एसडब्लुडीको वेवसाइटबाट डाउनलोड गनर् सिकनेछ र सामािजक सुरक्षा
क्षेतर् एकाइमा पिन उपलब्ध छ ।
एसडब्लुडीले 2 अिपर्ल 2013 देिख लागु हुने गरी नयाँ िनवेदन िलनेछ ।

2

दर्
ः
(1) पिछल्लो समयमा 1 िडसेम्वर 2012 मा पर्दशर्न गरे का वा 31 िडसेम्वर 2013 मा वा सोभन्दा अगािड पर्ा भएका िनवदेन स्वःरूपान्तरण
वस्थामाफर् त योग्य ज्ये
िक्त हुन्छन् । 31 िडसेम्वर 2013 पिछ पर्ा भएका योग्य िनवेदकले ओएएलए भुक्तानी योग्यता पुगेको
िमितदेिखको पाउनेछन् ।
(2) 70 बषर् वा सोभन्दा मािथको उमेरका उल्लेख भएको आय/वा सम्पि
पर्ितमिहनाको उच्च ओएएका लािग िनवेदन िदन/जारी राख्न सक्नेछन् ।

भएका

िक्तहरूले ओएएलएमा जान नचाहनेले $1,135

िजज्ञाशाहरू
ओएएलएबारे िजज्ञाशा भएमा, कृ पया हटलाईनमा कल गनुर्होस् वा हामर्ो वेवसाइट हेनुर्होस् ।
हटलाईन: 35950130
वेवसाइट: www.swd.gov.hk/oala
ओएएलएको योग्यता पर्ावधानमा यी पछर्न्:
उमेर 65 बषर् वा मािथ हुनुपन;
कम्तीमा पिछल्लो सात बषर्दिे ख हङकङको बािसन्दा भएको र िनवेदन िदएको पिछल्लो एक बषर्सम्म िनयिमत रूपमा हङकङमा बसोबास
गरे को (एक बषर्मा अिधकतम 56 िदनसम्म हङकङबािहर हुँदासम्म हङकङको स्थायी बािसन्दाको रूपमा िलइनेछ);
तल उल्लेख भएको िसमा नाघ्ने गरी आय र सम्पि नभएको।
एकल

िक्त

िववािहत जोडी

पर्ित मिहनाको जम्मा आय

$6,880

$10,940

जम्मा सम्पि को मूल्य

$193,000

$292,000



“आय” मा रोजगारको पािरशर्िमक; हातेकाम, ापार, लगायतको आय (तलव, पािरशर्िमक, मािसक किमसन वा बोनस, र
स्वःरोजगारबाट पर्ा हुने मािसक आय); अवकाश लाभ/पेन्सन; र भाडामा संकलन भएको रकम पदर्छ । पिरवार सदस्य, नातेदार
सदस्य र ऋण भुक्तानीबापत पर्ा भएको मािसक भुक्तानी यसमा पदन, तर कु नै खचर् नभृइ वचत भएको वचत/नगदलाई भने
"सम्पि " को रूपमा िलइनेछ ।



“सम्पि ” (1) मा जग्गा र गैरमािलकले िलएको सम्पि (2), हातमा रहेको रकम, बक वचत, सेयर र स्टकमा लगानी (बन्ड, टर्स्ट फण्ड र
बढेको िनवृि भरण लाभहरू (3)), लगानीका लािग गाडी (जस्तैः ाक्सी र सावर्जिनक हलुका बस) र त्यसको ापािरक लाईसेन्स, र
सुनको टु कर्ा, िसक्का, सुनको टु कर्ा, िसक्का, आिद पदर्छ । मािलकको सम्पित, भिवष्यमा पर्योग गनर्का लािग स्थान, र बीमा योजनाको
नगद मूल्य समावेश हुँदन
ै ।
(1) हङकङ, मकाउ, मेनल्याण्ड र िवदेशमा रहेका ितनीहरू ।
(2)

हङकङमा ब का लािग भएको एउटा िनवास सम्पि मातर्को रकमलाई िवचार गिरनेछैन । िनवेदक र/वा उनको
जीवनसाथीले छु ै वा संयुक्त रूपमा अपनत्व गर्हण गरे को अन्य सम्पि हरूलाई “गैर-मािलक” को रूपमा िलइनेछ र यसलाई
“सम्पि ” को जाँचको बेला िवचार गिरनेछ ।

(3) बढेको िनवृि भरण लाभहरूले अिनवायर् स य कोष ("एमएपएफ") योजना(हरू) वा अन्य अवकाश योजना(हरू) को लाभलाई
जनाउँ छन् । यस्ता बढेको लाभहरूको अनुमािनत जम्मा रकम एमपीएफ टर्स्टी(हरू) वा अन्य अवकाश योजना
टर्स्टी(हरू)/पर्शासक(हरू) वा अन्य सान्दिभक दस्तावेजहरूबाट पर्ा जानकारीमा आधािरत हुनेछ ।
बृ ावस्था भ ा, अपांगता भ ा वा िवस्तृत सामािजक सुरक्षा सहायता पर्ा नगरे को हुनुपन ।
िवस्तृत र अन्य योग्यता मापदण्डका लािग, कृ पया सामािजक सुरक्षा भ ा योजना हेनुर्होस् (एसडब्लुडीको वेवसाइट: www.swd.gov.hk).
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