Awtoridad sa Pagbabago ng Lungsod

Pangunahing
Umuupa*

Pag-aaring Pantahanan
Allowance na Ex-gratia / Muling Pabahay

Mga Hakbang sa
Pagkuha & Clearance
para sa Pangunahing
Umuupa

Mga Matalinong Payo
Freezing Survey (FS)

O
Allowance na
Ex-gratia sa
Pagkatanggal

Muling Pabahay

Upa sa 24
buwang kita

Pagsang-ayon ng Pamahalaan

O

Tinanggap ng may-ari ang alok sa
pagkuha o Pagpapatuloy ng Lupain

O
Pagkalkula ng Sinukat na Halaga
ika-1
$10,000
x9
ika-9

Allowance
na Ex-gratia

$10,000 at pataas
Isang-taong
sambahayan,
pinakamababang halaga
$ 170,000#

Upa sa 24
buwang kita

Pagtatasa sa Umuupa

x1
Dalawang-tao o
mas malaking sambahayan,
pinakamababang halaga
$ 190,000#

Allowance na ex-gratia o Muling Pabahay

*Para lamang sa mga Pangunahing Umuupa na nakatira sa kanilang mga pag-aari
# Ang pinakamababang halaga ay napapailalim sa taunang pagsusuri

Ibinigay ang bakanteng ari-arian sa URA

Katumbas sa Allowance na Ex-gratia ng Pamahalaan (EGA)
2 beses* o 3 beses at upa sa 24 buwang kita

1 beses* o 2 beses

Inupahan at tinirhan ang pag-aari sa loob
ng proyekto BAGO ang petsa ng Freezing
Survey (FS)

Inupahan at tinirhan ang pag-aari sa loob
ng proyekto sa o PAGKATAPOS ng
petsa ng Freezing Survey (FS)

Alternatibong tirahan
Hindi tunay na naninirahan sa proyekto
* Hindi legal na mga residente ng Hong Kong na may
hawak na HKIC na may-bisa

* Alternatibong tirahan ; o
* Hindi tunay na naninirahan sa proyekto ; o
* Nakatanggap ng anumang perang kabayaran o
muling pabahay mula sa URA sa loob ng dalawang
taon bago ang FS ; o
* Hindi legal na mga residente ng Hong Kong na may
hawak na HKIC na may-bisa

Pagtatanong :

Mong Kok Office
9/F, Tower I, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mong Kok, Kowloon
Telepono : 2588 2333
Website : www.ura.org.hk

Ang mga detalye ay batay
sa Alituntuning Ginamit ng
Awtoridad ng Pagbabago
ng Lungsod sa Pagkuha ng
Pag-aari (Bukod sa Mga
Pag-aaring Pang-industriya)

Ang polyetong ito ay inisyu para sa layuning pangkalahatang pagsasangguni lamang. Ang mga tuntunin ng pagkuhang iaalok ay napapailalim sa mga
umiiral na prinsipyo at kaugalian ng Awtoridad sa Pagbabago ng Lungsod sa panahong isinagawa ang alok ng pagkuha (bersyong Abril 2021)

(Domestic principal tenant – Tagalog)

