
सुधार/आवासीय गहृ 
Tuen Mun बाल तथा अल्पवयस्क गृह 

 सेवाको िववरण

समाज कल् याण िवभाग (Social Welfare Department, SWD) ले असमायोिजत बालबािलका/अल् पवयस् क तथा युवा 

कसुरदारह�लाई अदालतका िनद�शनह�लाई पर्भावकारी बनाउनका लािग सामािजक कायर् को सहयोगमाफर्  त आवासीय 

िपर्श�ण सेवा उपलब् ध गराउँछ । सेवामा तालमेल पर ा्�  गनर्  र  सिुवधालयह�को साझा परय्ोगलाई स�म बनाउनका लािग, 

SWD ले सन्  2007 मा बह�-पर्योजन आवासीय प�रसरमा Tuen Mun बाल तथा अल् पवयस् क गहृ (Tuen Mun Children 

and Juvenile Home, TMCJH) नाम भएको छवटा सधुार तथा आवासीय गृहह�को स् थापना गरकेो िथयो जसले शरणस् थल, 

सधुार गृह, स् वीकृ त संस् था (पर्ोबेसन गहृ) र सधुार स् कु लसम् बन् धी कायहर्�मा सवेाह� पर्दान गछर्  । 

 िल�त समूह

TMCJH भनेको तल िदइएका काननूसम् बन् धी व् यवस् थाह� अनुसार बालबािलका/अल् पवयस् क तथा यवुा कसुरदारह�लाई 

अस् थायी सुर�ा र आवासीय िपर्श�ण उपलब् ध गराउने राजपतर्मा उल् लिेखत ग�रएको गहृ हो –

- बाल तथा अल् पवयस् कह�को सरं�णसम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 213), आपरव्ासनसम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 

115) र बाल अपहरण तथा सुर�ासम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 512) अन् तगतरक्ो शरणस् थल

- अल् पवयस् क कसुरदारह�सम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 226) अन् तगतरक्ो थुनुवा गृह

- कसुरदारह�को पर्ोबेसनसम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 298) अन् तगतरक्ो स् वीकृ त ससं् था (पर्ोबेसन गहृ)

- सधुार स् कु लह�सम् बन् धी अध् यादेश (प�रच् छेद 225) अन् तगतरक्ो सुधार स् कु ल

 �मता

388

 सेवा सामगरी

I)श�ा र व् यावसाियक िपर्श�ण

मान् यतापर्ा� योग् यता परम्ाणपतरक्ा साथ गृहबाट ििनस् कएिपछ िनवासीह�लाई आफ् नो अध् ययनलाई जारी राख् न र/वा आफ् ना 

व् यावसाियक पेशा तथा रोजगारी �मतालाई प�रष् कृ त गनर् मा स�म गराउन ेउद्देश् यल ेउनीह�का ििवभन् न शैि�क स् तर तथा ि

सकाइका आवश् यकताह� परूा गराउनका लािग र उनीह�को बसाइ अिवधलाई ध् यानमा राखेर शैि�क तथा सामान् य िवषयह�मा ि

श�ा र ििववध सीपह�का िपर्श�ण कोसर् ह� उपलब् ध गराइन् छ ।

II) िव्य�गत परामशर् र सामूिहक कायर् सेवाह�

गृहका सबै िनवासीह�लाई िवय्�गत, अन् तर-विैय�क र पा�रवा�रक समस् याह�लाई सुल् झाउनका लािग मािमला अनुसारको 

परामशर्  तथा सामूिहक कायर् माफर्  त आत् म-बझुाइ, सामािजक सीप, भावनाको व् यवस् थापन र सकारात् मक िवचार िवकास गनमार् 

सहायता ग�रन् छ । गृहका सोसल वकर्  रह�ले हरेक िनवासीका पर्िगत र आवश् यकताह�लाई फलोअप गछन्र् र कल् याण/

पुनस् थापर्ना योजना तयार गएर त् यसलाई कायान्वरय्न गनकार ्लािग िनवासीह�का अिभभावक/संर�क तथा मािमलाका सोसल 

वकर्  र/पर्ोबेसन आिधकारीह�सँग िमलरे काम गछन्र् । यसको उद्देश् य भनकेो िनवासीह�लाई समदुायमा समायोजन गनकार ्लािग 

तयारी स् व�प िकठनाइह�को सामना गरेर अगािड बढन् र आफू मा आत् म-िव�ास र अनशुासन िनमाणर ्गनर् का लािग पर्ेरणा िदनु 

हो । 



III) सामदुाियक सम्बन्ध

गहृले साथर्क सामदुाियक सम्बन्ध स्थािपत गन� उद्देश्यले िनवासीह�का िनिम्त िविभन्न सामदुाियक संस्थाह�का लािग िविवध

सामिूहक तथा सहायतामलूक िक्रयाकलापह� सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाउँछ । िनवासीह�मा िजम्मेवारीको भावना िवकिसत

गनर्मा मद्दत गनर् र समदुायलाई िनवासीह�का बारेमा अझ राम्रो बुझाइ हािसल गनर्मा स�म बनाउनका लािग सामदुाियक सेवा

प�रयोजनाह� आयोिजत ग�रन्छ । िनवासीह�मा समदुायमा समायोजन ह�नमा सहायक ह�ने सञ्चार सीप, नेत�ृव र स्वयंलाई कदर गन�

भावना िवकास होस ् भन्ने उद्देश्यह�का साथ उनीह�लाई सामदुाियक िक्रयाकलाप तथा स्वैिच्छक सेवाह�मा सहभागी ह�न

प्रोत्साहन ग�रन्छ ।

IV) मनोरञ्जनात्मक िक्रयाकलापह�

िनवासीह�का लािग िविभन्न प्रकारका कला, गीतसङ्गीत, सांस्कृितक, खेलकुद तथा खाली समयका िक्रयाकलापह� आयोिजत

ग�रन्छ तािक उनीह�ले स्वस्थ आनीबानी िवकास गनर्, व्यि�गत �मताह� बढाउन र सम्भावनाह�को िवकास गनर् सकून् ।

V) अिभभावक भेट / पा�रवा�रक कायर् / िबदा

अिभभावक वा संर�कह�लाई गहृमा स्वागत छ र उहाँह�लाई यहाँ रहकेा आफ्ना बच्चाह�सँग भेट गनर् प्रोत्साहन ग�रन्छ ।

िनवासीह�लाई सकारात्मक सञ्चारलाई पनु: स्थािपत गनर् र आफ्ना अिभभावकह�सँगको सम्बन्धमा सधुार ल्याउनमा मद्दत गनर्का

लािग मािमला अनुसारको परामशर् र अिभभावक-बाल िक्रयाकलापह� सञ्चालन ग�रन्छ । प्रोबेसन गहृ तथा सधुार स्कुलका 

िनवासीह�को हकमा, आवासीय प्रिश�णप�ात् व्यवहारमा िस्थरता दखेाउने िनवासीह�लाई िबदाको अनुमित प्रदान गनर् सिकनेछ 

तािक गहृबाट िनस्केपिछ प्रभावकारी पा�रवा�रक सहायता प्रा� गनर्मा उनीह�लाई सहज होस ्।

VI) िचिकत्सा स्याहार

गहृले िनवासीह�का लािग गहृमै रहने नसर्ह�द्वारा 24 घण्टा नै प्रदान ग�रने निसर्ङ सेवाह� उपलब्ध गराउँछ । व्यि�गत सरसफाइका

मािमलाह�मा स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल, मागर्दशर्न र परामशर्ह� पिन उपलब्ध गराइन्छ । जाँच गनर् आउने िचिकत्सा

अिधकारीह�ले साधारण िचिकत्सा सेवाह� उपलब्ध गराउनुह�न्छ । िवशेष शारी�रक, मानिसक र मनोवै�ािनक आवश्यकताह�

भएका िनवासीह�लाई मलू्याङ्कन, सझुाव र उपचारका लािग िवशेष� िचिकत्सक र/वा िक्लिनकल साइकोलोिजस्टह� सम�

पठाइनेछ ।

VII) भोजनसम्बन्धी व्यवस्था

िनवासीह�का लािग दिैनक आहारमा क्याट�रङ सेवाको कन्ट्रयाक्टरको दतार्वाल आहार िवशेष�द्वारा उपलब्ध गराइएको

आहारसम्बन्धी सझुावह�लाई पालना ग�रन्छ ।

 शलुक तथा लागतह�

सबै सेवाह� िन:शुल् क छन्  ।

 ठगेाना र समपकर नमबर

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

टेिलफोन नम् बर: 24607102

फ् याक् स नम् बर: 24607812 


