(Punjabi)

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਜੱ ਿਆ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਭੱਤਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) (SSA) ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਜਿਭਾਗ (ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ.) (SWD) ਿੱਲੋਂ ਸੰਚਾਜਲਤ
ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ, ਉੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਭੱਤਾ, ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ, ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ, ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ
ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੈ
ਿਾਾਂ ਿੋ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਾਂਜਕ ਬੁਢਾਪੇ ਿਾਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਾਂ ਿਾਸ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਜਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਿਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂਿਾਨ ਸਕੀਮ ਜਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ, ਸਧਾਰਨ
ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਜਹਤ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਯੋਗ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭੱਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ (ਜਸਰਫ਼ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ) ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂ ਫੂਿਾਨ (ਜਸਰਫ਼ ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ) ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ (ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂਿਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ) ਦੇ ਜਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ, ਿੋ ਜਕ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਿਾਾਂਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਇੱਕ ਜਿਆਕਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਉਹ:
(a) ਹੇਠਾਾਂ ਜਲੱਿੀਆਾਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:
(1) ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪੱਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ
(2) ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਪਜਹਲਾਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼
ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇੱਕ-ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 56 ਜਦਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂ ੰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ
ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੰਜਨਆ ਿਾਿੇਗਾ)।

ਨੋ ਟ ਕਰੋ: (i) ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਗੈਰ ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ
ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਿਾਾਂ ਸੈਲਾਨੀ), ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਰੱਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ।
(ii) ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਿੋ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਉੱਪਰ (1) ਅਤੇ (2) ਜਿਚ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(iii) ਇਹ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਜਗਆਾਂ ਜਕ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਪਜਹਲਾਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ ਾਈ ਦੀ ਿਿ੍ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਿਾਲੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂ ੰ (ਜਸਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਜਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ) ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਿਿ੍ਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂ ੰ ਅਣਜਡੱਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਢੁ ਕਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਜਚਤ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ 56 ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਰਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਉਸ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਜਿਆਕਤੀ ਲਈ
56 ਜਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਜਿਿੇਕ ਅਤੇ ਸੂਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਜਡੱਠ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।
(iv) ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੈਂ ਡ, ਮਕਾਓ ਿਾਾਂ ਜਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ/ਿੇਤਰਾਾਂ ਜਿੱਚ ਿਾਣ ਲਈ
ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਛੱਡਣਾ।
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(b) ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ (ਜਸਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ਯੋਗ)/ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ (ਜਸਰਫ਼ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ)/ਫੂ ਿਾਨ (ਜਸਰਫ਼ ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ)
ਜਿਿੇ ਰਜਹਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿਦਾ/ਰੱਿਦੀ ਹੈ;
(c) ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਿਾਾਂ ਜਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ
ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ;
(d) ਕੰਨੁਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਰਾਸਤ ਜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਲਆ/ਲਈ ਜਗਆ/ਗਈ ਹੈ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ/ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ
(e)

ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਭੱਤੇ ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ:
(1) ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
◆

ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(2) ਸਧਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ
◆

ਉਹ ਜਸਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕਾਰਿਕਾਰੀ (Chief Executive) (ਿਾਾਂ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਜਿੱਚ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ) ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਅਯੋਗਤਾ
ਲਈ ਪਰਮਾਜਣਤ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ

◆

ਉਸਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਜਥਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਲਈ ਿਾਰੀ ਹੋਿ।ੇ

(3) ਉੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤਾ
◆ ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਜਸਹਤ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਕਾਰਿਕਾਰੀ (Chief Executive) (ਿਾਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਜਿੱਚ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ) ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਜਣਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ
◆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਜਿੱਚ (ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਿਰੀਦੀ ਹੋਈ ਥਾਾਂ

ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਿਭਾਲ ਘਰਾਾਂ
ਜਿਚਲੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਥਾਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਿਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ
ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਜਿੱਚ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ, ਿਾਾਂ ਜਸੱਜਿਆ ਜਬਓਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਾਸ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਜਿੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਜਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।
(4) ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
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◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਉਸਦੇ ਿੀਿਨਸਾਥੀ/ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ (ਿੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ) ਪੰਨਾ 5 'ਤੇ ਨੋ ਟ ਦੇਿੋ
ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(5) ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਉਸਦੇ ਿੀਿਨਸਾਥੀ/ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ (ਿੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ) ਪੰਨਾ 5 'ਤੇ ਨੋ ਟ ਦੇਿੋ
ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(6) ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ
◆ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
◆ ਿੇਕਰ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਕਰਾਏ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹੈ,

ਤਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਕਰਾਏ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਯੂਜਨਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿੇਗਾ ਿਾਾਂ
ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਮਟਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ; ਅਤੇ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
(i)

ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ

◆

ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ii) ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ/ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
◆

ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

◆

ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਉਸਦੇ ਿੀਿਨਸਾਥੀ/ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ (ਿੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ) ਪੰਨਾ
5 'ਤੇ ਨੋ ਟ ਦੇਿੋ

ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ।
(7) ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ
◆ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਫੂ ਿਾਨ ਜਿਿੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
◆ ਿੇਕਰ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਕਰਾਏ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹੈ,

ਤਾਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਕਰਾਏ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਯੂਜਨਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿੇਗਾ ਿਾਾਂ
ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਜਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਮਟਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ; ਅਤੇ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
(i)

ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
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◆ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ii) ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ/ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
◆ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਉਸਦੇ ਿੀਿਨਸਾਥੀ/ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ (ਿੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ) ਪੰਨਾ
5 'ਤੇ ਨੋ ਟ ਦੇਿੋ

ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਨਰਜਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ।

ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਿੇਕਰ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਿਾਹਕ ਸਜਥਤੀ "ਕਦੇ ਜਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ", "ਿੀਿਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ", "ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ" ਿਾਾਂ
"ਜਿਧਿਾ" ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਜਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਨੱਿੀ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਿਾਹਕ ਸਜਥਤੀ "ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ" ਿਾਾਂ "ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਜਹਣਾ ਿਾਾਂ ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨਾ*"
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀਿਨਸਾਥੀ/ਸਜਹਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਨੱਿੀ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ।
[*ਜਸਰਫ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਜਬਨੈ ਕਾਰ (i) ਿਰਤਮਾਨ ਜਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
ਸਜਹਿਾਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਜਹ ਜਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ; (ii) ਸਜਹਿਾਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ. (SWD) ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਜਹਿਾਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਨੱਿੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਸਜਹਿਾਸੀ ਸਾਥੀ ਿੱਲੋਂ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਭੱਤਾ/ਉੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤਾ/ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ "ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ
ਿੋਜੜਆਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਾਿਾਾਂ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਿਾਾਂਚ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।]

ਅਰਜ਼ੀ ਜਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਅਯੋਗਤਾ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਿਾਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਿੇਤਰ ਯੂਜਨਟ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.) (SSFU) 'ਤੇ ਜਸੱਧਾ ਫ਼ੋਨ, ਫੈਕਸ,
ਈਮੇਲ ਿਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਾਂ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਦ ਿਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਭਾਗ ਿਾਾਂ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿੱਲੋਂ ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ. (SWD) ਲਈ ਹਿਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਿੱਲੋਂ
ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ. (SWD) ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.swd.gov.hk) ਤੋਂ ਿੀ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਫ਼ਾਰਮ" ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ਾਰਮ ਸਾਰੇ ਢੁ ਕਿੇਂ ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ. (SSFU) ਨੂ ੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਾਂ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੂ ੰ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਜਿਿੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ "ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂਿਾਨ ਸਕੀਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ"
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੋਟੋਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੁ ਕਿੇਂ ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀਆਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਿੇਤਰ ਯੂਜਨਟ
(ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂਿਾਨ ਸਕੀਮ) ਜਿਿੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਾਂ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰੇ।
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ਨੋ ਟ ਕਰੋ:
ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ. (SWD) ਿਲੋਂ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮਰ (ਿੋ ਜਕ 65ਿਾਾਂ ਿਾਾਂ 70ਿਾਾਂ ਿਨਮਜਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਪਜਹਲਾਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ (ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ/ ਫੂ ਿਾਨ
ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਜਿਿਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ (ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ/ ਫੂ ਿਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ/ਬੁਢਾਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂ ੰ ਜਬਨੈ ਕਾਰ ਯੋਗ
ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਛ
ੱ ਜਗੱਛਾਾਂ
ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡਬਜਲਊ.ਡੀ. (SWD) ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ
(http://www.swd.gov.hk) ਿਾਾਂ ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.swd.gov.hk/gds) ਿਾਾਂ ਫੂ ਿਾਨ
ਸਕੀਮ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ (http://www.swd.gov.hk/fjs) 'ਤੇ ਿਾਓ। ਐਸ.ਐਸ.ਏ. (SSA) ਸਕੀਮ ਸੰਬਧੀ ਪੁੱਛਜਗੱਛਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਿਭਾਗ
ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ ਸੇਿਾ ਯੂਜਨਟ (ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ.: 2343 2255, ਫ਼ੈਕਸ ਨੰ.: 2763 5874) 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.
(SSFU) ਿਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਿੇਤਰ ਯੂਜਨਟ (ਗੁਆਾਂਗਡੋਂਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੂਿਾਨ ਸਕੀਮ) ਜਿਿੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂ ਬਰ 2020
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Social Security Allowance Scheme
The Social Security Allowance (SSA) Scheme which is administered by the Social Welfare
Department (SWD) includes Old Age Allowance, Normal Disability Allowance, Higher
Disability Allowance, Normal Old Age Living Allowance, Higher Old Age Living Allowance,
Guangdong Scheme and Fujian Scheme.
The SSA Scheme is non-contributory. Old Age Allowance and Disability Allowance are
designed to provide a monthly allowance to Hong Kong residents who are 70 years of age or
above or who are severely disabled to meet their special needs arising from old age or
disability respectively. Normal Old Age Living Allowance and Higher Old Age Living
Allowance are 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. Guangdong
Scheme and Fujian Scheme comprise Old Age Allowance, Normal Old Age Living
Allowance and Higher Old Age Living Allowance respectively 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).
Applicants of Disability Allowance and Old Age Allowance (including Old Age Allowance
under Guangdong Scheme and Fujian Scheme) under the SSA Scheme are not required to
go through a means test.
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Eligibility Criteria
A person is eligible for an allowance under the SSA 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 SSA
Scheme.
(ii) Hong Kong residents aged below 18 applying for Disability Allowance
are exempted from the residence requirements in (1) and (2) above.
(iii) 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 full-time study (for Disability Allowance applicants only) or
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.
(iv) Absence from Hong Kong means leaving Hong Kong for the Mainland,
Macao or overseas countries/territories.
(b) continues to reside in Hong Kong (only applicable to Old Age Allowance/Disability
Allowance/Old Age Living Allowance)/Guangdong (only applicable to Guangdong
Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) during receipt of payment;
(c) is not in receipt of any other allowance under the SSA Scheme or assistance under the
Comprehensive Social Security Assistance Scheme;
(d) is not being detained in legal custody or admitted to a penal institution; and
(e)

fulfils the following eligibility criteria required by the individual allowance:
(1) Old Age Allowance


he/she is aged 70 or above.
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(2) Normal Disability Allowance


he/she is certified by the Director of Health or the Chief Executive, Hospital
Authority (or under exceptional circumstances by a registered medical
practitioner of a private hospital) to be severely disabled; and



his/her disabling condition will persist for at least 6 months.

(3) Higher Disability Allowance
 in addition to meeting the eligibility criteria for Normal Disability Allowance

above, he/she must be certified by the Director of Health or the Chief
Executive, Hospital Authority (or under exceptional circumstances by a
registered medical practitioner of a private hospital) to be in need of constant
attendance from others in his/her daily life; and
 he/she is not receiving care in residential institutions subsidised by the

government (including subsidised places in subvented/contract homes and
residential care homes under various bought place schemes) or all public
hospitals and institutions under the Hospital Authority, or boarding in special
schools under the Education Bureau.
(4) 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 on page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.
(5) 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 on page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.
(6) Guangdong Scheme
 he/she chooses to reside in Guangdong;
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name
from the tenancy before leaving Hong Kong; and
 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age

Living Allowance:
(i)

Old Age Allowance



he/she is aged 70 or above.

(ii) Normal Old Age Living Allowance/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 on
page 4
has/have a monthly income and assets not exceeding the
prescribed limits.
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(7) Fujian Scheme
 he/she chooses to reside in Fujian;
 if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is

required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name
from the tenancy before leaving Hong Kong; and
 he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age

Living Allowance:
(i)

Old Age Allowance



he/she is aged 70 or above.

(ii) Normal Old Age Living Allowance/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 on
page 4
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”.]

How to Apply
An Old Age Allowance/Disability Allowance/Old Age Living Allowance applicant or his/her
relative/friend can make an application directly with a social security field unit (SSFU) near
to his/her place of residence by phone, by fax, by e-mail, by post or in person. An
application may also be made through referral to SWD by another government department
or a non-governmental organisation. The applicant can also download the “Social Security
Allowance Application Form” from SWD’s website (http://www.swd.gov.hk) and return the
completed application form together with photocopies of relevant supporting documents to
the SSFU by post or in person.
An applicant of Guangdong Scheme and Fujian Scheme must complete the application
procedures in person in Hong Kong, prior to which the applicant is 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.
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Note:
SWD accepts application for Old Age Living Allowance/Old Age Allowance (including the
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 (including the Old Age Living Allowance/Old Age
allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme) will be calculated from the date
of applicant fulfils the qualifying age and satisfies all the eligibility criteria.

Enquiries
For more information about the SSA Scheme, please visit the SWD’s website
(http://www.swd.gov.hk) or Guangdong Scheme website (http://www.swd.gov.hk/gds) or
Fujian Scheme website (http://www.swd.gov.hk/fjs). Enquiries about the SSA Scheme can
be made to the Departmental Hotline Service Unit (Telephone no.: 2343 2255, Fax no.:
2763 5874) or the nearest SSFU or the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and
Fujian Scheme).

October 2020
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