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भाग २ 

अमचोक गाउँपामिका 
 

अमचोक गाउँपामिकाको “सुरमिि अवासगृह  

(Safe House) संचािन काययमवमध, २०७७” 

स्वीकृत लमलतः२०७७/१२/३१ 

प्रस्िाबना : स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ ऄन्तगगत  मदु्धामा न्याय माग्न अईन,े 

जोखीममा परेका मलहिा तथा लकशोरीहरु र बािबालिकािाइ अवश्यकता परेको 

ऄवस्थामा सरुलित अवासगहृ (Safe House) मा राखी त्यस्तो अवास गहृिाइ 

ब्यवलस्थत ढंगिे संचािन गने ईद्दशे्यिे अमचोक गाईँकायगपालिकािे स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) बमोलजम यो कायगलवलध बनाएको छ । 

 

 

अमचोक राजपत्र 
अमचोक सरकारद्वारा प्रकामिि 
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पररच्छेद—१  

प्रारमभभक 

१.समंिप्त नाम र प्रारभभः (१) कायगलवलधको नाम “सरुलित अवासगहृ (Safe 

House) संचािन कायगलवलध, २०७७” हुनेछ ।  

(२) यो कायगलवलध अमचोक गाईँ कायगपालिकाको बैठकबाट स्वीकृती भए पश्चात तुरुन्त 

िाग ूहुनेछ ।  

 

२. पररभाषा : यस कायगवलधमा लवषय र प्रसंगिे ऄको ऄथग निागमेा,  

(क) “सरुमिि अवासगृह” (Safe House) भन्नािे मलहिा, लकशोरी वा 

बािबालिकािाइ सरुलित एवं ब्यवलस्थत ढंगिे राख्न यो कायगलवलध बमोलजम तोलकएको 

घर कम्पाईण्डिाइ सम्झन ुपदगछ । 

(ख) “ऄध्यि” भन्नािे अमचोक गाईँपालिकाको ऄध्यििाइ सम्झन ुपदगछ ।  

(ग) “उपाध्यि” भन्नािे अमचोक गाईँपालिकाको ईपाध्यििाइ सम्झन ुपदगछ । 

(घ) “प्रमुख प्रिासकीय ऄमधकृि” भन्नािे अमचोक गाईँपालिकाको प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सम्झन ुपदगछ । 

(ङ) “समममि” भन्नािे यस कायगलवलध बमोलजम गठन हुने सलमलतिाइ जनाईँछ । 

(च) “ममहिा, मकिोरी वा बािबामिका” भन्नािे लहसंा लपडीत भएका ऄसहाय 

मलहिा लकशोरी र बािबालिकाको हकमा १८ वषग ईमरे सम्मकािाइ जनाईँछ ।  

(छ) “सचंािन” भन्नािे यो कायगलवलध बमोलजम संचािन हुन े सरुलित अवास गहृ 

(Safe House) िाइ जनाईँछ । 

(ज) “कायायिय” भन्नािे गाईँपालिकाको  कायागियिाइ सम्झन ुपदगछ ।  

 

पररच्छेद—२ 

समममि गठन 

३. ब्यवस्थापन समममिः– ऄसरुलित महससु गरी न्याय माग्न अईन ेमलहिा, लकशोरी र 

बािबालिकाहरुिाइ सरुलित अवासगहृमा सरुलित ढंगिे तोलकएको समय सम्म 

राख्न र तत् सम्वन्धी अवश्यक ब्यवस्था गनग एक ब्यवस्थापन सलमलत दहेाय 

बमोलजम गठन गररन ेछ ।  
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१) संयोजक- गाईँपालिकाको ईपाध्यि वा ईपाध्यििे तोकेको व्यालि  

२) सदस्य- सरुलित अवासगहृ (Safe House) संचािन हुने वडाको वडा ऄध्यि  

३) सदस्य- न्यालयक सलमलतका मलहिा प्रलतलनधी १ जना  

४) सदस्य- स्वास््य शाखाको प्रमखु  

५) सदस्य- इिाका प्रहरी कायागियका प्रमखु  

६) सदस्य- अवासगहृ संचािन गने संस्थाका ऄध्यि  

७) सदस्य- मलहिा तथा बािबािीकाका िते्रमा काम गने गै.स.स. प्रमखु वा प्रलतलनधी १ 

जना  

८) सदस्य- जग्गादाताहरु मध्ये बाट १ जना  

९) सदस्य सलचव- गाईँ कायगपालिकाको मलहिा तथा बािबािीका शाखा प्रमखू  

 

४.ब्यवस्थापन समममिको काम, कियब्य र ऄमधकार : सरुलित अवासगहृ 

ब्यवस्थापन सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम रहने छ : 

(१) न्यालयक सलमलत, प्रहरी कायागिय र सरोकारवािा लनकायबाट जोलखममा रहकेा, 

लहसंा लपडीत मलहिा, लकशोरी र बािबालिकाहरु पलहचान गरी अवास गहृमा राख्न े

ब्यवस्था गन े।  

(२) सरुलित अवास गहृ सञ्चािन व्याबस्थापनका िालग प्राप्त भएको रकम र कायग 

प्रगतीको प्रलतवेदन प्रत्येक चार चार मलहनामा गाईँपालिको कायागियमा पशे गने । 

(३) सरुलित अवास गहृको सरुिा ब्यवस्थाको ऄनगुमन लनयमन कायग गन े।  

(४) मलहिा, लकशोरी र बािबालिकाको स्वास््य सरुिा र काननूी सहायता सम्वन्धी 

कायग गने ।  

(५) मलहिा र  लकशोरी सम्वन्धी अवश्यक सीप, साधन, श्रोत र सरुिा सम्वन्धी 

अवश्यक प्रबन्ध गने ।  

(६) गाईँ सभाबाट तोलकएको मापदण्ड ऄनसुार खचग गनग लस्वकृत गने ।  

(७) जोलखममा रहकेा लहसंा लपडीत मलहिा लकशोरी र बािबालिकाहरु ऄन्य स्थानमा 

पठाईन ुपन ेअबश्यकता भएमा लसफाररस गने ।  

(८) सरुलित अवास गहृ संचािनमा संस्थाको लसफाररसमा व्याबस्थापन सलमलतको 

सहमलतमा बजेट र कायगक्रमको परीलधलभत्र रही करार सेवामा अवश्यक लवज्ञ वा 



खण्ड ४  सखं्या १५, मममि ३१ चैत्र २०७७ 

 

4 अमचोक गाईँपालिका 

 

कमगचारी प्रचलित काननू बमोलजम ब्यवस्था गन े। तर कमगचारी राख्न ुपरेमा लनलश्चत 

ऄवधीको िागी करार सेवामा राख्न ुपने छ ।  

(९) सेफ हाईस संचािन व्याबस्थापनको िालग सलमलतिे मलहिा तथा वािवालिकाको 

िेत्रमा कृयालशि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गनुग पनेछ । संस्था छनौट गदाग खरीद 

ऐन २०६३ र खरीद लनयमाविी २०६४ वमोलजमको प्रकृयाहरु परुा गनुग पनेछ ।  

 

सम्बलन्धत सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिकािे तोके बमोलजम हुनछे ।  

(११) यो कायगलवलध बमोलजम गलठत हुने सलमलतको पदाबलध ३ बषगको हुनेछ । तर 

लनवागलचत जनप्रलतलनलधहरुको कायग ऄवधी समाप्त भएको ऄवस्थामा ररि वडा 

ऄध्यि र न्यालयक सलमलतको सदस्यको पदमा ऄको कायगकािको िालग  लनवागलचत 

पदहरुवाट मात्र ैपलूतग गररनछे ।  

 

पररच्छेद—३ 

कोषको व्यवस्थापन िथा मापदण्ड 

५.कोषको व्याबस्थाः लहसंा लपडीत मलहिा, लकशोरी र बािबालिकाको सरुिाका िालग 

कोषको व्यवस्था लनम्न ऄनसुार रहकेो छ :  

(१) लहसंा लपडीत मलहिा,लकशोरी र बािबालिकाको सरुिाका िालग सरुलित अवासगहृ 

संचािन गनग गाईँकायगपालिकािे एईटा छुटटै सरुलित अवासगहृ संचािन कोष 

खडा गनुग पनछे ।  

(२) दफा (१) वमोलजमको कोषमा लनम्न वमोलजमको रकमहरु खारी खचग गररनछे ।  

(क) लवलभन्न दाताहरुबाट प्राप्तहुन ेरकम । 

(ख) गाईँपालिकाको गाईँसभावाट ईि लशषगकमा लवलनयोलजत रकम ।  

(ग) संघीय सरकार,प्रदशे सरकार र गाईँपालिकाद्वार िैलगंक लहसंा न्यलूनकरण कोषको 

िालग लवलनयोलजत रकम । 

(घ) ऄन्य स्थानीय तहहरुवाट लहसंा लपडीत मलहिा,लकशोरी र बािबालिकाको सरुिाका 

िालग सरुलित अवासगहृ राख्नको िालग लद्वपलिय सम्झौता भए वमोलजमको रकम । 

(ङ) व्यलिगत वा संस्थागतरुपमा प्राप्त सहयोग रकम ।  
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 (३) मालथ ईल्िेलखत दफा (२) (ग) वमोलजमको रकम खचग गदाग िैलगकं लहसंा न्यलूनकरण 

कोष स्थापना तथा खचग सम्वन्धी मापदण्ड २०७६ वमोलजम खचग गनुग पनेछ ।  

(४) िेखा सम्वन्धी सम्पणूग कारोवारहरु गाईँपालिको लनयम ऄनसुार हुनेछ ।   

(५) यो कायगलवलध िाग ू हुन ु ऄगाबै यो लवषयसंग सम्वलन्धत भए गरेका कायगहरु यसै 

कायगलवलध बमोलजम भएको मालननछे ।  

 

६. न्यूनिम मापदण्ड : लहसंा लपडीत मलहिा, लकशोरी र बािबालिकाको सरुिाका िालग 

लनम्नानसुारको न्यनूतम मापदण्ड हुन ुपनेछ ।  

 

(१) अवास गृह पररसर ऄन्िगयि  

(क) चारैलतर झट्ट कोही प्रवेश गनग नसक्ने गरी ऄग्िो पखागि वा तारबरेािे घरेरएको ।  

(ख) हातालभत्र गहृ ऄनसुारको खलु्िा ठाईँ रहकेो ।  

(ग) अवागमन लनयन्त्रण गनग सक्ने गरी बलियो प्रवेशद्धार भएको  

(घ) सरुिाको दलुिकोणिे ईपयिु स्थान  

 

(२) अवास गृहमा रहने समुवधा  

(क) दबैुपरट्ट झ्याि रालखएका हावा खेल्ने कोठाहरु  

(ख) प्रत्येकका िालग छुट्टाछुटै्ट खाट  

(ग) प्रभालवत बािबालिकाको िालग ऄिग्ग ैकोठा  

(घ) मनोसामालजक लवमशग (Psycho-Social Counseling) का िालग छुटै्ट कि  

(ङ) मनोरञ्जन, ऄन्तरलक्रया र अमोदप्रमोदका िालग साझा कि (Common room) 

(च) शौचािय तथा स्नान कि  

(छ) साझा टेलिलभजन  

(ज) पयागप्त पानी 

(झ) सरुिाका िालग अवश्यकता ऄनसुार पािे पहरा । 

 

(३) िुगाफाटो  

(क) तत्कािको िालग एक–एक जोर चप्पि । 
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(ख) अफैिे ईपिब्ध गराईन नसक्नेिाइ एकसरो िगाईने कपडा ।  

 

(४) खानेकुराः दलैनक खानेकुराको व्यवस्था व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेबमोलजम 

केन्रलभत्र वा बालहरको भोजनाियबाट व्यवस्था गने गरी दहेायबमोलजम हुनपुनेछ ।  

(क) लवहान लचया सँगै हल्का खाजा  

(ख) लदईँसो खाना  

(ग) ऄपरान्ह पणूग खाजा सँग ैलचया  

(घ) बेिुकी खाना  

(ङ) मांसाहारीका िालग सातामा एकपल्ट माछा मास ु 

(च) शाकाहारीहरुको हकमा दधु, दही, फिफुि  

(छ) ईमािेको वा ऄन्यथा शलुद्धकरण गररएको खानेपानी  

 

(५) स्वास््य उपचारः गाईँ व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको स्वास््य संस्थामा प्रभालवत 

मलहिाको स्वास््योपचार गराईनपुदगछ । स्वास््योपचार तफग  लनम्न व्यवस्था सलुनलश्चत गनुग 

पदगछ ।  

(क) प्राथलमक ईपचार बाकस  

(ख) समस्या हरेी लनयलमत ईपचार  

(ग) अकलस्मक ईपचार  

(घ) बािबालिकाका हकमा ईमरे ऄनसुार िगाईन ुपन ेखोप  

 

(६) मनोसामामजक मवमियः व्यवस्थापन सलमलतिे लनधागरण गरेको योग्यता हालसि 

गरेका लवमशगक (Counselor) बाट दहेायबमोलजम मनोसामालजक लवमशग सेवा प्रदान गनुग 

पदगछ ।  

(क) संरलित व्यलि प्रत्येकिाइ सातामा एकपल्ट लनयलमत सेवा,  

(ख) संरलित व्यलिको मनोदशा हरेी थप अवश्यक सेवा,  

(ग) सेवाग्राहीको व्यलिगत लववरणको गोप्यता कायम राख्ने व्यवस्था ।  

 

(७) कानूनी सेवा : दहेायमा ईल्िेलखत काननूी सेवा प्रदान गन ेव्यवस्था लमिाईनपुदगछ ।  
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(क) प्रभालवत व्यालििे न्याय प्राप्त गनग अवश्यक परामशग र ईपचाराथग चाहकेो सेवा ।  

(ख) प्रभालवत व्यालििे प्रचलित काननू बमोलजमको हक प्राप्त गनग अवश्यक परामशग र 

ईपचाराथग चाहकेो सेवा ।  

 

(८) सञ्चािनः अवास गहृको सञ्चािनमा दहेायका व्यवस्था पािना गनुगपदगछ ।  

(क) प्रभालवत व्यालििाइ ममतामय, सहानभुलुतपणूग एवं सम्मानजनक व्यवहार गनुग पनेछ ।  

(ख) प्रभालवत मलहिाको पलहचानको अबश्यकता ऄनसुार गोप्यता कायम राख्न े

व्यवस्थाका साथै आच्छा लवपररतको कुनै पलन कायग गनग बाध्य पाररने छैन ।  

(ग) अवास गहृमा भेटघाट कि भन्दा वाहके ऄनमुलत प्राप्त लचलकत्सक, कमगचारी, 

सफाइकमी वाहके सलमलतिे तोकेको ऄत्यावश्यक व्यलि बाहके बालहरका कसैिाइ पलन 

प्रवेश मनाही हुनेछ ।  

घ) सरुलित अवाश गहृको व्याबस्था सम्बन्धी जानकारी सचूना बोडग तयार गरी 

राख्नपुनछे ।  

 

(९) जनिमि :  

(क) अवासगहृ व्यवस्थापक एकजना  

(ख) मलहिा वाडेन १ जना  

(ग) मनोलवमगशकताग १ जना (केसको अधारमा वोिाआने).  

(घ) सफाआकमी अबश्यकतानसुार  

(ङ) अवश्यिा ऄनसुार सेवा प्रदायक संस्थािे प्रस्ताव गरी प्रस्तावमा स्वीकृत भए 

वमोलजम । 

 

(१०) ऄमभिेखः  

अवासगहृिे दहेायबमोलजम ऄलभिेख राख्नपुदगछ ।  

(क) प्रभालवत व्यलिको नाम दताग लकताब ।  

(ख) संरलित व्यलिको दलैनक हालजरी लकताब ।  

(ग) प्रभालवत मलहिाको व्यलिगत गोप्य फायि ।  

(घ) गाईँ व्यवस्थापन सलमलतको लनणगय लकताब ।  
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(ङ) दोहोरो िेखा प्रणािीमा अम्दानी खचगको पारदशी िेखा तथा सो को पिुी गन े

कागजात ।  

(च) स्वास््योपचार, मनोसामालजक लवमशग, काननुी सेवाको लववरण खलु्ने सेवा लपच्छे 

िगत ।  

(छ) गाईँ व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको ऄन्य ऄलभिेख ।  

 

७.खचय गने अधारहरु : सरुलित अवास गहृ सञ्चािनको िालग लवलनयोजीत रकमको 

पररलधलभत्र रलह घर भाडा, मािसामान, औषधोपचार, काननूी ईपचार, लफताग सम्प्रेषण, 

खानेकुरा, मनोसामालजक लवमशग, संचार, यातायात, कमगचारी पारीश्रलमक , कायागिय 

सामग्री , िलित व्यलिको अवास व्याबस्था िगाएत ऄन्य भैपरी अईने खचगहरु समेत 

गनग सलकनेछ । ईि रकम सेवा प्रदायक संस्थाको स्वीकृत प्रस्ताव र सलमलतको लनणगय 

ऄनसुार सम्झौता वमोलजम सेवा प्रदायक संस्थाको वैंक खातामा गाईँपालिकािे रकम 

ईपिव्ध गराए वमोलजम खचग हुनछे  ।  

 

 

पररच्छेद—४ 

ऄनुदान व्यवस्था 

८. जीमवकोपाजयन ऄनुदान : (१) लपलडत व्यालििाआ लजलवकोपाजगन ऄनदुानको िालग 

व्याबस्थापन सलमलतिे ऄनदुान स्वरुप लस्वकृत रकम ईपिव्ध गराईने छ ।  

(२) ऄन्य लजल्िा वा गांईपालिका वा नगरपालिकाहरुबाट अएका लहसंालपडीत 

मलहिा,लकशोरी र वािबालिकाको हकमा अबश्यक रकम सम्वलन्धत स्थानीय तहबाट 

रकमको व्यवस्था भएको खण्डमा भिुानी लिने गरी ऄन्य स्थानका लहसंालपडीत 

मलहिा,लकशोरी र वािबालिकाहरुिाइ यस अवासगहृमा राख्न पलन सलकनेछ ।  

 

९. महंसा प्रभामविको पुनयममिन र सामामजक पुनयस्थापनाः लहसंा प्रभालवतको 

पनुगलमिन र सामालजक पनुगस्थापनाको लनम्ती ईसका ऄलभभावक संग संस्थाका कमगचारीिे 

सम्पकग  गने छन ् । ऄलभभावक र लनजका संरिकको प्रलतवद्धता लिइ सके पलछ लनजिाइ 

ऄलभभावक र गाईँका भर भिादमी वा समहूको रोहरवरमा घर लफताग गररने छ । संस्थािे 
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बझुाएको कागज लिइ सकेपलछ ईि कागज व्यलिगत फाइिमा राखी लनजको व्यलिगत 

फाइि बन्द गनुग पनछे र फेरी पनुः ऄको पटक अएमा त्यसै फाइिबाट कारवाही ऄगाडी 

बढाइनछे ।  

 

पररच्छेद—५ 

मवमवध 

१०.ऄन्य अवश्यक व्यवस्था : सरुलित अवासगहृका ऄन्य अवश्यक ब्यवस्था 

दहेाय बमोलजम रहनेछ ।  

(१)बालिका भएमा वाि वालिकासंग काम गन े लवलभन्न संघ÷ संस्थासंघ समन्वय गरी 

वालिकाको िामो भलवष्य सम्मको िालग ईलचत व्यवस्था गन ेप्रयास गरीन ेछ ।  

(२)मलहिाहरुको िालग लसप लसक्ने तालिमहरुको िालग ऄन्य सम्बलन्धत संघ 

संस्थाहरुसंग सम्पकग  समन्वय रालख लसफाररस गरीने छ ।  

(३)अवासगहृमा बसेका लपलडत÷प्रभालवत िाइ भेट्न अईन े व्यलििे लपलडतको 

स्वीकृलत भएमा मात्र भेट्न लदन ुपनछे यसरी भेट्न अईन ेव्यलििे अवासगहृका 

कमगचारीिाइ पलहिे नै जानकारी गराइ ऄनमुलत लिन ुपनेछ ।  

(४)कायागिय समय लभत्र मात्र भेट्न पाइने छ ।  

(५)अवासगहृमा सरोकारवािा बाहके ऄन्य व्यलिहरुिाइ प्रवेश लनषधे गररन ेछ ।  

(६)केलह काम परर लपलडत बालहर जान ुपरेमा अवासगहृका कमगचारीिे िैजान ुपनछे ।  

(७) व्याबस्थापन सलमलतको लनणगय ऄनसुार ऄन्य व्यालििाइ प्रबेश गनग लदआनेछ ।  

(८) अवासगहृमा बसेको व्यलि सम्बलन्धत घट्नाको लवषयमा लनश्चीत फैसिा नभए 

सम्म अवासगहृ संचािन गन ेसंस्थाको लनगरानीमा रहन ेछ । लनगरानीमा रहुन्जेि 

सम्म घर जाने अईने वा वालहर गइ बस्ने र फेरी सरुिा केन्रमा फकग ने गनग पाइन े

छैन । लपलडत संग भएको पैसा, मोवाआि िगाएत ऄन्य सामानहरु संस्थािे 

सरुलित राख्न ेछ ।  

(९) अवासगहृमा बस्नहेरुका िालग सामान्य पढ्न िेख्न मन भएकाहरु छन ् भन े

ईलनहरुका िालग अवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररने छ ।  
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(१०) पढिेेखेका मलहिाहरुको िालग लवलभन्न लवषयसंग सम्बलन्धत पसु्तक, िेख, रचना, 

दलैनक पत्रपलत्रकाहरु ईपिब्ध गराईने छ ।  

(११) यो कायगलवलध प्रचलित नेपाि सरकारको काननु संग बालझन गएमा बालझएको हद 

सम्म कायगलवलधमा िेलखएका कुराहरु ऄमान्य हुनछेन।्  

 

 

 

 

अज्ञािे, 

याम वहादुर उपरकोटी 

प्रमुख प्रिासकीय ऄमधकृि 

 

 


