
धर्मसन्तान ग्रहणको सम्बन्धर्ा 

 

धर्मसन्तान ग्रहण भनकेो के हो? 

 बालबाललकालाई हरेचाह र स्थायी घर चालहन्छ ।   लतनीहरुलाई स्नेहपूणम र पालनपोणको लालि राम्रो वातावरण 

प्रदान िने आर्ाबुबाको आवश्यकता हुन्छ ।  धर्मसन्तान ग्रहण सेवाको उद्दशे्य भनकेो ती बालबाललकाको लालि 

स्थायी र उपयुक्त घरहरू प्रदान िनुम हो जसका अलभभावकहरुले लतनीहरूको हरेचाह िनम असर्थम वा अलनच्छुक छन् । 

 धर्मसन्तान ग्रहण ग्रहणकतामका लालि जीवनभरको प्रलतबद्धता हो । बालबाललकाको सवोत्तर् लहत नै हाम्रो सवोपरर 

लवचार हो। 

 

धर्मसन्तान हुनका लालि योग्य बालबाललका को हुन?् 

 धर्मसन्तान ग्रहणसम्वन्धी अध्यादशे* अनुसार धर्मसन्तानको रूपर्ा ग्रहण िनम सककने बालक वा बाललकाको उरे्र 18 

वर्मभन्दा कर् हुनुपछम र लववालहत हुनुहुुँदनै । 

 व्यावहाररक रुपर्ा, धर्मसन्तान बनाउन आवश्यकता भएका ती बालबाललकाहरु जो जन्र्कदने अलभभावनकहरुसुँि 

लवलभन्न पररलस्थलतको कारण बसोबास िनम नलर्ल्न े जस्तै उनीहरुलाई त्यािेका वा उनीहरुको अलभभावक बने्न 

अलधकार िुर्ाएका बालबाललकाहरु पदमछन् ।  यी बालबाललकाको जरिल पाररवाररक पृष्ठभूलर् हुन सक्छ । 

उनीहरूसुँि पाररवाररक जीवनको र्जा ललने तथा स्नेहपूणम र लस्थर वातावरणर्ा हुर्कम न ेसर्ान आवश्यकता छ। 

  धर्मसन्तान बनाउन उपलब्ध भएका बालबाललकाहरुबारे जानकारीका लालि, कृपया सर्ाज कल्याण लवभािको 

वेवसाइि www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_adoptionse/ र्ा 

जानुहोस् । 

 

धर्मसन्तान ग्रहणका लालि लनवेदन कदनअुलघ के कुरार्ा लवचार िनुमपछम? 

धर्मसन्तान बनाउने कुरा जीवनभरको प्रलतबद्धता हो जसल ेधर्मलपतार्ातालाई उनीहरूको पररवार बृलद्ध िने र हरेचाह िन े

घरको खाुँचोर्ा रहकेा बच्चाहरूलाई हुकामउन े खुशी प्रदान िदमछ।  धर्मसन्तान ग्रहणर्ा अलघ बढ्नुभन्दा अिालि ध्यान 

कदनुपने केही बुुँदाहरू लनम्नानसुार छन््ः  

 के तपाईं 25 वर्मको हुनुभयो, यकद तपाईं लववालहत हुनुहुन्छ भने; के तपाईंको जीवनसाथी धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी 

अध्यादशेको आवश्यकताअनुसार 21 वर्म पुग्नुभएको छ? के तपाईंको जीवनसाथीसुँि लस्थर सम्बन्ध छ (लववाह भएको 

कम्तीर्ा तीन वर्म भयो)? 

 के तपाईं एउिा बच्चालाई धर्मसन्तानको रूपर्ा ग्रहण िने र हुकामउने जीवनभरको प्रलतबद्धता िनम तयार हुनुहुन्छ? 

 के तपाईं बच्चा आत्र्लनभमर नहुुँदासम्र् बच्चाको हरेचाह िनमका लालि शारीररक र र्ानलसक रूपर्ा स्वास््य हुनहुुन्छ? 

 के तपाईं लवलभन्न लवकासका चरणहरुर्ा बच्चालाई र्ािमदशमन र सर्थमन प्रदान िनमका लालि उपयुक्त रूपर्ा लशलित 

हुनुहुन्छ, सकेसम्र् र्ाध्यलर्क लशिा पुरा िरेको? 

 

 के तपाईं आर्थमक रुपर्ा सिर् हुनको साथ लस्थर रोजिारर्ा हुनुहुन्छ र बच्चाको लालि लस्थर आवास प्रदान िनम सिर् 

हुनुहुन्छ? 



 के तपाईं 12 र्लहना वा र्ालथका लालि हङकङर्ा बस्न ुभएको छ ताकक तपाईं सार्ालजक वातावरण र सार्ुदालयक 

स्रोतहरूसुँि पररलचत हुन सकु्नहुन्छ, र के तपाईं धर्मसन्तान ग्रहणको प्रकिया पुरा िनमका लालि 12 र्लहना वा सो भन्दा 

बढी सर्यसम्र् लनरन्तर बस्न सक्नहुन्छ? 

 

कसल ेधर्मसन्तान ग्रहणको व्यवस्था िनम र बच्चालाई धर्मसन्तानका लालि राख्न सक्छ? 

  धर्मसन्तान सम्बन्धी अध्यादशेका अनुसार, केवल (क) सर्ाज कल्याण लनदशेक; (ख) यसको र्ान्यताअनुरूप कायम 

िरररहकेा र्ान्यताप्राप्त लनकाय; वा (ि) अदालतको आदशेको पालनाको कायम िने व्यलक्तले असम्बलन्धत धर्मसन्तान 

ग्रहणको आवेदनर्ा कार् िनम र कुनै बच्चाको धर्मसन्तान ग्रहणको व्यवस्था िनम सके्नछन ्। 

 र्ालथ उल्लेलखतबाहके अरू कुनै व्यलक्तले बच्चाको धर्मसन्तान ग्रहणको लालि व्यवस्था िनम वा असम्बलन्धत व्यलक्त 

(हरू) द्वारा धर्मसन्तान ग्रहणका लालि बच्चा राख्नेछैन।  सम्बलन्धत प्रावधानको उल्लंघन िने व्यलक्त अपराधको लालि 

दोर्ी हुनेछ र जररवाना र कारावासको सजाय भोग्नुपनेछ । 

 

कुन ैधर्मसन्तान ग्रहण सम्बन्धी लनवदेनका लालि कायमलवलधहरु के छन?् 

1. लनवेदकहरूल ेसर्ाज कल्याण लवभािको धर्मसन्तान ग्रहण एकाइलाई धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी जानकारी सत्रर्ा 

उपलस्थत हुनका लालि सम्पकम  िनुमपनेछ । 

2. लनवेदकहरूल ेधर्मसन्तान ग्रहण िने आर्ाबुबाको उपयुक्तताको रु्ल्यांकनका लालि लवस्ततृ घर लनरीिण (होर् स्ििी) 

पुरा िनुमपछम ।  यो रु्ल्यांकनले आवेदकको व्यलक्तत्व, रूलच, प्रारलम्भक जीवन अनुभव, सार्ना िने िर्ता, वैवालहक 

लस्थरता, अलभभावकीय दलृिकोण र िर्ता, धर्मसन्तान ग्रहण िने पे्ररणा, ग्रहण हुने बच्चाको लवकास आवश्यकता 

पूरा िने िर्तासलहत लवलभन्न िेत्रहरूको लवस्ततृ िेत्रलाई सरे्ट्छ ।   

3. घर लनरीिण पुरा िनुमअलघ आवेदकहरू धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी दईु विा ताललर् कायमशालार्ा उपलस्थत हुनुपछम र 

रे्लिकल जाुँच तथा अलनवायम रूपर्ा अपराध रेकिम जाुँच पुरा िनुमपछम । 

4. प्रस्तालवत जोिाको लालि आवेदकहरूले धैयमतापूवमक प्रलतिा िनुमपने हुन सक्छ । 

5. धर्मसन्तान ग्रहण सम्बन्धी अध्यादशेका अनुसार आवेदकहरूल े काननूी प्रकियालाई पालना िनुमपछम । धर्मसन्तान 

ग्रहण बच्चाको उत्तर् लहतर्ा भएको सुलनलित िनमका लालि अदालतले धर्मसन्तान ग्रहणको आदशे कदनुअलघ हरेक 

आवेदनलाई जाुँच िनेछ । 

 

लाग्न ेशलु्क 

 सर्ाज कल्याण लवभािको धर्मसन्तान ग्रहण एकाइले सञ्चालन िने घर लनरीिण लन्ःशुल्क हो । 

 धर्मसन्तान ग्रहणसम्वन्धी आवेदनर्ा बादकालीन अलभभावकको रूपर्ा सर्ाज कल्याणको लनदशेकलाई लनयुक्त 

िरेको अवस्थार्ा, हरेक बच्चाका लालि HK$3,970** शुल्क लतनुमपनेछ । 

 

सवेाबाि बालहररन े

लनवेदकहरू धर्मसन्तान ग्रहण सेवाबाि लनम्न अवस्थार्ा बालहररन सक्छन््ः 

 धर्मसन्तान ग्रहण आदशे प्राप्त िनेसलहत सब ैआवश्यक धर्मसन्तान ग्रहणको कायमलवलधहरु पुरा िरेको र धर्मसन्तान 



ग्रहण एकाइबाि अन्य कुनै सवेा नचालहन,े वा 

  धर्मसन्तान ग्रहणको प्रकियालाई सर्ाप्त िने लनणमय िरेको, वा 

  धर्मसन्तान ग्रहणको लालि अयोग्य पाइएको । 

  

 

यकद तपाईं बालबाललकालाई धर्मसन्तानको रूपर्ा ग्रहण िनम चाहनहुुन्छ भन,े कृपया सर्ाज कल्याण लवभािको धर्मसन्तान 

ग्रहण एकाइलाई लनम्न र्ाध्यर्बाि सम्पकम  िनुमहोस:् 

 

फोन : 3595 1935 

फ्याक्स : 3595 0025 

इरे्ल : auenq@swd.gov.hk 

पत्राचार : Adoption Unit, Social Welfare Department, Room 201, 2/F., North Point Government Offices, 

333 Java Road, North Point, Hong Kong 

 

 

*  HKSAR र्ा धर्मसन्तान ग्रहणको कायम धर्मसन्तान ग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश, क्याप 290 अनुसार कायामन्वयन हुनुपनेछ । 

** भुक्तानी लनयलर्त रूपर्ा पररर्ाजमन हुनछे 
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