
  اسکيمکنزمپشن واؤچر ) 2(مرحلہ  2022

 

  معلوماتی نوٹس سے متعلق رجسٹريشناسکيم 

 

عادت کو  کیخرچ کرنے  مقامی، کے تحت") سکيما(" سکيماکنزمپشن واؤچر ) 2مرحلہ ( 2022

 اليکٹرانکوالے  ماليتجملہ  کی 5,000$ / 10,000$بڑهانے کے مقصد سے ہر اہل شخص کو

جا  الئی یتيز ميں یبحال یگے، تاکہ معاش يںجائ يےک يمتقس يعےکے ذر قسطوں زکنزمپشن واؤچر

   جا سکے۔ ید یکو ترق يشتمع يجيٹلاور ڈ سکے

 

  معيارکا  اہليت

 

  - ]1نوٹ[ يےکو پورا کرنا چاہ يارگئے مع يےد يچےکو ن اندراج کننده

)A( 13  اده عمر کا ہونا؛ اور يا اس سے زيسال  18ا اس سے پہلے يکو  2022 جون 

)B ( 13  ،وک 2022 جون،  

)i(  ايکہونے کے ناطے جس کے پاس ہانگ کانگ کا  رہائشیہانگ کانگ کا مستقل 

 ضوابطکے  اندراجکے اشخاص  يا ]2نوٹ [")HKPIC("کارڈ  یمستقل شناختدرست 

) کے 177A )Registration of Persons Regulations, Cap. 177Aباب 

 ")EC(" يفکيٹسرٹ یٰ کرده مستثن یطرف سے جار یاندراج کبرائے  کمشنرتحت، 

  يا موجود ہو؛

)ii( درست ہانگ کانگ  يکہونے کے ناطے جس کے پاس ا یہانگ کانگ کے رہائش

 177Aکے ضوابط باب  اشخاص کے اندراج يا ]2نوٹ [")HKIC("کارڈ  یشناخت

)Registration of Persons Regulations, Cap. 177Aکے تحت، کمشنر ( 

، موجود ہو") EC(" يفکيٹسرٹ یٰ کرده مستثن یطرف سے جار یاندراج ک برائے

عام (ہے  ياہانگ کانگ اور مکاؤ جانے کے اجازت نامے پر ہانگ کانگ آجو 

جس کے پاس  يا) کے نام سے جانا جاتا ہے" طرفہ اجازت نامه يک"طور پر 

ہانگ کانگ کفالت منحصر شخص کے بطور  يرپاس ز کے (i) (B) باالمذکوره 

    يا ؛]3نوٹ [ہے  موجود درست اجازت کیرہنے  ميں

)iii (  ہونے کے ناطے  یرہائش ےکے ساته مشروط، ہانگ کانگ ک 4نوٹ جس کے پاس

 177Aکے ضوابط باب  اشخاص کے اندراج يا ]2نوٹ [ HKICدرست  ايک

(Registration of Persons Regulations, Cap. 177Aکے تحت، کمشنر ( 

 ") موجود ہو،ECٹ ("يفکيسرٹ یٰ کرده مستثن یطرف سے جار یبرائے اندراج ک



 يںم (ii)(B)رکهتے جن کا اوپر  يںاقسام سے تعلق نہ یاور وه ان افراد ک ]3نوٹ [

  ہے؛ اور ياگ ياحوالہ د

)C (  ۔]5نوٹ [ يںاراده رکهتے ہ يساا یاور نہ ہ يںہ ہوئے نہيںہانگ کانگ سے مستقل طور پر روانہ  

 

 يعنی( معياراتحکومت ("حکومت") مخصوص  کیعالقہ  یانتظام یکانگ خصوص ہانگ :1[نوٹ 

دوسرے عوامل کو مدنظر  کسیاندراج ہونے والوں سے متعلق  انفرادی) اور (C)تا ) A( يارمع

، ہے رکهتیکرنے کا حق محفوظ  فيصلہکا  اہليت کیاندراج کرنے والوں  انفرادیرکهنے کے بعد 

 ہے یتصور کرت ہ") کے مقصد سے متعلقيم("اسک سکيماکنزمپشن واؤچر  2022حکومت  نہيںج

کے غلط استعمال کو روکنا، اور  يمبنانا، اسک يقينیفنڈز کے مناسب استعمال کو  یعوام يں(جس م

کے  ضروريات يادفعات  یقابل اطالق قانون یکو روکنا شامل ہے جو کسکی تقسيم  رقم  یبه یکس

   ۔]خالف ہو

 

 یبه يںثبوت کے سلسلے م يزیکے دستاو HKIC يا HKPICوالے کو  اندراج کرنے :2[نوٹ 

 يا HKPICاس کے پاس اگر  ،جاتا ہے ياک تصورکے طور پر کو پورا کرنے والے ) B( يارمع

HKIC )يعنی ROP140/ROP140Aو درست مدت ک کیجمع کرنے درخواست  يے) کے ل

سے مراد  HKIC يے،کے مقصد کے ل اسکيم ۔موجود ہےکا اعتراف  جانے يےجمع ک درخواست

، ہانگ کانگ ہيںکارڈ" کے الفاظ درج  شناختیکارڈ ہے جس کے او پر "ہانگ کانگ  شناختی ايسا

  ۔]مالقاتيوں کے طور پر رہنے کی اجازت کے عالوهميں 

 

درست اجازت" کا مطلب ہے  کیرہنے  ميں"ہانگ کانگ  ليے،کے مقصد کے  اسکيم :3[نوٹ 

  ۔]اجازت ہے کیے رہن يںہانگ کانگ م کے تحت 115 باب ،آرڈيننس اميگريشن

 

تحت  کے 177Aباب ہونے کے باوجود  یہانگ کانگ کے رہائش ،اشخاص يلذ درج :4[نوٹ 

 EC يا HKICدرست  يککرده ا یطرف سے جار یاندراج کمشنر ک(جہاں کہيں قابل اطالق ہو) 

نااہل  يےکے ل يمدرست اجازت ہے، وه اسک یرہنے ک يںکے پاس ہانگ کانگ م ، جنيںکے حامل ہ

  - يںہ

 مزدور  یک حکومتجو  اور کا تعلق ہانگ کانگ کے باہر سے ہے جس شخص ايسا یبه کوئی

  يامزدورکے طور پر مالزم ہے؛ دار  ٹهيکہ ايککے تحت  يماسک یدرآمد ک یک

 يامددگار کے طور پر مالزم ہے؛  گهريلوشخص جو ہانگ کانگ کے باہر سے  ايسا یبه کوئی  

 کے اندر، قونصلر عہده  معنیکے  557، باب آرڈيننس ريليشنزقونصلر  ۔ شخص جو بهی کوئی

  يا کا ممبر ہے؛



 ياکا رکن ہے؛  گيريژنشخص جو ہانگ کانگ  بهی کوئی  

 ۔]ہوکا حامل  دستاويز سفریکرده  تجويز کیحکومت  عوامی مرکزیشخص جو  بهی کوئی  

 

شخص  کوئی آياکہ  ميںکے سلسلے کرنے  يناس بات کا تع يے،کے مقصد کے ل اسکيم :5نوٹ [

عوامل  ذيلاراده ہے، حکومت مندرجہ  ايسااس کا  ياہے  گياہانگ کانگ سے مستقل طور پر چال 

  – يںہ يںان تک محدود نہ يہ ليکن گی،کو مدنظر رکهے 

)a( سے مسلسل ہانگ کانگ سے  کے دوران، 2022جون  12تا  2019جون  18وه شخص  آيا

  :ہے يکسے ا يںم يلدرج ذمذکوره مدت کے دوران، وه  آياہے،  يساغائب ہے، اور اگر ا

)i( کے تحت امداد کا وصول کننده،  يماسسٹنس اسک يکيورٹیسوشل س کامپرہينسيو پورٹيبل

  کے تحت االؤنس؛ يماسک يانفوج ياکے تحت االؤنس،  يمگوانگ ڈونگ اسک

)ii(  جسے  رہا ہے،حاصل کر تعليم ميں يونيورسٹی/اسکول ايسے کسیہانگ کانگ سے باہر

  ہو۔ ياک يمنے تسل یمتعلقہ اتهارٹ

)iii ( ؛شرکت کنندهکا  يمسک يڈےانتظام ورکنگ ہال يرکے ز يپارٹمنٹڈ ليبر  

)iv ( داخل شده؛ ميںبنا پر ہانگ کانگ سے باہر ہسپتال  کیوجوہات  طبی  

)v(  ليےکے  تنظيم/کمپنیواقع  ميںہانگ کانگ  يا ليےہانگ کانگ سے باہر حکومت کے 

 دينےاس طرح کے فرائض انجام  يا؛ *ے واالدينپر فرائض سرانجام  بنيادوں عارضی

  يا/؛ اورے واالفرد کے ساته جان قريبی کسین کے والے خاندا

)vi ( وجوہات  یمعمول يرغ ديگر) کے مقصد کے  اسکيمطرف سے اس  کیجو کہ حکومت

  ۔ اورہے سکتیجا  کی متعينکے طور پر  درستگی ليے

 یواقع کس يںہے کہ وه شخص ہانگ کانگ م يہ اس کا مطلب ليے،کے مقصد کے  اسکيم*

طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام کرنے کے  یمالزم ہے اور اسے عارض يںم يمتنظ يا یکمپن

  کے بعد ہانگ کانگ واپس جانے کا اراده رکهتا ہے۔ يناتیہے، اور تع ياگ ياک يناتتع يےل

)b (فنڈ  يڈنٹپراو یاپنے الزم کو يا اس سے قبل 2022جون  13 اس شخص نے آيا")MPF(" يا 

MPF عمر تک  یک سال 65پر  يادبن یک یتحت ہانگ کانگ سے مستقل روانگ کے یساز قانون

 ليےکے  واپسی کیکے فوائد  يموںسک يٹائرمنٹورانہ ر يشہپ یٰ سے مستثن MPFپہنچنے سے پہلے 

  اور ہيں کرائیجمع  درخواستيں کیدرست دعوے کوئی 

)c (کرده  یطور پر جار یمقام سے 2022جون  13 اس شخص کے پاس آياHKPIC اگر وه  ،ہے

  ہے؛ اور یہانگ کانگ کا مستقل رہائش

)d (ہے کہ اس شخص کا  يقينپر حکومت کو  بنياد کیمعلومات ہے جس  ياثبوت  کوئی ايسا آيا

  ]۔ہے نہيںاراده  کوئیہانگ کانگ واپس جانے کا  ميں قريبمستقبل 

 



  ماليت یک واؤچر

 

 (i)(B) ؛)A( يارکے مع اہليت 

پر پورا )C(؛ اور (ii)(B) يا

 ے اندراج شدگاناترنے وال

  يےکے ل

؛ (iii)(B)؛ )A( يارکے مع اہليت

ے پر پورا اترنے وال )C(اور 

   يےل اندراج شدگان کے

 کنزمپشن) 1مرحلہ ( 2022

کے تحت  يمسک واؤچر

 يےک يمواؤچرز کے ساته تقس

  اندراج شدگان گئے اہل 

 نہيںواؤچر  کوئیکے تحت  اسکيم  $5,000

  ۔گاجائے  ديا

 ہيںجناندراج شدگان اہل 

 کنزمپشن) 1مرحلہ( 2022

کے تحت  يمواؤچر اسک

 گيا کيا نہيں تقسيمواؤچرز 

  ہے

$10,000  $5,000  

 

 

  حصول، اور استعمال رجسٹريشن،

 

حاصل  زواؤچر ذريعےکے  ايک کسیسے  ميں") SVF(" يسيلٹيزف يليوسٹورڈ و يلافراد درج ذ اہل

 آکٹوپس ،)BoC Pay( پے یس او یب ،)Alipay HKکے ( ايچپے  علی :ہيںکر سکتے 

)Octopus  ( سی بی ايس ايچاز  می)، پےPayMe from HSBC ،(اينڈ ٹيپ ) گوTap & Go (

پے  چيٹ ویاور  PayMe ،Tap & Go سےطرف  کی oC Pay، Octopus، HSBC اور 

)WeChat Pay HK (۔  

  اندراج

اندراج سے  يابیکے تحت کام يمواؤچر سک کنزمپشن 2021جنہوں نے  يےل کے اندراج شدگانان 

واؤچرز حاصل  بشمول(کرنا چاہتے  يںنہ يمترم يںم ڈيٹااندراج ہے، جب تک کہ وه اپنے  کروايا

ہے اور وه خود  يںضرورت نہ یاندراج کروانے کدوباره  يںانہ ،)اکاؤنٹ SVF يےکرنے کے ل

کے بعد متعلقہ واؤچر وصول کر  تصديق کی اہليت کیان  ذريعے کے اکاؤنٹ کے SVF یبخود اس

 کنزمپشن 2021انہوں نے  يا يںچاہتے ہ ناواکر ترميم ميں ڈيٹاکے اندراج اگر وه  ۔گے ليں

سائٹ  يبو یک سکيما، تو وه ہے کروايا نہيںاندراج سے  يابیکام يےکے ل يمواؤچراسک



)www.consumptionvoucher.gov.hk (سے  جون 23 يعےکے ذر پورٹلاندراج  یمرکز ميں

پر  يکسے ا يںم ينٹرزسروس س ی۔ عارضيںہ سکتےاندراج کروا کے دوران آن الئن  جوالئی 23

  ۔)کريںپر کال  6833 3755 ليےکے  لينےے سے پہلے اپائنٹمنٹ پر جان سينٹرزبراه کرم سروس (

 

  حصول

حاصل ز ذرائع سے واؤچر يلدرج ذ اندراج شدگان يابمنتخب کرنے والے کام )Octopus( آکٹوپس

   :ہيںکر سکتے 

 

چوراہوں  کےپبلک ٹرانسپورٹ  ينہمتع ينٹرز،کسٹمر سروس س يلالئٹ ر يشنوں،آر اسٹ یٹ ايم .1

  ۔ہيںگئے  کيےپوائنٹس نصب  کليکشن سبسڈیپر  پيئرز فيری متعينہاور 

 يسپل يٹمارک ،)Wellcome( ويلکم، ) Circle Kکے (، سرکل )Eleven-7( ونيال ونيس .2

 سکسٹی تهری، )Market Place( پليس مارکيٹ، )Market Place by Jasons( جيسنز بائی

)3hreesixty(  ايچيبا جيسنزاور )Jasons ichiba( يٹس؛کے تمام آؤٹ ل  

  ؛ اور)Octopus Service Points( آکٹوپس سروس پوائنٹس .3

  )Octopus App( ايپآکٹوپس  .4

 

 BoCپے ( یاو س ی)، بAlipay HKچ کے (يپے ا یعلجنہوں نے  ليے،کے شدگان اندراج  کامياب

Pay( یس یس بيچ اياز ا ی)، پے مPayMe from HSBCنڈ گو (يپ اي)، ٹTap & Goیو ) اور 

ان کے کنزمپشن واؤچرز براه راست ان کے ہے،  ياکو منتخب ک ) WeChat Pay HKٹ پے (يچ

   گے۔ يںجائ يےجمع ک يںاکاؤنٹس م SVF رجسٹر شده

 

  استعمال

فارم پر  يٹان کے آن الئن پل يا يٹساور سروس آؤٹ ل يٹرنگک يٹيل،ر یواؤچرزکو مقام کنزمپشن

  :يںہ يںشامل نہ يںکے آئٹمز ان م يند ينل يلذ مندرجہجا سکتا ہے۔  يااستعمال ک

 

 زميٹرپارکنگ  فيس،ٹنل  فيس،جرمانے، الئسنس  ٹيکس،مثالً ( يگياںکو ادائ حکومت(   

 اںيگيادائ وک) گيساور  بجلی پانی، يعنی( ياتسہول عوامی  

 ہانگ کانگ  اتهارٹی،ہانگ کانگ ہاؤسنگ  اتهارٹی،مثالً ہسپتال ( يگياںکو ادائ يموںتنظ عوامی

  )سوسائٹیہاؤسنگ 

 يکنڈریاور س ینصاب فراہم کرنے والے پرائمر یمقام يراور غ یمقام يعنی(اخراجات  تعليمی 

  )يونيورسٹياں یامداد سے چلنے وال یمال یک UGCاور  يگياں،اسکولوں کو ادائ



 مثالً انشورنس( يداریخر یخدمات ک يامصنوعات  مالياتی(  

 تنظيميں سياسیاور  مذہبی خيراتی،بشمول ( عطيہ(  

 طور پر بنائے  مقامیبشمول ( يداریکانگ سے باہر واقع تاجروں سے براه راست خر ہانگ

   )خريداریآن الئن  ذريعےفارمز کے  پليٹآن الئن  مقامی غيرگئے 

  ادائيگی کیشخص سے شخص  

 يلیتبد يںم نقدی  

 

 

  نظام االوقات

 

   شدگان اندراج نے ولے اہلوصول کرم زواؤچر والے ماليتجملہ  کی $5,000

  آکٹوپس

  )2,000$(پہال واؤچر 

  تاگس 7

  )2,000$(دوسرا واؤچر 

  اکتوبر 1

  )1,000$(واؤچر  تيسرا

 2022 دسمبر 16

  )ميںصورت  کینے تک پہنچ $4،000جملہ اخراجات  تک 2022 نومبر 30(

 

دسمبر  31( 2023ل ياپر 16/  2023مارچ  16/  2023 یفرور 16/  2023 یجنور 16ا ي

$  جملہ اخراجات تک 2023مارچ  31/  2023 یفرور 28/  2023 یجنور 31/  2022

  )ميںصورت  کیتک پہنچنے  4,000

  ں۔يے جائيل تک جمع کر 2023ستمبر  30واؤچرز 

 

نڈ يپ اي)، ٹPayMe from HSBCس (ي یس بيچ اياز ا ی)، پے مAlipay HKچ کے (يپے ا یعل 

  )WeChat Pay HKچ کے (يٹ پے ايچ ی) اور وTap & Goگو (

   تاريخ کی ادائيگی

  )2,000$(پہال واؤچر 

  اگست 7



  )3,000$(دوسرا واؤچر 

  اکتوبر 1

  ۔گیکو ختم ہو جائے  2023 یفرور 28 يعادم یک واؤچرز

 

 

  ۔کرنے والے اہل اندراج شدگان وصول زکے واؤچر ماليتجملہ  یک $10,000 

  آکٹوپس

  )3,000$(پہال واؤچر 

  تاگس 7

  )3,000$(دوسرا واؤچر 

  اکتوبر 1

  )3,000$(واؤچر  تيسرا

  دسمبر 1

  )1,000$(چوتها واؤچر 

   2023 یفرور 16

  )ميںصورت  کینے تک پہنچ 9,000$جملہ اہل اخراجات تک  2023 یجنور 31(

 

کل اہل اخراجات ( 2023جون  16/  2023 یمئ 16/  2023ل ياپر 16/  2023مارچ  16ا ي

تک  9,000تک $  2023 یمئ 31/  2023ل ياپر 30/  2023مارچ  31/  2023 یفرور 28

  )ميںصورت  کیچنے پہن

  ں۔يے جائيتک جمع کر ل 2023ستمبر  30واؤچرز 

  

نڈ يپ اي)، ٹPayMe from HSBCس (ي یس بيچ اياز ا ی)، پے مAlipay HKچ کے (يپے ا یعل

 )WeChat Pay HKچ کے (يٹ پے ايچ ی) اور وTap & Goگو (

   تاريخ کی ادائيگی

  )3,000$(پہال واؤچر 

  اگست 7

  )3,000$(دوسرا واؤچر 

  اکتوبر 1

  )4,000$(واؤچر  تيسرا



  دسمبر 1

  ۔۔یکو ختم ہو جائے گ 2023ل ياپر 30عاد يم یواؤچرز ک

 

  استفسارات

 

ہاٹ الئن کے عملے  سکيمااگر آپ کو  ۔يںکال کر ہاٹ الئن کو یک يماسک پر 6833 3755براه کرم 

ضرورت ہے، تو براه  یخدمت ک یک یترجمان یک CHEER يےکرنے کے ل يتکے ساته بات چ

  ۔کريںرابطہ ہاٹ الئن سے  یک CHEERپر  6833 3755کرم 


