
        
                        

    
            

         
     

           
             
         

          
   

    
            

          
          

  
         

          
         
        

 

�

ससससधधधधुुुु ााााररररा ा ा ा ममममकककक////आआआआववववााााससससीीीीयययय गगगगहहहहृृृृ 
TuTuTuTueeeennnn MMMMuuuunnnn बबबबााााललललबबबबााााििििललललककककाााा ततततथथथथाााा जजजजभभभभुुुु ननननेेेे ााााइइइइलललल गगगगहहहहृृृृ 

ससससववववेेेे ाााा ििििववववववववररररणणणण 
समाज क�याण िवभाग (SWD) ले अदालतको िनदशनह�लाई �भावमा �याउन सामािजक 
काय� ह�त�ेपह�को मा�यमबाट असंयोिजत बालबािलका/जुभेनाइलह�को लािग आवासीय 
�िश�ण �दान गदछ� । SWD ले सेवा सह��या �ा� गन� र सुिवधाह�को साझा �योग स�म 
गन�का लािग सन् २००७ दिेख Tuen Mun Children & Juvenile Home (TMCJH) , 
नामक ब�-�योजन आवासीय क��ले�समा ( छ सुधारा�मक तथा आवासीय गृहह� 
सह-अवि�थत गय� जसले शरण �थान, सुधार गृह, �वीकृत सं�था (परी�ा गृह) र सुधारा�मक 
िव�ालयका काय�ह� गदछ� । 

ललललि�ि�ि�ि�तततत ससससममममूूूहूहहहहहहह���� 

TMCJH एक राजप� गृह हो र यसले बालबािलका/�कशोर तथा जवान अपराधीह�का लािग 
िन�का संवैधािनक आव�यकताह� अनु�प अ�थायी संर�ण र िनवासीय �िश�ण उपल�ध 
गराउँछ। -
- बालबािलका तथा �कशोर संर�ण अ�यादशे (अ�याय 213), आ�वासन अ�यादेश (अ�याय 

115) र बाल अपहरण र सं ादेश (�या�टर 512) अ�तग�तको शरण �थार�ण अ�य न। 
- �कशोर अपराधी अ�यादशे (अ�याय 226) अ�तग�तको सुधार गृह 
- अपराधी �माणीकरण अ�यादेश (अ�याय 298) अ�तग�तको �वीकृत सं�था (�माणीकरण 

गृह) 
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- बाल-सुधार िव �ालय अ �यादशे (अ �याय 225) अ �तग�तको बाल-सुधार िव �ालय 

ममममतततताााा 

388 

ससससववववेेेे ाााा ससससाााामममम����ीीीी 

I) िश� ा र Oावसाियक िश� ण 
िनवासी �ह को बसाइ अविधलाई म �यनजर गद� गृहबाट िड�चाज दँा उनी �ह लाई अगामी 
अ�ययन जारी रा /वा आ"ना Oावसाियक खोज तथा रोजगार मतालाई पfरtकत गस ��म� र ृ 
गराउन तथा िविभ ि �क �तर तथा िसकाइका आव �यकता �ह पूरा गराउनका लािग� शै
िनवासीह*लाई शैि �क र साधारण िवषय �ह को िसकाइ र िविवध सीप �ह का िश �ण 
पा� �म �ह उपल� ध गरा �इ छ। 

II) Oिfगत परामश� र सामूिहक काय सेवा �ह 
Oिfगत िनवासी �ह लाई Oिfगत, अ �तर-वैयिfक र पाfरवाfरक सम �या �ह भएको 
अव �थामा आ�म-बुझाइ, सामािजक सीप, भाव Oव �थापन र सकार �ा मक िवचारको िवकास र 
सामूिहक परामश� मा �फत उf सम �या िनय ��ण गन�मा सहायता गf � । गृहले ��येकर छ
िनवासीको गित र आव �यकतालाई फलो अप गछ � र उनी �ह का Oflकृत िश� ण 
काय �� म �ह को ितपादन, काय ��ा वयन र सम �ी ा गछ�। यसको उ�े� य भनेको िनवासी �ह लाई 
कfठनाइ �ह सामना अगािड ब�न �ो �साहन गनु� तथा समुदायमा पुनfमलनको तयारी �व �प 
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उनी �ह मा आ�म-िव�ास र अनुशासन िनम �ाण गनु� हो। 

III) समुदाय स �ब�ध 
गृहले िनवासी �ह का लािग साथ�क समुदाय स �ब �ध �थािपत गराउन िविभ � सामुदाियक 
सं�था �ह मा िविवध सामूिहक तथा सहायतामूलक काय �� म �ह स�ालन गन� Oव �था 
िमलाउँछ। गृहले िनवासी �ह का समुदायमा पुनfमलनका लािग उपकारी ने स�ार सीप, 
नेतृ�व र आ�म-मू� या�कनलाई िवकिसत गन�को लािग उनी �ह लाई सामुदाियक याकलाप 
तथा �व �ैि छक सेवा �ह मा सहभागी न पिन �ो �साहन गछ�। 

IV) मनोर�ना �मक याकलाप �ह 
िनवासी �ह िविभ कला, संगीत, सां� कृितक, खेलकु द तथा िव�ाम ज �ता याकलाप �ह मा 
सहभागी न स �छन् जसकारण उनी �ह ले �व �थकर *िच िवकास गन�, Oिfगत 

मता �ह लाई पfरtकृत गन� तथा स �भावना �ह िवकास गन� स �छन्। 

V) अिभभावक भेट/पाfरवाfरक काय�/अनुपि �थितका िबदा �ह 
अिभभावक वा आमाबुवा �ह लाई गृहमा �वागत छ र उहा �ँह लाई यहाँ रहकेा आ"ना 
बालबािलका �ह सँग भेट गन� ो �साहन गf �र छ। िनवासी �ह लाई सकार �ा मक स�ार 
पुन�था�पना गन� र आ"ना अिभभावक �ह सँगको स �ब �धमा सुधार गन� म �त गन�को लािग मु� ा 
परामश� र अिभभावक-बालबािलकाका याकलाप �ह स�ालन गf �र छ। माणीकरण गृह 
तथा बाल-सुधार िव �ालयका िनवासी �ह म �ये के ही समयको आवासीय िश� णबाट 
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काय�स �पादनमा सुधार आएको िनवासी �ह को हकमा सुधार गृहबाट िड�चाज दँाका बखत 
आव �यक ने पाfरवाfरक सहयोगलाई सुगम बनाउनका लािग अनुपि �थितका िबदा �ह दइन 
स �छ। 

VI) िच �क �सा �याहार 
गृहले िनवासी �ह का लािग 24सै घ�टा नfसङ सेवा उपल� ध गराउँछ। भेट गन� िच �क �सा 
अिधकारीले साधारण िच �क �सा सेवा �ह उपल� ध गराउनु� �छ। िवशेष शारीfरक, मानिसक र 
मनोवै�ािनक आव �यकता �ह भएका िनवासी �ह का लािग, मू� या�कन, सुझाव र उपचारका 
लािग उनी �ह लाई िवशेष� िच �क �सक र/वा िच �क �सकlय मनोवै�ािनक �ह कोमा पठाइनेछ। 

शशशश����कककक ततततु थथथथु ाााा ाााागगगगत ����तततहहहहलु ललु ल
सबै सेवा �ह िन:शु� क छन्। 

ठठठठेेेेगगगगााााननननाााा रररर सससस����पपपपकककक��� � नननन����बबबबर ����रररहहहह 
ठेगाना: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 
टेिलफोन न� बर: 2460 7102 
"य �ा स न� बर: 2460 7812 


