
2022 (चरण 2) खपत भौचर योजना 

 

योजनाको विषयमा जानकारी नोटहरू 

 

2022 (चरण 2) खपत भौचर योजना (“योजना”) अन्तर्गत, स्थानीय अथगतन्त्रको 

पुनरूत्थानलाई र्तत तिन र तितजटल अथगतन्त्रको तिकास प्रिर्गन र्नगका साथै स्थानीय 

खपत बृद्धि र्ने दृतिकोणले हरेक योग्य व्यद्धिलाई तकस्ताबन्दी रूपमा $10,000 / 

$5,000 को तिि्युतीय खपत भौचर तितरण र्ररने छ।  

 

योग्यता मापदण्ड 

 

ितागिालले तनम्न मापिण्ड पुरा र्नुगपछग [नोट1] - 

(A) 13 जुन 2022 मा िा सोभन्दा अति 18 िर्ग िा मातथको उमेरको हुनुपने; र 

(B) 13 जुन 2022 मा, 

(i) मान्य हङकङ स्थायी पररचय पत्रिाहक ("HKPIC")[नोट 2] िा व्यद्धि िताग 

तनयमािली, क्याप 177A अन्तर्गत िताग आयुिले जारी र्रेको मान्य अपिािको 

प्रमाणपत्र ("EC") भएको हङकङको स्थायी बातसन्दा; िा 

(ii) मान्य हङकङ पररचय पत्रिाहक ("HKIC")[नोट 2] िा व्यद्धि िताग तनयमािली, 

क्याप 177A अन्तर्गत िताग आयुिले जारी र्रेको मान्य अपिािको प्रमाणपत्र 

("EC") भएको हङकङको बातसन्दा जो हङकङ र मकाउको अनुमतत 

(सार्ारणतयााः  “एकतर्फी अनुमतत” भनी बुतिने) का लातर् हङकङ आएको छ िा 

जोसँर् मातथको (B)(i) ले प्रायोजन र्रेको आतितको रूपमा हङकङमा रहने 

मान्य अनुमतत [नोट 3] छ; िा     

(iii) नोटहरू 4 अनुसार, मान्य HKIC[नोट 2] िा व्यद्धि िताग तनयमािली, क्याप 177A 

अन्तर्गत िताग आयुिले जारी र्रेको मान्य EC भएको हङकङको बातसन्दा [नोट 3] 

र मातथ (B)(ii) मा नपने खालको व्यद्धि; र 

(C) स्थायी रूपमा हङकङबाट प्रस्थान नर्रेको िा यस्तो तनयत नभएको [नोट 5]. 



 

[नोट 1: हङकङ तिशेर् प्रशासतनक के्षत्र सरकार ("सरकार") ले व्यद्धि ितागिालसँर् 

सम्बद्धित तितशिीकृत मापिण्ड (भन्नाले, मापिण्ड (A) िेद्धख (C)) र अन्य कारणहरूलाई 

ध्यानमा राखेर व्यद्धि ितागिालहरूको योग्यता तनणगय र्ने अतर्कार राख्िछ जसलाई 

सरकारले 2022 खपत भौचर योजना (“योजना”) को प्रयोजनका लातर् सान्दतभगक ठान्दछ 

(सािगजतनक कोर्को सही प्रयोर्को सुतनतितता, योजनाको िुरूपयोर्बाट रोकथाम, 

प्रचतलत कानूनी प्रािर्ान र आिश्यकताहरूसँर् बातिने कुनै पतन खचगको 

रोकथामलर्ायत अन्य)।]  

 

[नोट 2: यति ितागिालसँर् मान्य संकलन अिर्ीको HKPIC िा HKIC को तनिेिन द्धिकार 

र्ररएको प्रमाण  (भन्नाले ROP140/ROP140A) छ भने HKPIC िा HKIC को कार्जात 

प्रमाणसम्विी मापिण्ड (B) पुरा र्रेको मातनन्छ । यो योजनाको प्रयोजनका लातर्, 

एचकेआइसीले कािगको अर्ातिको भार्मा "हङकङ पररचय पत्र" शब्द उले्लख भएको 

पररचयपत्रलाई जनाउँछ।] 

 

[नोट 3: यो योजनाको प्रयोजनका लातर्, “हङकङमा रहन मान्य अनुमतत” को अथग 

आर्नु्तकहरूको रूपमा हङकङमा रहने अनुमततबाहेक अध्यार्मन अध्यािेश, क्याप. 

115 अन्तर्गत हङकङमा रहन पाउने अनुमतत हो ।] 

  

[नोट 4: िताग आयुिले क्याप 177A (उपयुि हँुिा) अन्तर्गत जारी र्रेको मान्य 

एचकेआइसी िा इसीिाहक तनम्न व्यद्धिहरू हङकङमा रहनका लातर् मान्य अनुमतत 

भएपतन यो योजनाका लातर् अयोग्य छन्- 

⚫ सरकारको िम आयात योजनाअन्तर्गत हङकङबातहरबाट सम्िौता कामिारको 

रूपमा काम र्रररहेको व्यद्धि; िा 

⚫ हङकङबातहरबाट िरेलु कामिारको रूपमा काम र्रररहेको व्यद्धि; िा 

⚫ कनु्सलर सम्बि अध्यािेश क्याप. 557 को अथगतभत्र कनु्सलर पिको सिस्य रहेको 

व्यद्धि; िा 



⚫ हङकङ ग्याररसनको सिस्य भएको व्यद्धि; िा 

⚫ तसर्फाररस र्ररएको केन्द्रीय जनसरकारको यात्रा कार्जातिाहक व्यद्धि ।] 

 

 

 

[नोट 5: यो योजनाको प्रयोजनका लातर्, व्यद्धिले स्थायी रूपमा हङकङ छोिेको छ िा 

उसको यस्तो तनयत छ भनी तनर्ागरण र्नगका लातर्, सरकारले तनम्न कारणलर्ायतलाई 

ध्यानमा राखे्न छ - 

(a) सो व्यद्धि 18 जुन 2019 िेद्धख 12 जुन 2022 सम्मको समयाितर्मा तनयतमत रूपमा 

हङकङमा अनुपद्धस्थत भइरहेको छ की छैन र यति छ भने, भतनएको अिर्ीमा, ऊ: 

(i) पोटेबल तिसृ्तत सामातजक सुरक्षा सहायता योजनाअन्तर्गतको सहायता, 

रु्आङ्गिोङ्ग योजना िा रु्फतजयान योजनाअन्तर्गत भत्ता प्राप्त र्रररहेको तथयो 

की तथएन; 

(ii) सम्बद्धित अतर्कारीले मान्यता तिएको हङकङबातहरको 

तिद्यालय/तिश्वतिद्यालयमा पतिरहेको तथयो की तथएन; 

(iii) िम तिभार्ले सञ्चालन र्रेको कामिार तििा योजनाको सहभार्ी तथयो की 

तथएन; 

(iv) मेतिकल कारणले हङकङबातहरका अस्पतालमा भनाग भएको तथयो की तथएन; 

(v) सरकार िा हङकङमा रहेको कम्पनी/संस्थाका लातर् अस्थायी रूपमा* 

हङकङबातहर काम र्रररहेको तथयो की तथएन, िा यस्तो काम र्रररहेको 

पररिारका तनकट सिस्यसँर् बतसरहेको तथयो की तथएन; र/िा 

(vi) सरकारले यो योजनाको प्रयोजनका लातर् मान्य भनी तनर्ागरण र्रेको हुन सके्न 

अन्य असार्ारण कारण(हरू) मा पयो की परेन; र 

*यो योजनाको प्रयोजनका लातर्, यसको अथग सो व्यद्धिले हङकङमा रहेको कम्पनी 

िा संस्थासँर् काम र्रररहेको छ र हङकङबातहर अस्थायी रूपमा खटाइएको छ, र 

तनजको खटनपटन पुरा भएपतछ हङकङमा र्फतकग ने तनयत छ । 

(b) 13 जुन 2022 मा िा सोभन्दा पतहला, तनज व्यद्धिले एमपीएर्फ कानूनअन्तर्गत 



हङकङबाट स्थानीय प्रस्थानको र्रातलमा 65 िर्ग पुगु्नभन्दा अर्ाति उनको अतनिायग 

प्रोतभिेन्ड र्फन्ड (“MPF”) िा एमतपएर्फ छुट भएको  पेशार्त अिकाश योजना 

(ररकग्नाइज्ड अकुपेशनल ररटायरमेन्ट द्धिन) को लाभहरू तिक्नका लातर् कुनै मान्य 

िािी अनुरोर् पेश र्रेको छ की छैन; र 

(c) 13 जुन 2022 मा, यति सो व्यद्धि हङकङको स्थायी बातसन्दा हो भने तनजसँर् 

स्थानीय रूपमा जारी र्ररएको एचकेपीआइसी छ की छैन; र 

(d) सरकारसँर् तनकट भतिष्यमा सो व्यद्धि हङकङ र्फतकग ने तनयत नभएको तिश्वातसलो 

प्रमाण िा सूचना छ िा छैन।] 

 

भौचरको मूल्य 

 

 योग्यता मापदण्ड (A); 

(B)(i) िा (B)(ii); र (C) 

पुरा गने दताािालहरू 

योग्यता मापदण्ड (A); 

(B)(iii); र (C) पुरा गने 

दताािालहरू 

2022 (चरण 1) खपत 

भौचर योजनाअन्तगात 

भौचर वितरण गररएका 

योग्य दताािालहरू 

$5,000 यो योजनाअन्तर्गत कुनै 

पतन भौचर तितरण 

र्ररनेछैन 

2022 (चरण 1) खपत 

भौचर योजनाअन्तगात 

भौचर वितरण 

नगररएका योग्य 

दताािालहरू 

$10,000 $5,000 

 

दताा, संकलन र प्रयोग 

 

योग्य व्यद्धिहरूले तनम्न स्टोिग भ्यालू र्फतसतलटीज (“SVFs”) बाट भौचरहरू संकलन र्नग 



सके्नछन्: Alipay HK, BoC Pay, Octopus, HSBC बाट PayMe , Tap & Go र 

WeChat Pay HK. 

 

दताा 

2021 को खपत भौचर योजनामा सर्फलतापूिगक िताग भएका ितागिाहरूका लातर्, 

उनीहरूले उनीहरूको िताग िाटा संशोर्न र्नग चाहेको अिस्थामा बाहेक (भौचर प्राप्त 

र्ने एसतभएर्फ खातासतहत), पुनाः  िताग र्नुगपिैन र उनीहरूको योग्यता यतकन भएपतछ 

सोही एसभीएर्फ खातामार्फग त सम्बद्धित भौचरहरू िचातलत रूपमा प्राप्त र्नेछन्। यति 

उनीहरूले िताग िाटा संशोर्न र्नग चाहनेमा िा ततनीहरू 2021 को खपत भौचर 

योजनामा सर्फलतापूिगक िताग नभएको भएमा, उनीहरूले 23 जुन िेद्धख 23 जुलाई सम्म 

योजनाको िेिसाइटमा केन्द्रीय िताग पोटगलमार्फग त 

(www.consumptionvoucher.gov.hk) अनलाईनको माध्यमबाट िा कुनै एक 

अस्थायी सेिा केन्द्रमा (कृपया सेिा केन्द्रमा भ्रमण र्नुगअति अपोइन्टमेन्ट तलन 18 5000 

मा र्फोन र्नुगहोला) िताग र्नग सक्छन् । 

 

संकलन 

अक्टोपस छानेका सर्फल ितागिालहरूले तनम्न च्यानलहरूको माध्यमबाट खपत 

भौचरहरू संकलन र्नग सके्नछन्ाः   

 

1. एमटीआर से्टशनहरू, लाईट रेल ग्राहक सेिा केन्द्रहरू, तोतकएका सािगजतनक 

यातायात पररितगनहरू र तोतकएका रे्फरी तपयरहरूमा स्थापना र्ररएका अनुिान 

संकलन तिन्िुहरू; 

2. 7-Eleven, Circle K, Wellcome, Market Place by Jasons, Market Place, 

3hreesixty र Jasons ichiba का सबै आउटलेटहरू; 

3. अक्टोपस सतभगस प्वाइन्टहरू; र 

4. अक्टोपस एप। 

 



Alipay HK, BoC Pay, HSBC बाट PayMe, Tap & Go र WeChat Pay HK छानेका 

सर्फल ितागिालहरूका लातर्, खपत भौचरहरू तसरै् िताग र्ररएको एसतभएर्फ 

खाताहरूमा जम्मा र्ररने छ।  

 

प्रयोग 

खपत भौचरहरू स्थानीय खुद्रा, क्याटररङ र सेिा आउटलेटहरू िा ततनीहरूको 

अनलाईन पे्लटर्फमगहरूमा प्रयोर् र्नग सतकन्छ । तनम्न कारोबारहरू समेतटएको छैनाः  

 

• सरकारी भुिानीहरू (उिाहरणका लातर्, कर, जररिाना, लाईसेन्स शुल्क, सुरूङ 

शुल्क, पातकग ङ तमटरहरू)  

• सािगजतनक उपयोतर्ताको भुिानी (भन्नाले, पानी, तिजुली र ग्याँस) 

• सािगजतनक संस्थाहरूमा भुिानी (उिाहरणका लातर्, अस्पताल प्रातर्करण, 

हङकङ आिास प्रातर्करण, हङकङ आिास समाज) 

• शैतक्षक खचगहरू (भन्नाले, स्थानीय िा रै्रस्थानीय पाठ्यक्रम उपलब्ध र्राइरहेका 

प्राथतमक तथा माध्यतमक तिद्यालयहरूमा र्ररने भुिानी) 

• तित्तीय उत्पािन र सेिाहरूको खरीि (उिाहरणका लातर्, बीमा) 

• िान (परोपकारी, र्ातमगक र राजनीततक संस्थाहरूसतहत) 

• हङकङबातहर रहेका व्यापारीहरूबाट तसरै् खरीि (स्थानीय रूपमा बनाइएका 

रै्रस्थानीय अनलाईन पे्लटर्फमगहरूमार्फग त र्ररएका अनलाईन खरीिसतहत)  

• व्यद्धि व्यद्धिसम्मको भुिानीहरू 

• इनक्यासमेन्ट 

 

 

समयतावलका 

 

$5,000 मूल्यबराबरको भौचरप्राप्त गने योग्य दताािालहरू  

अक्टोपस 



पवहलो भौचर ($2,000) 

7 अर्स्ट  

दोस्रो भौचर ($2,000) 

1 अक्टोबर 

तेस्रो भौचर ($1,000) 

16 तिसेम्बर 2022 

(यति जम्मा योग्य खचग 30 नोभेम्बर 2022 सम्म $4,000 पुरे्मा) 

 

िा 16 जनिरी 2023 / 16 रे्फबु्रअरी 2023 / 16 माचग 2023 / 16 अतप्रल 2023 

(यति जम्मा योग्य खचग 31 तिसेम्बर 2022 / 31 जनिरी 2023 / 28 रे्फबु्रअरी 

2023 / 31 माचग 2023 सम्म $4,000 पुरे्मा) 

भौचर 30 सेपे्टम्बर 2023 सम्म संकलन र्ररसकु्नपनेछ। 

 

AlipayHK, BoC Pay, HSBC को PayMe, Tap&Go, WeChat Pay HK 

वितरण वमवत  

पवहलो भौचर ($2,000) 

7 अर्स्ट 

दोस्रो भौचर ($3,000) 

1 अक्टोबर 

भौचरहरूको म्याि 28 रे्फबु्रअरी 2023 मा समाप्त हुने छ। 

 

$10,000 मूल्यबराबरको भौचर प्राप्त गने योग्य दताािालहरू 

अक्टोपस 

पवहलो भौचर ($3,000) 

7 अर्स्ट 

दोस्रो भौचर ($3,000) 



1 अक्टोबर 

तेस्रो भौचर ($3,000) 

1 तिसेम्बर  

चौथो भौचर ($1,000) 

16 रे्फबु्रअरी 2023 

(यति जम्मा योग्य खचग 31 जनिरी 2023 सम्म $9,000 पुरे्मा) 

 

िा 16 माचग 2023 / 16 अतप्रल 2023 / 16 मे 2023 / 16 जुन 2023 (यति जम्मा 

योग्य खचग 28 रे्फबु्रअरी 2023 / 31 माचग 2023 / 30 अतप्रल 2023 / 31 मे 

2023 सम्म $9,000 पुरे्मा) 

भौचर 30 सेपे्टम्बर 2023 सम्म संकलन र्ररसकु्नपनेछ। 

 

AlipayHK, BoC Pay, HSBC को PayMe, Tap&Go, WeChat Pay HK 

वितरण वमवत  

पवहलो भौचर ($3,000) 

7 अर्स्ट 

दोस्रो भौचर ($3,000) 

1 अक्टोबर 

तेस्रो भौचर ($4,000) 

1 तिसेम्बर 

भौचरहरूको म्याि 30 अतप्रल 2023 मा समाप्त हुने छ। 

 

सोधपुछहरू 

कृपया योजना हटलाईनलाई 18 5000 मा र्फोन र्नुगहोस्। यति तपाईंलाई योजना 

हटलाईनका कमगचारीसँर् सञ्चार र्नगका लातर् चीरको िोभारे् सेिा चातहन्छ भने, कृपया 

चीरको हटलाईन 3755 6822 मा सम्पकग  र्नुगहोस्। 


