
ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ ਦ ੇ ਿਤਹਤ ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਵ  ਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ

ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ (ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ ਅਤੇ ਊਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ 

ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਹਨਾਂ ਯ ਗ  ਸਨੀਕਾਂ ਨੋੰ   ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਭਿੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ (ਵਸਰਫ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ ) ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਫਜੁੀਆਨ (ਵਸਰਫ ਫਜੁੀਆਨ 

ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ ) ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੌਣ ਕੀਤੀI ਬੁਢਾਪਾ ਭਿੱਤਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ  ਸਨੀਕਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ 

ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪ ੇਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ਣ  ਾਲੀ ਖਾਸ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨੋੰ   ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੈਰ-ਸਾਧਨ ਪਰੀਵਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਭਿੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈI 

ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 

ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਖਰਵਚਆਂ ਨੋੰ   ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਭਿੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੋੰ   ਵ ਿੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈI  

(Punjabi)
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ਯ ਗਤਾ ਮਾਪਦੋੰਡ 

ਇਿੱਕ ਵਬਨੇਕਾਰ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਭਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯ ਗ ਹੁੋੰਦਾ 

ਹੈ , ਜੇਕਰ ਉਹ: 

(a) ਹੇਠਾ ਵਲਖੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਲ ੜਾਂ/ਜਰ ਰਤਾਂ  ਨ ੋੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:

(1) ਉਹ ਘਿੱਟੋਂ ਘਿੱਟ ਵਪਛਲੇ ਸਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ  ਸਨੀਕ ਹ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ/ਚਾਹੀਦੀ; ਅਤੇ

(2) ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਰੋੰਤ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਟ  ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਖ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਹ ਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ (ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ  ਿੱਧ

ਤੋਂ  ਿੱਧ 56 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਨ ੋੰ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਖ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੋੰਵਨਆ ਜਾ ੇਗਾ)I

ਨ ਟ ਕਰ : (i) ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਖ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨ ੋੰ ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ 

ਨ ੋੰ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਖੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਯਾਤ 

ਕੀਤੇ  ਰਕਰ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ) ਵਕਸੇ ਹ ਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੋੰ  ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈI  

(ii) ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁਰੋੰਤ

ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਟੋਂ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਖੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਨਹੀ,ਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ

ਕੋੰਮ ਦੀ  ਜ੍ਾ ਨਾਲ ਹ ਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨ ੋੰ  ਅਨਵਡਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ੀ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ Iੇ

ਵਜਥੇ ਇਿੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਲ ੜ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ 56 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-

ਹਾਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹ  ੇ, ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਵਲਆਨ ਵ ਭਾਗ ਦੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ 56 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨ ੋੰ  ਆਪਣੀ ਸ ਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਵਡਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਸਬ ਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇI

(iii) ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨ ਲੈੋੰਡ, ਮਕਾਓ ਜਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ੀ

ਦੇਸ਼ਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛਡਣਾI

(b) ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ [ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨ ੋੰ  ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ ਸਕੀਮ/ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ

ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਿੱਤੇ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ  ਾਲੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋਂ ਘਟ

60 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ (ਵਸਰਫ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ )/ ਫੁਜੀਆਨ (ਵਸਰਫ

ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ ) ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ  ੇਗੀ] ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ

(ਵਸਰਫ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ )/ ਫੁਜੀਆਨ (ਵਸਰਫ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗ )

ਵ ਖੇ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ/ਰਖਦੀ ਹੈ;
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(c) ਜੇ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਰਾਏ  ਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੋੰ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛਡਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਰਾਏ  ਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨ ੋੰ  ਛਡਣਾ ਪ ੇਗਾ

ਜਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਵ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਮਟਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ;

(d) ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਭਿੱਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕ ਈ ਹ ਰ ਭਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵ ਆਪਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ;

(e) ਕਾਨ ੋੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਦੋੰਡਾਤਮਕ ਸੋੰਸਥਾ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਵਗਆ/ਗਈ ਹੈ;

ਅਤੇ

(f) ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਭਿੱਤ ੇਲਈ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤ ੇਲ ੜੀਦੇਂ ਯ ਗਤਾ ਮਾਪਦੋੰਡ ਪ ਰ ੇਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:

(1) ਬੁਢਾਪਾ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ

⚫ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ  ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈI

(2) ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ

⚫ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ; ਅਤੇ

⚫ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹ  ੇ

ਤਾਂ) ਥਲੇ ਨ ਟ  ੇਖ  ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋੰਪਿੱਤੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਤੋਂ

 ਿੱਧ ਨਹੀ ਂਹ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀI 

(3) ਊਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ

⚫ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ; ਅਤੇ

⚫ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹ  ੇ

ਤਾਂ) ਥਲੇ ਨ ਟ  ੇਖ  ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋੰਪਿੱਤੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਤੋਂ

 ਿੱਧ ਨਹੀ ਂਹ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀI 
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ਨ ਟ ਕਰ : ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵ  ਾਹਕ ਸਵਥਤੀ “ਕਦੇ ਵ ਆਹ ਨਹੀ ਕੀਤਾ”, “ਅਲਗਾ ”, “ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ” ਜਾਂ 

“ਵ ਧ ਾ” ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨ ੋੰ  ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ ਵਨਿੱ ਜੀ  ੇਰ  ੇਅਤ ੇਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਸੋੰਪੋੰਤੀ 

ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲ ੜ ਹੈI ਜੇਕਰ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵ  ਾਹਕ ਸਵਥਤੀ “ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ” ਜਾਂ “ਸਵਹ-

ਆ ਾਸੀ” ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲ ੜੀਦਂਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਸਾਥੀ/ਸਵਹ-ਆ ਾਸੀ ਸਾਥੀ ਦੇ 

ਵਨਿੱ ਜੀ  ੇਰ ੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋੰਪਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇI  

[*ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਮਾਮਵਲਆ ਂਲਈ ਲਾਗ  ਹੁੋੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਬਨੈਕਾਰ (i)  ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਘਰ 

ਅੋੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਵਹੋੰਦੇ ਹਨ; (ii) ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਰ ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਹੋੰਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇ(iii) SWD ਨ ੋੰ  ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ 

ਵਨਿੱ ਜੀ ਅਤੇ ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਵਹ-ਅ ਾਸੀ ਸਾਥੀ ਮੌਜ ਦਾ 

ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ/ ਊਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ/ਹ ਰ ਭਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀI ਅਵਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ “ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ ਵੜਆਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ ਸਰ ਤ ਵਸਮਾਂ ਾਂ” ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਜਾੋੰਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾI]    

ਅਰਜ਼ੀ ਜਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਿੈ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੋੰ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਿੱਚ ਵਨਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਰਆ ਾਂ ਨੋੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੋੰ  ਡਾਕ ਦੇ ਜਵਰਏ ਜਾਂ ਵਨਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ 

(ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ)ਵ ਿੱਚ ਦ  ਹਾਵਲਆ ਫ ਟ ਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕ ੇਂ 

ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ ਟ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ 

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ”ਨੋੰ  ਪ ਰਾ ਭਰ ਕੇ  ਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈI “ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ 

ਸਕੀਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਅਤੇ ਗਾਇਡੈਂਸ ਲਈ ਨ ਟਸ ਸਮਾਜ ਕਵਲਆਨ ਵ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ 

ਸਕੀਮ  ੈਬਸਾਈਟ (www.swd.gov.hk/gds) ਜਾਂ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ  ੈਬਸਾਈਟ 

(www.swd.gov.hk/fjs) ਤੋਂ ਡਾਉਨਲ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਇਕਾਈ (ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨI ਵਬਨੈਕਾਰ 

ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਆ ੇਦਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਾਇਡੈਂਸ ਨ ਟਸ ਫ ਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜਵਰਏ 

ਭੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI   

ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹ ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮਾਜ ਕਵਲਆਨ ਵ ਭਾਗ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਵਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ 

(ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ)ਵ ਿੱਚ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੋੰਟਰਵ ਊ ਲੈ ਣ ਦੀ 
ਵ  ਸਥਾ ਕਰੇਗਾI ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਇੋੰਟਰਵ ਊ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੋੰ   ਢੁਕ ੇਂ  ਸਮਰਥਕ 

ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹIੈ   

ਵਜਹੜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਾਂਗਡ ਂਗ (ਵਸਰਫ ਗੁਆਾਂਗਡ ਂਗਸਕੀਮ ਤੇ ਲਾਗ )/ ਫੁਜੀਆਨ (ਵਸਰਫ 

ਫੁਜੀਆਨ ਯ ਜਨਾ ਤੇ ਲਾਗ )ਵ ਿੱ ਚ ਸੈਟਲ ਹ  ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ/ਕਲੀਵਨਕ ਦੁਆਰਾ 

ਮੇਵਡਕਲ ਪਰ ਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ  ਇਹ ਵ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸ ਾ ਸਥ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਣ ਦੇ ਕਾਵਬਲ ਨਹੀਂ  ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਵਲਆਨ ਵ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਏਜੇ ੋੰਟ 

ਨੋੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਰਆ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾI 

http://www.swd.gov.hk/gds
http://www.swd.gov.hk/fjs
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ਨ ਟ ਕਰ : 

ਸਮਾਜ ਕਵਲਆਨ ਵ ਭਾਗ ਭਿੱਤੇ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯ ਗ ਉਮਰ (ਵਜਹੜਾ 65 ਾਂ ਤੋਂ 70 ਾਂ ਜਨਮਵਦਨ) ਤਿੱਕ 

ਪੋੰਹਚੁਨ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਨ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗਸਕੀਮ/ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ 

ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ / ਬਢੁਾਪਾ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਸ ਵ  ਸਥਾ ਦੇ ਤਵਹਤ, 

ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਟਣ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ / ਬੁਢਾਪਾ ਸੋੰਬੋੰਧੀ ਭਿੱਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 

ਵਜਸ ਤਾਰੀਖ ਨੋੰ   ਵਬਨੈਕਾਰ ਯ ਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯ ਗਤਾ ਮਾਪਦੋੰਡ ਪ ਰ ੇਕਰਦਾ ਹੈI  

ਪੁਛਜਗਛ 

ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ-ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ-ਸਕੀਮ  ੈਬਸਾਈਟ (www.swd.gov.hk/gds) ਜਾਂ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ  ੈਬਸਾਈਟ 

(www.swd.gov.hk/fjs) ਤੇ ਜਾਉI ਗੁਆਂਗਡ ੋੰਗ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਵਗਛ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫ ਨ ਲਾਈਨ 3105 3266 ਤੇ ਸੋੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ I   

ਜਸਤੋੰਬਰ 2021 

http://www.swd.gov.hk/gds
http://www.swd.gov.hk/fjs


GGGuuuaaannngggdddooonnnggg   SSSccchhheeemmmeee   aaannnddd   FFFuuujjjiiiaaannn   SSSccchhheeemmmeee   

The Guangdong Scheme and Fujian Scheme under the Social Security Allowance Scheme 
comprise Old Age Allowance and Old Age Living Allowance (including Normal Old Age 
Living Allowance and Higher Old Age Living Allowance) to provide monthly allowance 
for eligible Hong Kong residents who choose to reside in Guangdong (only applicable to 
Guangdong Scheme) or Fujian (only applicable to Fujian Scheme).  Old Age Allowance 
is designed to provide a monthly allowance on a non-means-tested basis to Hong Kong 
residents who are 70 years of age or above to meet their special needs arising from old age. 
Old Age Living Allowance is to provide a special allowance per month to supplement the 
living expenses of Hong Kong residents aged 65 or above who are in need of financial 
support and having income and assets not exceeding the prescribed limits. 
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Eligibility Criteria 

An applicant is eligible for an allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme if 
he/she: 
(a) satisfies the following residence requirements:

(1) he/she must have been a Hong Kong resident for at least seven years; and

(2) he/she must have resided in Hong Kong continuously for at least one year
immediately before the date of application (absence from Hong Kong up to a
maximum of 56 days during the one-year period is treated as residence in Hong
Kong).

Note: (i) Persons whose presence in Hong Kong is unlawful or persons who
are permitted to stay in Hong Kong for a purpose other than 
residence (for example, imported workers or visitors) are excluded 
from the Scheme. 

(ii) In determining whether an applicant has resided in Hong Kong
continuously for at least one year immediately before the date of
application, consideration can be given to disregarding absences
arising from paid work outside Hong Kong during the one-year
period, subject to there being sufficient documentary proof.
Where an applicant has been absent from Hong Kong for more than
56 days during the one-year period because of the need to receive
medical treatment outside Hong Kong, the Director of Social
Welfare can consider exercising his discretion to disregard the
absences exceeding the 56-day limit, subject to the reason for and
evidence of receiving medical treatment outside Hong Kong being
established.

(iii) Absence from Hong Kong means leaving Hong Kong for the
Mainland, Macao or overseas countries/territories.

(b) continues to reside in Guangdong (only applicable to Guangdong Scheme)/Fujian
(only applicable to Fujian Scheme) during receipt of allowance [a recipient under the
Guangdong Scheme/Fujian Scheme will be required to reside in Guangdong (only
applicable to Guangdong Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) for at
least 60 days within a payment year for obtaining a full-year payment of allowance];

(c) should surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name from the
tenancy before leaving Hong Kong if he/she is an authorised public rental housing
tenant;
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(d) is not in receipt of any other allowance under the Social Security Allowance Scheme
or assistance under the Comprehensive Social Security Assistance Scheme;

(e) is not being detained in legal custody or admitted to a penal institution; and

(f) fulfils the following eligibility criteria required by the individual allowance:

(1) Old Age Allowance

 he/she is aged 70 or above.

(2) Normal Old Age Living Allowance

 he/she is aged 65 or above; and
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note below

has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed
limits.

(3) Higher Old Age Living Allowance

 he/she is aged 65 or above; and
 he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note below

has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed
limits.

Note: If an applicant’s marital status is “Never Married”, “Separated”, “Divorced” or 
“Widowed”, he/she is only required to provide his/her personal particulars and 
information on his/her own income and assets.  If an applicant’s marital status is 
“Married” or “Cohabiting*”, the applicant is required to provide his/her 
spouse’s/cohabiting partner’s personal particulars and information on income and 
assets. 

[*Only applicable to cases where the applicant (i) is currently living with a 
cohabiting partner in the same household; (ii) is living on shared resources with the 
cohabiting partner; and (iii) agrees to provide the personal and financial information 
of the cohabiting partner to the SWD, regardless of whether the applicant’s 
cohabiting partner is/is not currently receiving the Normal Old Age Living 
Allowance/Higher Old Age Living Allowance/other allowance.  Such application 
will be subject to the means test assessment based on the “Financial Resource Limits 
for Married Couples”.]
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How to Apply 

Applicants must complete the application procedures in person in Hong Kong, prior to 
which applicants are required to return the completed “Guangdong Scheme and Fujian 
Scheme Application Form” together with two recent photos and photocopies of all relevant 
supporting documents to the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian 
Scheme) by post or in person first.  The “Guangdong Scheme and Fujian Scheme 
Application Form” and Guidance Notes can be downloaded from the Social Welfare 
Department’s Guangdong Scheme website (www.swd.gov.hk/gds) or Fujian Scheme 
website (www.swd.gov.hk/fjs) or obtained from any social security field units.  
Applicants can also obtain the Application Form and Guidance Notes from the Social 
Security Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme) by phone or by post.  

Upon receipt of an application, the Social Welfare Department will make arrangements 
for an interview with the applicant at the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme 
and Fujian Scheme).  Applicants need to bring along original copies of relevant 
documents when attending the scheduled interview. 

For applicants who have already settled in Guangdong (only applicable to Guangdong 
Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) and can produce medical proof(s) 
issued by public hospital/clinic indicating that they may not be able to travel to Hong Kong 
for the application due to health condition, the Social Welfare Department will request its 
agent(s) to assist the applicants in completing the application procedures. 

Note: 
The Social Welfare Department accepts application for Old Age Living Allowance/Old 
Age Allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme within one month prior to 
the applicant’s reaching the respective qualifying age (i.e. the 65th or 70th birthday) for the 
allowance.  Under this arrangement, the payment of Old Age Living Allowance/ Old Age 
Allowance will be calculated from the date of applicant fulfils the qualifying age and 
satisfies all the eligibility criteria. 

Enquiries 

For more information about the Guangdong Scheme or Fujian Scheme, please visit the 
Guangdong Scheme website (www.swd.gov.hk/gds) or Fujian Scheme website 
(www.swd.gov.hk/fjs).  Enquiries about the Guangdong Scheme or Fujian Scheme can 
be made to the Guangdong Scheme and Fujian Scheme Enquiry Line at 3105 3266. 

September 2021 
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