
सधुारात्मक/आवासीय गहृ 

Tuen Mun बालबाललका तथा जभुनेाइल गहृ 

 

सवेा लववरण  

समाज कल्याण लवभाग (SWD) ले असंयोलजत बालबाललका/जुभेनाइलहरूको लालग सामालजक 

कायय हस्तके्षपहरूद्वारा अदालतको लनदेशनहरूलाई प्रभावमा ल्याउन आवासीय प्रलशक्षण प्रदान 

गर्य। सेवा सहक्रिया प्राप्त गनय र सुलवधाहरूको साझा प्रयोग सक्षम गनयका लालग, SWD ले, 

2007 दलेि, बहु-प्रयोजन आवासीय कम्प्लेक्समा Tuen Mun बालबाललका तथा जुभेनाइल गृह 

(TMCJH) नामक र् सुधारात्मक तथा आवासीय गृहहरू सह-अवलस्थत गयो, जसले शरण 

स्थान, सुधार गृह, स्वीकृत संस्था (परीक्षा गृह) र सुधारात्मक लवद्यालयका प्रकाययहरू गदयर्। 

 

ललक्षत समहूहरू  

TMCJH एक राजपत्र गृह हो र यसले बालबाललका/क्रकशोर तथा जवान अपराधीहरूका लालग 

लनम्नका संवैधालनक आवश्यकताहरू अनुरूप अस्थायी संरक्षण र लनवासीय प्रलशक्षण उपलब्ध 

गराउँर्। -  

- बालबाललका तथा क्रकशोर संरक्षण अध्यादशे (अध्याय 213), आप्रवासन अध्यादेश (अध्याय 

115) र बाल अपहरण र सरंक्षण अध्यादेश (च्या्टर 512) अन्तगयतको शरण स्थान।  

- क्रकशोर अपराधी अध्यादशे (अध्याय 226) अन्तगयतको सुधार गृह  

- अपराधी प्रमाणीकरण अध्यादेश (अध्याय 298) अन्तगयतको स्वीकृत संस्था (प्रमाणीकरण 

गृह) 

- बाल-सुधार लवद्यालय अध्यादशे (अध्याय 225) अन्तगयतको बाल-सुधार लवद्यालय 

 

क्षमता  

388  

    

सवेा सामग्री 

I) लशक्षा र व्यावसालयक प्रलशक्षण  

लनवासीहरूलाई गृहबाट लिस्चाजय हुदँा उनीहरूलाई अगामी अध्ययन जारी राख्न र/वा आफ्ना 

व्यावसालयक िोज तथा रोजगार क्षमतालाई पररष्कृत गनय सक्षम गराउने उदे्दश्यले उनीहरूका 

लवलभन्न शैलक्षक स्तर तथा लसकाइका आवश्यकताहरू पूरा गराउनका लालग र उनीहरूको बसाइ 

अवलधलाई सम्पमान गरेर मान्यता-प्राप्त योग्यता प्रमाणपत्रको साथमा शैलक्षक र वगीय 

लवषयहरूको लसकाइ र लवलवध सीपहरूका प्रलशक्षण पाठ्यिमहरू उपलब्ध गराइन्र्।   

  

II) व्यलिगत परामशय र सामूलहक कायय सेवाहरू  

व्यलिगत लनवासीहरूलाई व्यलिगत, अन्तर-वैयलिक र पाररवाररक समस्याहरू भएको 

अवस्थामा आत्म-बुझाइ, सामालजक सीप, भाव व्यवस्थापन र सकारात्मक लवचारको लवकास र 

सामूलहक परामशय मार्य त उि समस्या लनयन्त्रण गनयमा सहायता गररन्र्।  गृहले प्रत्येक 

लनवासीको प्रगलत र आवश्यकतालाई र्लो अप गर्य र उनीहरूका व्यिीकृत प्रलशक्षण 



काययिमहरूको प्रलतपादन, कायायन्वयन र समीक्षा गर्य।  यसको उदे्दश्य भनेको लनवासीहरूलाई 

करिनाइहरू सामना अगालि बढ्न प्रोत्साहन गनुय तथा समुदायमा पुनर्मयलनको तयारी स्वरूप 

उनीहरूमा आत्म-लवश्वास र अनुशासन लनमायण गनुय हो।  

   

III) समुदाय सम्पबन्ध  

गृहले लनवासीहरूका लालग साथयक समुदाय सम्पबन्ध स्थालपत गराउन लवलभन्न सामुदालयक 

संस्थाहरूमा लवलवध सामूलहक तथा सहायतामूलक काययिमहरू सञ्चालन गने व्यवस्था लमलाउँर्।  

गृहले लनवासीहरूका समुदायमा पुनर्मयलनका लालग उपकारी हुने सञ्चार सीप, नेतृत्व र 

आत्म-मूल्याङ्कनलाई लवकलसत गनयको लालग उनीहरूलाई सामुदालयक क्रियाकलाप तथा 

स्वैलच्र्क सेवाहरूमा सहभागी हुन पलन प्रोत्साहन गर्य। 

  

IV) मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू  

लनवासीहरू लवलभन्न कला, संगीत, सांस्कृलतक, िेलकुद तथा लवश्राम जस्ता क्रियाकलापहरूमा 

सहभागी हुन सक्र्न् जसकारण उनीहरूले स्वस्थकर रुलच लवकास गनय, व्यलिगत क्षमताहरूलाई 

पररष्कृत गनय तथा सम्पभावनाहरू लवकास गनय सक्र्न्। 

  

V) अलभभावक भेट/पाररवाररक कायय/अनुपलस्थलतका लबदाहरू  

अलभभावक वा आमाबुवाहरूलाई गृहमा स्वागत र् र उहाँहरूलाई यहाँ रहकेा आफ्ना 

बालबाललकाहरूसँग भेट गनय प्रोत्साहन गररन्र्।  लनवासीहरूलाई सकारात्मक सञ्चार 

पुनस्थायपना गनय र आफ्ना अलभभावकहरूसँगको सम्पबन्धमा सुधार गनय मद्दत गनयको लालग मुद्दा 

परामशय र अलभभावक-बालबाललकाका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गररन्र्।  प्रमाणीकरण गृह 

तथा बाल-सुधार लवद्यालयका लनवासीहरूका लालग, लनवासीय प्रलशक्षणको अवलधबाट 

काययसम्पपादन लस्थर भएका लनवासीहरूलाई गृहबाट लिस्चाजय हुने समयमा उनीहरूले प्राप्त गने 

प्रभावकारी पाररवाररक सहायतालाई सुगम बनाउनका लालग अनुपलस्थलतका लबदाहरू क्रदइन 

सक्र्।  

 

VI) लचक्रकत्सा स्याहार  

गृहले लनवासीहरूका लालग 24सै घण्टा नर्सयङ सेवा उपलब्ध गराउँर्।  भेट गने लचक्रकत्सा 

अलधकारीले साधारण लचक्रकत्सा सेवाहरू उपलब्ध गराउनुहुन्र्।  लवशेष शारीररक, मानलसक र 

मनोवैज्ञालनक आवश्यकताहरू भएका लनवासीहरूका लालग, मूल्याङ्कन, सुझाव र उपचारका 

लालग उनीहरूलाई लवशेषज्ञ लचक्रकत्सक र/वा लचक्रकत्सकीय मनोवैज्ञालनकहरूकोमा पिाइनेर्।  

  

शलु्क तथा लागतहरू   

सबै सेवाहरू लन:शुल्क र्न्।   

  

 

िेगाना र सम्पपकय  नम्पबरहरू  

िेगाना: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories  

टेललर्ोन नम्पबर: 2460 7102  

फ्याक्स नम्पबर: 2460 7812 


