गुं ग डं ग योजना

प रचय

1.

सामाजक सु र ा भा योजनाअतग त को गुं ग डं ग (जीड) योजना हं गकं गका
65

वष वा सोभदा मािथका गुं ग डं गमा बःन चाहने लाई वृ * भा ूदान गन का

लािग हो । यो िलफले ट ले गुं ग डं गको ूमु ख 0वशे ष ताको बारे मा वण न गछ
।

यो4यता मापद5ड

2.

आवे द क जीड योजनाअतग त भाका लािग यो4य हु छ य7द उसलेः

(a) िन:न आवािसय आवँयकता पुरा गछ ः
(1) ऊ क:तीमा सात वष हं गकं ग बसे को हु नु प छ ; र
(2) आवे द न 7दनु भ दा क:तीमा एकबष अ िघदे ख आवे द न िनयिमत
?पमा बसे को हु नु प छ (एक वष को अिधकतम 56 7दनस:मको
अनु प ःथित अवधीलाई पिन हं गकं ग बसे को मािनने छ ) (कृ पया
अनु Aछे द 3 हे नु होला) ;

(b) 65 वा धेरै वषको उमेर हुनुपनC [65 दे ख 69 वषका आवेदकले आय र स:प0
आवँयकता पूरा गनुप
 छ (कृ पया अनुसूची हे नह
ु ोस)];
्

(c) भा ूाF गनC अवधीमा जीडमा बसेको हुनुपनC (जीड योजनाको ूापकले पूरै वषको
भुGानी ूाF गनका लािग भुGानीको क:तीमा 60 7दनस:म जीडमा बःनुपछ );

(d) हं गकंग छोHनुअिघ हं गकंगमा रहे को उसको सावजिनक भाडा घर एकाइलाई
छोHनुपछ वा ऊ अिधकृ त सावजिनक घरको भाडावाल भए भाडावालबाट उसको नाम
मेटाउनुपछ ;

(e) सामाजक सुरा भा योजनाअतगतको अय भा वा 0वःतृत सामाजक सुरा
सहायता योजनाअतगको सहायता ूाF नगरे को हुनुपनC; र

(f) कानूनी जेलमा नरहे को वा सजाय संःथामा नपरे को हुनुपनC ।
योजनाको प7हलो वषका लािग 0वशे ष Jयवःथा

3. जीड योजना काया वयनको प7हलो वष ( 1 अKटोबर
2013

2013

दे ख

30

से Lटे :वर

) मा, जीडमा प7हले नै रहे का र अय सवै यो4यता मापद5ड सतु 0Nका

साथ पु रा गरे का (जःतैः यो4य उमे र पू रा गनC ,

65

दे ख

69

वष का आवे द कका

लािग आय र स:प0 िसमा) Oये P मािनसलाई हं गकं गमा एक वष अ0वAछन
िनवास को िनयम पू रा नगर जीड योजनाबाट लाभ 7दलाउन एउटा 0वशे ष
Jयवःथा ग रने छ । यी आवेदकह?ले जीडमा उनीह?को आवासको कागजी ूमाण
उपलQध गराउनुपछ (जःतैः भाडाको रसीद, 0विभन 0वलह?) र उनीह? िनवेदन 7दएको
िमितदे ख क:तीमा एकवष अिघस:म जीडमा िनयिमत ?पमा बसोबास गरे को घोषणा
गनुप
 छ (एक वषको अवधीमा अिधकतम 56 7दन जीडमा अनुपःथत रहे को अवःथालाई
जीडमा बसेको ?पमा िलइनेछ ।)

िनवे द न ू7बयाह?

4.

आवे द कह?ले िनवे द न ू7बयाह? आफै हं गकं गमा पु रा गनु प छ जसको अगावै
आवे द कह?ले पु रा ग रएको जीड योजना िनवे द न फारम पिछSला द ु ई फोटो
र सवै सादिभ क कागजातह?स7हत सामाजक सुरा ेऽ एकाइ (गुंगडं ग योजना)
मा पऽमाफत, ठे गाना: एकाइ 2110-2111, 21/एफ, Sया5डमाक नथ, 39 लुंग सम
एभेयु, िशयुंग शुइ, हं गकंगमा पठाउनुपछ ।

जीड योजना िनवदे न फारम र िनदC शक

िNJय सामाजक सुरा ेऽ एकाइ (जीड योजना) बाट ूाF गन वा एसडQलुडको जीड
योजना वेवसाइट (www.swd.gov.hk/gds) बाट डाउनलोड गन स7कछ ।

5.

िनवे द न ूाF हु नासाथ, आवे द कसँ ग सामाजक सु र ा े ऽ एकाइ (जीड
योजना) मा अतवा ता को ूवध िमलाउनु अ िघ आवँयकताअनु सार 0वभागले
पू र क जानकारका लािग सोXन सKछ । तािलकाब* अतवा ता मा सहभागी
हुं दा आवे द कले हं गकं ग प रचय पऽ, याऽा कागजात, इYया7दलगायतको
सादिभ क कागजातको सKकली ूित Sयाउनु प छ ।

65

दे ख

69

वष बीचका

आवे द कले मािसक आय र रहे का स:प0स:वधी सादिभ क कागजातको
सKकली ूित Sयाउनु प छ । अनु स धान समाF भएपिछ, आवे द कलाई उसको
नतीजाको जानकार 7दने गर सू च ना जार ग रने छ ।

2

िNJयः

(1)

0वभागले अ7हले जीड योजना आवेदकह?को िनवेदन ःवकार गछ । 0वभागले आवेदकको
आवँयक उमेर (भनाले 65औं वा 70 औं जम7दन) पुगेको एक म7हनािभऽ पिन जीड
योजना आवेदकको िनवेदन ःवकार गछ । यो योजनाअतगतको भाको भुGानी
आवेदकले आवँयक उमेर र सवै यो4यता मापद5ड पुरा गरे को िमित, जुन पिछSलो छ,
Yयहाँबाट गणना हुछ ।

(2) जीड योजना कायावयनको प7हलो वषमा 0वशेष वन अफ Jयवःथाअतगत जीडमा
बःनका लािग प7हले नै सरे का र हं गकंगमा आवेदन 7दन याऽा गन नसKने भनी सावजिनक
अःपताल/Kलिनकले जार गरे को ूमाण(ह?) उYपादन गन सKने आवेदकका लािग,
0वभागले िनवेदन ू7बया पूरा गनका लािग आवेदकलाई सहायता ूदान गन एजेट िनयुG
गनCछ ।

भु Gानीको दर र भु Gानीको माXयम

6.

भा यो4य आवे दकलाई मािसक ?पमा भु Gानी ग रने छ ।

7.

सवै

यो4यता

मापद5ड

पु रा

काया वयनको िमित (भनाले

गरे को
1

अवःथामा,

अKटोबर

2013

भु Gानी

जीड

योजना

) वा 0वभागमा िनवदे न ूाF

भएको िमित वा यो4यताको िमित, जु न पछा7ड छ, Yयहाँ बाट भु Gानीको
7हसाव7कताव हु ने छ । भा हं गकं गमा रहे को आवे द कको तो7कएको ब[ क
खातामा हरे क म7हना ज:मा ग रने छ । आवे द क खाताबाट भा सं क लन गन का
लािग गनु प नC Jयवःथाका लािग ःवयं ज:मे वार हु ने छ (जःतैः उसे ले जीडमा
उसको भु Gानी रे िमट गन का लािग ब[ क सँ ग Jयवःथा गन सKने छ ) । यसूकार
ला4ने जु न सु कै शु Sक आवे द कले बे होनु प नC छ ।

पु न रावे द न

8.

य7द कोह आवे द क सामाजक कSयाण 0वभागको िनण य सँ ग असहमत हु छ
भने , उसले सामाजक सु र ा पु न रावे द न बोड मा पु न रावे द न दता गन सKने छ ,
जु न ूमु ख काय कारले िनयु G गरे को गै र अिधकारस7हतको ःवतऽ िनकाय
हो । पु न रावे द न सामाजक कSयाणको िनदC शकले िनण य गरे प\ात ् लगै चार

3

हFािभऽ दता ग रसKनु प छ । पु न रावे द न ू7बयाको बारे मा सोधपु छ सामाजक
सु र ा े ऽ एकाइ (जीड योजना) मा गन स7कछ ।

शं काःपद ठगी वा द ु ? पयोग के सको उजु र

9.

बे इ मानी गर भा ूाF गन का लािग कसै ले जानी जानी वा िनयतवश गलत
जानकार उपलQध गराउँ छ वा कु नै जानकार गोLय रा]छ भने आपरािधक
7बयाकलापको ?पमा िलइछ । शं काःपद ठगी र द ु ? पयोगको के सको उजु र
सामाजक सु र ाको 0वशे ष हटलाईन 2332 0101 माफत गन स7कछ ।

4

अनुसूची

गुं ग डं ग योजनाअतग को आय र स:प0

 “आय” मा रोजगारको पा रौिमक, हातेकाम र Jयापार, इYया7दको आय (तलव,
पा रौिमक, ूाF मािसक किमसन वा बोनस, र ःवः रोजगारबाट ूाF मािसक आयस7हत),
अवकास लाभ/पेसन, र भाडा िलइएको खुद आय समावेश हुछ । प रवारका सदःय,
नातेदार वा साथीह?को योगदान, र पिछSलो मोटC ज योजनाअतगत ूाF मािसक भुGानी
संल4न हुँदैन, तर कुनै खच नभएर संकलन भएको वचत/नगदलाई “स:प0” को ?पमा
िलइनेछ ।

 “स:प0”

(1)

मा ज4गा र गैर अपनYव िलइएको स:प0

(2)

, हातमा रहे को नगद, ब[क

वचत, ःटक र सेयरमा गरे को लगानी (बोड, शःट फ5ड र एकमुःट लाभ

(3)

), लगानीका

लािग साधन (जःतैः `याKसी र सावजिनक हSका बस) र यसको Jयापा रक अनुमित, र
सुनको बार र सुनको िसKका, इYया7द । मािलकले िलएको स:प0, भ0वंयमा आbनो
ूयोगका लािग कोलु:बे रयम िनचे, र बीमा योजनाको नगद मूSय समावेश हुँदैन ।
िNJय ：

(1)

हं गकंग, मकाउ र मेनSया5ड वा समुिपारका स7हत ।

(2)

गुंगडं गमा बःने ूमुख बासःथानको स:प0को मूSयमाऽ मािननेछैन । आवेदक र/वा
उसको जीवनसाथीले

संयुG ?पमा वा छु`टाछु`टै

राखेको अय स:प0लाई

“गैर-मािलक-िलएको स:प0” को ?पमा िलइनेछ र यसलाई “स:प0” को मुSयांकनको
बेला िलइनुपछ ।

(3)

एकमुःट अवकास लाभले अिनवाय अवकाश कोष भनाले हाल अिनवाय अवकाश कोष

(“एमपीएफ”) योजना(ह?) वा अय अवकाश योजना(ह?) अतगत रहे को अवकाश
लाभलाई बुझाउँ छ । यःतो एकमुःट लाभको अनुमािनत कूल रकम एमएफपी शःट(ह?)
वा अय अवकाश योजना शःट(ह?)/ूशासक(ह?) वा अय सादिभक कागजातले जार
गरे को पिछSलो लाभ 0ववरण(ह?) मा रहे को जानकारमा आधा रत हुछ ।

(4)

िसफा रस ग रएको सीमाको माऽाको सूचना सामाजक कSयाण 0वभागको सामाजक
सुरा ेऽ एकाइ (जीड योजना) वा अय सामाजक सुरा ेऽ एकाइ वा सामाजक
कSयाण 0वभागको वेवसाइट (www.swd.gov.hk) बाट ूाF गन स7कछ ।
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सामाजक सु र ा े ऽ एकाइको ठे गाना, टे िलफोन न:वर र खु ला समय
(गुं ग डं ग योजना)

गुंगडं ग योजना सोधपुछ हटलाईन

काया ल य

समाजक

3105 3266
टे िलफोन

ठे गाना

सुरा

ेऽ

न:वर

एकाइ एकाइ 2110-2111, 21/एफ., Sया5डमाक नथ, 39 3105 3294

(गुंगडं ग योजना)

लंग सम एभेयु, िशयुंग सुइ, हं गकंग

खु ला समय
सोमबारदे ख शुबबार:

0वहान 8:45 दे ख 7दउँ सो 1:00 स:म
7दउँ सो 2:00 दे ख बेलुकd 6:00 स:म

शिनबार, आइतबार र सावजिनक 0वदा

बद

0वभागीय हटलाईन सेवा एकाइ

2343 2255

अगःत 2013
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