�ाहक र प�रवारका सम्बिन्धत सदस्य(ह�)ले समािजक कायर्कतार्ले CR िसफा�रसको लािग
उनीह�को योग्यता मूल्याङ्कन गनर्को लािग उनीह�को पा�रवा�रक पृ�भूिम, आवासको
आवश्यकता, आ�थर्क अवस्था, उपलब्ध �ोत र सहयोगी स�ाल, आ�दको बारे मा सबै आवश्यक
िववरण र सहायक कागजातह� उपलब्ध गराउनुपछर्।
�ाहक र प�रवारका सम्बिन्धत सदस्य(ह�)ले उनीह�को �ि�गत प�रिस्थितको बारे मा
सहायक कागजातह� उपलब्ध गराउनुपन�छ। सामान्यतया, कागजातह�मा हङ्कङ्
प�रचयप�, जन्मदतार् �माणप�, वैवािहक िस्थित जनाउने कागजातह� (जस्तो, िववाह दतार्
�माणप�/सम्बन्ध िवच्छेदको कागजात), बालब�ा(ह�)को हेरचाह (चाइल्ड कस्टडी) सम्बन्धी
अदालती आदेश, आयको �माण (उदाहरण, तलब िववरण, पेरोल पचार्), ब�क पासबुक/िववरण,
भाडाको रिसद, सम्पि�/घरायसी घरजग्गा स्वािमत्वको कागजात, कानुनी घोषणा, र मेिडकल
�ितवेदन/�माणप� (य�द लागू �ने भए), आ�द पनर् सक्छन्, तर त्यितमै सीिमत �नुपछर् भ�े छैन।
य�द �ाहकले सम्बिन्धत िववरण र सहायक कागजातह� उपलब्ध गराउन स�ु भएन भने
समािजक कायर्कतार्ले मूल्याङ्कन र CR िसफा�रस सम्प� गनर् सक्दैनन्।

कायर्स�ालन ���या
CR को लािग िसफा�रस गनुर्पन� या नपन� भ�े कु राको मूल्याङ्कन गदार्गद� समािजक कायर्कतार्ले
�ाहकसँग आवासको आवश्यकतालाई पू�तर् गनर् अन्य संभािवत उपायह� अपनाउने िवषयमा
खोजी गन�छन्। य�द अन्य संभािवत उपायह� नभे�टएमा समािजक कायर्कतार्ले सामािजक
तथा मेिडकल आवश्यकताह� (य�द लागू �ने भए), लगायत �ि�गत प�रिस्थित र HA तथा
PRH आवेदनमा िनधार्�रत आय र सम्पि� सीमाको सन्दभर्मा �ाहक र प�रवारका सम्बिन्धत
सदस्यह�को आ�थर्क अवस्थाको पेशागत मूल्याङ्कन गन�छन्। �ि�गत मािमलाका �कृ ित
र ज�टलता, साथसाथै उपलब्ध �ोत तथा सहयोगी स�ालमा िभ�ता �ने �नाले समािजक
कायर्कतार्ले CR को लािग योग्यताको मूल्याङ्कन �ाहक र प�रवारका सम्बिन्धत सदस्यले
उपलब्ध गराएका िववरणको सहयोगमा �ि�गत प�रिस्थितको आधारमा गन�छन्।
य�द �ाहक योग्यता मापदण्डिभ� पन� मूल्याङ्कन ग�रयो भने समािजक कायर्कतार्ले
िसफा�रस तयार पारी सेवा इकाइको िजम्मेवार अिधकृ त / सुपरीवेक्षकलाई पेश गन�छन्।
मूल्याङ्कन मापदण्डह�मा एक�पता ल्याउनको लािग �त्येक मािमला SWD का सम्बिन्धत
िजल्ला समाज कल्याण अिधकृ तले मूल्याङ्कन गरी अनुमोदन गछर्न् र त्यसपिछ उनले योग्य
मािमलाह� HD लाई िसफा�रस गछर्न्।

आवासको आवश्यकता पूरा गनर्को लािग हो, िसफा�रसमा स्थानको �ाथिमकता �दइने छैन,
�कन�क यसले फ्ल्याट पाउने सम्भावनालाई साँघुरो बनाउने र िविनयोजन समय पिन लम्ब्याउन
स�े छ। �ाहकह�ले ममर्त ग�रएका उपलब्ध PRH इकाइह�को िविनयोजनलाई पिन स्वीकार
गनुर्पछर्।

वैकिल्पक आवास अनुदान

क�णामय पुनवार्स र
वैकिल्पक आवास अनुदान

SWD र HD ले PRH स्थानान्तरण, PRH �करायेदारीको िवभाजन, प�रवारका
सदस्य(ह�)लाई SWD र HD ले PRH स्थानान्तरण, PRH �करायेदारीको िवभाजन,
प�रवारका सदस्य(ह�)लाई PRH �करायेदारीमा थप गन� र PRH �करायेदार र PRH
आवेदकह�का लािग अन्य आवास सहयोग गनर्को लािग िवशेष अवस्थाह� �वस्थापन गनर् एक
अन्तर-िवभागीय �रफे रल संयन्� स्थापना गरे का छन्। स्थािपत संयन्� अन्तगर्त HD ले PRH
�करायेदार र PRH आवेदकह�का आवेदनह�को योग्यताको मूल्यांकन गरी अनुमोदन गन�छ।
य�द के ही आवेदनह� िवशेष महत्व �दनुपन� वा कल्याणकारी सहायताको लािग �ाहकका
सामािजक वा िच�कत्सक�य आधार (य�द लागू �ने भए) �ँदा�ँदै पिन HD को िव�मान नीित
अन्तगर्त सिम्मिलत गनर् (स्वीकृ त गनर्) स�कएन भने HD ले �ाहकको मञ्जुरीनामा �ा� गरे पिछ
फलो-अप र उिचत सहायताको लािग SWD को सेवा इकाइ वा स्वीकृ त गैससलाई िलिखत
िसफा�रस गनर् सक्छ।

शुल्क
CCR र वैकिल्पक आवास अनुदान िनःशुल्क �न्।

सोधपूछ
CR वा वैकिल्पक आवास अनुदानमा सोधपुछका लािग, कृ पया SWD को हटलाइन 2343
2255 मा सम्पकर् गनुर्होस्। ��ह� लािग CR वा वैकिल्पक आवास अनुदान अन्तगर्त �ि�गत
सवालमा मािमला अगािड बढाउने िवषयमा कृ पया सम्बिन्धत सेवा इकाइमा सम्पकर् गनुर्होस्।

CR का लािग �शोधन समय फरक मािमला प�रिस्थित अनुसार फरक पनर् सक्छ। SWD ले
सबै आवश्यक कागजात �ा� भएर सम्बिन्धत छानिबन र मूल्याङ्कन सम्प� �ने िबि�कै योग्य
आवेदनलाई स्वीकृ ितको लािग HD समक्ष िसफा�रस गन�छ। समािजक कायर्कतार्ले मािमला CR
को लािग िसफा�रस ग�रयो वा ग�रएन भनेर �ाहकलाई िलिखत �पमा सूिचत गन�छन्।
SWD �ारा िसफा�रस ग�रएको CR मािमला �ा� भएपिछ, HD ले CMT, DPT र आवास
िनयम, आ�द लगायत मािमलालाई सु�म �किसमले अध्ययन गरी िवस्तृत योग्यता मूल्याङ्कन
गन�छ। योग्य आवेदनलाई फ्ल्याट िविनयोजन गनर् सु� गन�छ र आवेदकह�लाई सके सम्म
िछटो फ्ल्याट छु ट्�ाइएको सम्बन्धमा सूिचत गन�छन्। सामान्यतया, CR �ाहकको आस� र
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क�णामय पुनवार्स(CR)
CR िवशेष आवास अनुदानको एक �प हो, जसले वास्तिवक र आस� दीघर्कालीन आवासको
आवश्यकता भएका, तर िवशेष प�रिस्थितमा उनीह�को सामािजक र िच�कत्सक�य आवश्यकताह�
(य�द लागू ) ले गदार् उनीह�को आवास समस्या समाधान गन� अन्य कु नै संभािवत उपायह�
नभएका, �ि� र प�रवारह�लाई आवास सहायता �दान गन� ल�य िलएको छ। CR सामान्य
सावर्जिनक �करायेदारी आवास (PRH) आवेदन भन्दा फरक छ। यसको पेशागत सामािजक कायर्कतार्
/ अनुमित�ा� �ि��ारा िवस्तृत �पमा मूल्यांकन �नुपछर्। समाज कल्याण िवभाग (SWD) ले
आवास िवभाग (HD) लाई मािमलाह� िसफा�रस गछर्। CR िसफा�रस �ा� गरे पिछ, HD ले योग्य
के सह�लाई िवस्तृत �पमा योग्यता िनधार्रण र सावर्जिनक �करायेदारी आवास (PRH) इकाइको
िविनयोजनको �वस्था गन�छ।

CR को योग्यता मापदण्ड Note 1
�ाहक र िसफा�रसमा सिम्मिलत �ने प�रवारका सदस्य (ह�) ले िन� मापदण्डह� पूरा गनुर्
पन�छ 1. हाल हङकङमा बसोवास ग�ररहेको र हङकङमा जिमन �क� पाउने; हङकङमा जिमन �क�
नपाउने वा हाल बसोबास पिन नगन�लाई िसफा�रसमा समावेश ग�रनु��;
2. आस� दीघर्कालीन आवासको आवश्यकता भएका, र िवशेष प�रिस्थितमा उनीह�को सामािजक
र िच�कत्सक�य आवश्यकताह� (य�द लागू �ने भए) ले गदार् उनीह�को आवास समस्या समाधान
गन� अन्य कु नै संभािवत उपायह� नभएको देिखएको वा त्यस्तो देखाउने �यास गरे का;
3. सामािजक कायर्कतार् र सावर्जिनक अस्पताल वा सावर्जिनक िक्लिनक (य�द लागू �न्छ भने)ले
मूल्याङ्कन गरे अनुसार िवशेष सामािजक र िच�कत्सक�य आवश्यकता छ (य�द लागू �न्छ भने),
जुन समस्या/क�ठनाइको CR �दान ग�र�दएपिछ समाधान �न्छ वा त्यसबाट मुि� पाउँ छन् भ�े
िनधार्रण भएको Note 2.
4. HD ले स�ालन गन� िवस्तृत साधन�ोत परीक्षा (CMT) (हङकङ आवास �ािधकरण(HA) �ारा
घोषणा गरे को PRH आय र सम्पि� सीमा) र घरे लु सम्पि� जाँच (DPT)(अथार्त् हङकङको
आवासीय सम्पि� (घर) मा कु नै स्वािमत्व नरहेको) उ�ीणर् गनुर् पन�; र

िभ�ता �ने �नाले समािजक कायर्कतार्ले CR को लािग योग्यताको मूल्याङ्कन �ाहक र प�रवारका
सम्बिन्धत सदस्यले उपलब्ध गराएका िववरणको सहयोगमा �ि�गत प�रिस्थितको आधारमा
गन�छन्।
िसफा�रस ग�रएका CR के सह�लाई PRH िविनयोजन गन� समयमा, �ाहक र प�रवारका सम्बिन्धत
सदस्य (ह�) हङकङमा बसोवास ग�ररहेको �नुपन� र ितनीह�मध्ये किम्तमा आधा कम से कम सात
वषर्सम्म हङकङ बसेको �नुपछर्। िन� अवस्थाह�मा, 18 वषर्भन्दा कम उमेरको ब�ाले सात वषर्
बसोवास िनयम पूरा गरे का ठािनने छ:
(क) कम्तीमा उनका आमाबाबु, ब�ा हङकङमा जन्मेको होस् वा नहोस्, किम्तमा सात वषर्सम्म
हङकङमा बसेको �नु पन�छ; वा
(ख) स्थािपत स्थायी िनवासी हैिसयत सिहत ब�ा हङकङमा जिन्मएको �नुपन�छ।

ससतर् �करायेदारी योजना

(य�द लागू �ने भए) गनर् पाउने अिधकार �ा� गन� लगायत अन्य मापदण्ड पूरा गनर् सके को खण्डमा
लाभ�ाहीले CT लाई सामान्य �करायेदारीमा �पान्तरण गनर् सक्छन् न् Note 4

वृ� घरजग्गा मािलक – भाडावालह�का लािग अनु�ही योजना
Tजीणर् िनजी भवनह�मा बसोवास ग�ररहेका वृ� घरजग्गा मािलक-भाडावालह� (EPOs) ले जीणर्
िनजी भवनह�मा बसोवास ग�ररहेका वृ� घरजग्गा मािलक-भाडावालह� (EPOs) ले भो�ुपरे का
समस्याह�लाई समाधान गनर् CR अन्तगर्त वृ� घरजग्गा मािलक – भाडावालह�का लािग अनु�ही
योजना स्थापना ग�रएको छ। हङ्कङ् मा आफ्नो घरायसी सम्पि� (घर) को स्वािमत्व �न न�ने
मापदण्डलाई अस्थायी �पमा छु ट �दइनेछ र योग्य EPO ह� सङ्�मणकालीन �वस्था अनुसार
अनुमितप�को आधारमा PRH मा सन�छन्। य�द सम्बिन्धत वृ� घरजग्गा बेची / �वस्थापन गरी सो
सम्बन्धी औपचा�रकता पूरा गरे र पिन PRH को लािग योग्य �न आएमा उहाँले सामान्य PRH
�कयेदारीमा �पान्तरण गनर्को लािग आवेदन �दन स�ु �न्छ।

ससतर् �करायेदारी (CT) एक CR अन्तगर्तको योजना हो, जसको ल�य सम्बन्ध िवच्छेदका लािग
िनवेदन दायर गन�, वास्तिवक र आस� दीघर्कालीन आवासको आवश्यकता भएका र िवशेष अवस्थामा
उनीह�का सामािजक तथा िच�कत्सक�य आवश्यकताह� (य�द लागू �ने भए) ले गदार् उनीह�को
आवासको समस्या समाधान गन� अन्य माध्यम नभएका, �ि�ह�लाई सहायता �दान गनुर् हो।
उनीह�को सम्बन्ध िवच्छेदको मु�ामा अदालतको िनणर्य प�खर्रहँदा SWD ले CT को �पमा PRH
इकाइमा अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन HD लाई िसफा�रस गछर्। सम्बन्ध िवच्छेदको कायर्वाही
पूरा भएर उनीह�ले PRH का लािग आवेदन गनर् योग्य भएपिछ उनीह�ले CT लाई सामान्य
�करायेदारीमा �पान्तरण गनर्को लािग िनवेदन �दन सक्छन्।

वृ� घरजग्गा मािलक–भाडावालह�का लािग अनु�ही योजना CR अन्तगर्त एक िवशेष योजना
भएको �नाले �ाहक र िसफा�रसमा सिम्मिलत प�रवारका सदस्यह�ले मािथ सूचीकृ त CR का
मापदण्डह�िभ� पनुर्पन� �न्छ र DPT मापदण्डमा अस्थायी छु ट पाउनको लािग िन� मापदण्डह�
पिन पूरा गनुर्पछर् –

CT CR अन्तगर्तको एक िवशेष योजना हो, �ाहकले मािथ CR का लािग सूचीब� योग्यताका
मापदण्ड पूरा गनुर्पछर् र िन� अवस्थाह� पिन पूरा गनुर्पछर् -

3. सम्बिन्धत घर िलफ्ट सेवा िबना �हँडरे जान स�े तल्लामा रहेको छ।

1. सम्बन्ध िबच्छेद सम्बन्धी कायर्वाहीको प�रणाम प�खर्रहँदा पितसंग नै एकै इकाइमा िनरन्तर
बसोवास ग�ररहँदा अनावश्यक क�ठनाइ सामना ग�ररहेको;
2. अदालतमा िव�सनीय आवेदन दायर ग�रएको छ, वा सम्बन्धिवच्छेद सम्बन्धी कायर्वाहीको लािग
कानुनी सहायताको अनुदान �ा� भएको छ;

5. PRH भाडा (�ापक सामािजक सुरक्षा सहायता योजना वा अन्य �कारका िव�ीय �ोत अन्तगर्त
भाडा भ�ाबाट पाउने भु�ानी सिहत) ितन� क्षमता भएको

3. ब�ा (ह�) को हेरचाह गन� िजम्मेवारी बहन ग�ररहेको, य�द लागू �ने भए Note 3, र �शोधन
इकाइको रायमा, ब�ा (ह�) को हेरचाह गनर्को लािग सबैभन्दा उपयु� पक्ष मािनएको; र

समािजक कायर्कतार्ले �ाहकको पा�रवा�रक पृ�भूिम र िव�ीय अवस्थाको अध्ययन गन�छन्, र
मािथका सतर् ह � अन्तगर् त उनको योग्यता िनधार् र णको लािग सान्द�भर् क िववरण र कागजातको
सु�म जाँच गन�छन्। �ि�गत मािमलाका �कृ ित र ज�टलता, साथसाथै उपलब्ध �ोत तथा सहयोगी

4. य�द के समा ब�ाको हेरचाहको िवषय पिन समावेश छ भनेNote 3, CT को लाभ�ाहीले सम्बन्ध
िवच्छेद सम्बन्धी िनणर्य सँगसँगै बालब�ा रा� पाउने साथसाथै हेरचाह र िनयन्�ण (य�द लागू
�ने भए) को अिधकार �ा� नगरे को खण्डमा CT समा� �ने र PRH HD लाई �फतार् गन� कु राको
वचन �दनुपन�छ।ee.

Note 1 CR को योग्यता मापदण्ड यस अन्तगर् त का दुई योजनाह�मा पिन लागू �ने छ , सशतर् �कराये द ारी योजना र वृ �
घरजग्गा मािलक–भाडावालह�का लािग अनु � ही योजना।

सम्बन्ध िवच्छेद सम्बन्धी आदेशसँगसँगै सम्बन्ध िवच्छेदको सुनुवाइ समा� भएपिछ, HD ले सम्बन्ध
िवच्छेद सम्बन्धी आदेशसँगसँगै सम्बन्ध िवच्छेदको सुनुवाइ समा� भएपिछ, HD ले स�ालन गन�

Note 2 एकल मािमलाको प�रिस्थितमा ध्यान �दँ द ा सामािजक कायर् क तार् ले �ाहक PRH इकाइमा रहन लायक छन् �क छै न न्
भ�े िनधार् र ण गनर् िच�कत्सक वा सावर् ज किनक अस्पताल वा सावर् ज िनक िक्लिनकबाट िच�कत्सक�य परीक्षण गराउन
सक्छन् ।

Note 3 मापदण्ड 3 र 4 कु नै सन्तान नभएका घरे लू �हं स ा पीिडतको लािग लागू �ने छै न । वै व ािहक घर छोड्दा आि�त
बालब�ा(ह�) िलएर आउने घरे लु �हं स ाबाट पीिडतह�का लािग मापदण्ड 3 पिन लागू �ने छै न ।

1. �ाहक र िसफा�रसमा संल� प�रवारका सदस्य(ह�) 60 वषर् वा त्यसभन्दा बढी उमेरको �नु�न्छ;
2. �ाहक र उहाँका प�रवारका सदस्य(ह�) (य�द लागू �ने भए) 10 वषर् वा त्योभन्दा बढी समयसम्म
सम्बिन्धत घरजग्गाको स्वािमत्व िलनुभएको छ वा त्यहाँ बसोवास गनुर्भएको छ; र

CR िसफा�रस अनुरोध गन� माध्यमह�
योग्य �ि� वा प�रवारले सोधपुछका लािग SWD का एक�कृ त प�रवार सेवा के न्� / एक�कृ त
सेवा के न्�, पुनस्थार्पना सेवा इकाइ, िच�कत्सक�य सामािजक सेवा इकाइ, सामािजक सुरक्षा
क्षे�गत इकाइ, आ�द र इजाजत�ा� गैर-सरकारी संस्था (NGO) ह�लाई सम्पकर् रा� स�ु �न्छ।
सोधपुछ भइसके पिछ समािजक कायर्कतार्ले �ाहकको प�रिस्थितको बारे मा �ारिम्भक जाँच
गन�छन्। य�द �ाहकले योग्यता मापदण्ड पूरा गन�जस्तो देिखयो भने समािजक कायर्कतार्ले �ाहक,
उहाँका प�रवारका सदस्य(ह�), सहयोगी कमर्चारी तथा अन्य सम्बिन्धत पक्षह�सँग अन्तवार्तार्,
भेटघाट, िवषयगत परामषर्, आ�द लगायत सम्पकर् को माध्यमबाट िवस्तृत सामािजक अनुसन्धान
र पेशागत मूल्याङ्कन गन�छन्।
Note 4 िजी आवासीय सम्पि�को सं यु � स्वािमत्व वा उनको सम्बन्ध िवच्छे द ग�रसके का �ीमान/�ीमतीिसत गृ ह स्वािमत्व
योजना/�कराये द ार ख�रद योजना अन्तगर् त फ्ल्याटको स्वािमत्व �ने �ाहक लािग SWD िसफा�रसमा HD ले
सम्पि�मा उनीह�को स्वािमत्व आउनको लािग अदालतको आदे श पखर् ने समयसम्मको लािग CT �दान गनर् DPT
मापदण्डमा अस्थायी छु ट �दने िवषयमा िवशे ष ध्यान �दने छ ।

