दीघघकारीन ऩुन्स्थाऩना गृह (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ननदे शिका, २०७७
घये र ु तथा रै ङ्गङ्गक ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत बइ बम तथा असुयऺा भहसुस गयी आफ्नो घय ऩरयवाय य सभाजभा यही
ननमनभत जीवनमाऩन गनघ नसङ्गकयहेका भङ्गहरा तथा फानरकाहरूको ऩुन्स्थाऩना गयी उनीहरूराई ऩूणघ रूऩभा
सुयशऺत भहसुस गयाई आवश्मक ऩने भनोसाभाशजक ऩयाभिघ, कानूनी सहामता तथा जीङ्गवकोऩाजघन सीऩका
भाध्मभफाट सभाजभा ऩुन: बमयङ्गहत ढॊ गरे ऩुन:स्थाऩना गनघ प्रदे ि घये र ु ङ्गहॊसा सम्फन्धी ननमभावरी, २०७६ को
ननमभ १९ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी साभाशजक ङ्गवकास भन्रारमरे मो ननदे शिका स्वीकृत गयी रागु गये को
छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदे शिकाको नाभ “दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह (सञ्चारन तथा
व्मवस्थाऩन) ननदे शिका, २०७७” यहेको छ।
(२) मो ननदे शिका भन्रारमफाट स्वीकृत बएऩनछ रागू हुनेछ।

२.

ऩरयबाषा् ङ्गवषम वा प्रसङ्गरे अको अथघ नरागेभा मस ननदे शिकाभा,(क)

“अल्ऩकारीन सुयऺा आवास” बन्नारे रै ङ्गङ्गक ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत वा प्रबाङ्गवतहरुराई
सेवा ददने उद्धेश्मरे सञ्चारन हुने अल्ऩकारीन सुयऺा आवास, सेवा केन्र वा सोही
प्रकायको ऩुन:स्थाऩना गृह सम्झनु ऩछघ।

(ख)

“आशित फारफानरका” बन्नारे

ऩीनडतको साथभा ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका

फारफानरका सम्झनु ऩछघ।
(ग)

“ऐन” बन्नारे प्रदे ि घये र ु ङ्गहॊसा सम्फन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु ऩछघ।

(घ)

“गृह प्रभुख” बन्नारे ऩुन्स्थाऩना गृहको प्रभुख बइ काभकाज गने व्मशि सम्झनु
ऩछघ।

(ङ)

“ऩुन:स्थाऩना

गृह” बन्नारे

ऐनको

दपा

५

को

उऩदपा

(४)

फभोशजभ

भन्रारमद्वाया सञ्चारनभा ल्माइएको दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह सम्झनु ऩछघ।
(च)

“ननमभ” बन्नारे प्रदे ि घये र ु ङ्गहॊसा सम्फन्धी ननमभावरी, २०७६ सम्झनु ऩछघ।

(छ)

“भन्रारम” बन्नारे प्रदे ि सयकाय, साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम, प्रदे ि नॊ. १
सम्झनु ऩछघ।
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(ज)

“भनोसाभाशजक

भनोङ्गवभिघकताघ” बन्नारे

ऩुन्स्थाऩना

गृहभा

काभकाज

गने

भनोसाभाशजक ऩयाभिघ सम्फन्धी कशम्तभा ७२० घण्टा वा तीन वषघको तानरभ ऩूया
गये को व्मशि सम्झनु ऩछघ।
(झ)

“रै ङ्गङ्गक ङ्गहॊसा” बन्नारे रै ङ्गङ्गक आधायभा हुने भङ्गहरा ङ्गवरूद्धका ङ्गहॊसा य ज्मादती
सम्झनु ऩछघ।

(ञ)

“घये र ु ङ्गहॊसा” बन्नारे प्रचनरत कानून फभोशजभ घये र ु ङ्गहॊसा बनी तोङ्गकएका
कामघहरू सम्झनु ऩछघ।

(ट)

“ऩीनडत” बन्नारे रै ङ्गङ्गक य घये र ु ङ्गहॊसा ऩीनडत भङ्गहरा तथा फारफानरका सम्झनु
ऩछघ।

(ठ)

“वाडे न” बन्नारे ऩुन्स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतराई ऩुन्स्थाऩना गृहभै यही
हेयङ्गवचाय गने व्मशि सम्झनु ऩछघ।

(ड)

“सञ्चारक सनभनत” बन्नारे ऐनको दपा ८ फभोशजभको दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना
गृह सञ्चारक सनभनत सम्झनु ऩछघ।

(ढ)

“सेवा” बन्नारे ऩुन:स्थाऩना गृहफाट ऩीनडतराई उऩरब्ध गयाइने ङ्गवनबन्न प्रकायका
सेवाहरू सम्झनु ऩछघ।
ऩरयच्छे द-२
ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा याशखने सम्फन्धी व्मवस्था

३.

ऩुन:स्थाऩना गृहभा याशखने: (१) घये र ु तथा रैं ङ्गङ्गक ङ्गहॊसाफाट ऩीनडत बइ असुयऺा भहसुस गयी घय तथा
सभाजभा यहन फस्न नसङ्गकयहेका तथा अल्ऩकारीन सुयऺा आवासभा याखी सेवा प्रदान गनघ नसङ्गकने
अवस्थाका ऩीनडतराई सम्फशन्धत स्थानीम तह तथा अल्ऩकारीन सुयऺा आवासको नसपारयसका आधायभा
ऩीनडतहरूराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा याखी सेवा प्रदान गरयने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अल्ऩकारीन सुयऺा आवासभा याखी सेवा प्रदान गनघ नसङ्गकने
अवस्थाका ऩीनडतराई त्मस्तो अल्ऩकारीन सुयऺा आवासफाट ऩुन:स्थाऩना गृहभा ऩठाउॉदा दे हाम
फभोशजभको सनभनतरे नसपारयस गनुऩ
घ नेछ:(क)

सम्फशन्धत वडाको वडाध्मऺ

(ख)

नेऩार प्रहयीको कशम्तभा प्रहयी सहामक ननयीऺक

–सदस्म

(ग)

सम्फशन्धत अल्ऩकारीन सुयऺा आवास प्रभुख/प्रनतनननध

–सदस्म
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–सॊ मोजक

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩनन एकद्वाय सॊ कट व्मवस्थाऩन
केन्र (OCMC) सञ्चारन बएका अस्ऩतारको नसपारयसका आधायभा सभेत ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा
याख्न सङ्गकनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थानीम तह तथा अल्ऩकारीन सुयऺा आवासफाट नसपारयस गयी
ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा ऩठाउॉदा अनुसूची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩीनडतको ऩङ्गहचान तथा
ॉ
प्रभाणीकयण पायाभ बयी उऩदपा (२) फभोशजभको सनभनतको नसपारयस प्रनतवेदनका साथै ऩीनडतसग
सम्फशन्धत अन्म सम्ऩूणघ कागजातहरू ऩठाउनुऩनेछ।
(५) ऩुन:स्थाऩना गृहभा ऩीनडतराई फुझाइसकेऩनछ फुझाउने य फुझ्ने ऩऺरे

अनुसूची-२

फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयी ऩीनडतराई फुझाउन नरएय आउने ऩीनडतको नशजकको सॊ यऺक वा
अल्ऩकारीन सुयऺा आवासको प्रनतनननधराई एक प्रनत फुझाउनुऩनेछ।
४.

ऩीनडतको ऩुन:स्थाऩना सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतराई छ भङ्गहनानबरभा
ऩुन:स्थाऩना गरयसक्नुऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभमनबर ऩुन:स्थाऩना गनघ नसङ्गकएका ऩीनडतराई ननशित सभम
तोकी सो सभमसम्भ याख्नुऩने आधाय य कायण खोरी सञ्चारक सनभनतफाट स्वीकृत गयी अनधकतभ दुई
वषघसम्भ ऩुन:स्थाऩना गृहभा याखी सेवा प्रदान गनघ सङ्गकनेछ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गदाघ ऩुन:स्थाऩना गृहफाटै
ऩुन:स्थाऩना गरयएको अवस्थाभा स्थानीम प्रहयी कामाघरमको कशम्तभा प्रहयी सहामक ननयीऺक/प्रनतनननध
दजाघका प्रहयी कभघचायी तथा ऩीनडतको घय ठे गानाभै गई ऩुन:स्थाऩना गरयएको अवस्थाभा सम्फशन्धत
वडाको वडाध्मऺ/सदस्मको योहवयभा ऩुन:स्थाऩना गनुऩ
घ नेछ।
(४) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गनुअ
घ शघ जीङ्गवकोऩाजघनका रानग
आवश्मक सीऩ ङ्गवकास तानरभ प्रदान गरयनेछ।
(५) उऩदपा (३) फभोशजभको सीऩ ङ्गवकास तानरभको प्रकाय, अवनध तथा तानरभ नरने
ऩीनडतहरूको छनौट सम्फन्धी व्मवस्था सञ्चारक सनभनतरे ननधाघयण गये फभोशजभ हुनछ
े ।
(६) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभको अवनध ऩुगी ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गदाघ ऩीनडतको
नशजकको सॊ यऺकराई अनुसूची-३ फभोशजभको ढाॉचाभा फुशझनरएको कागज गयाउनुऩनेछ।
ऩरयच्छे द-३
ऩुन:स्थाऩना गृहफाट प्रदान गरयने सेवा सम्फन्धी व्मवस्था

५.

सुयशऺत आवास सुङ्गवधा ऩाउने: ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतरे दे हाम फभोशजभ सुयशऺत ऩरयसय
सङ्गहतको सुङ्गवधासम्ऩन्न आवास सुङ्गवधा प्राप्त गनेछन्:3

(क)

चायै नतय कोही प्रवेि गनघ नसक्ने गयी अग्रो ऩखाघर वा तायवायरे घेरयएको
आवागभन ननमन्रण गनघ सक्ने गयी फनरमो प्रवेिद्वाय बएको सुयऺाका दृङ्गिकोणरे
उऩमुि ऩरयसय,

(ख)

ऩरयसय हातानबर ङ्गहॉडडुर गनघ नभल्ने खारको ऩमाघप्त खुरा स्थानको सुङ्गवधा बएको,

(ग)

ऩमाघप्त हावाको आवतजावत हुने कोठाहरू,

(घ)

एकजनाका रानग प्रनतव्मशि कशम्तभा ६४ वगघङ्गपट य दुई वा सो बन्दा फढीका
रानग प्रनतव्मशि कशम्तभा ५० वगघङ्गपट ऺेरपर हुने गयीका कोठाहरू,

(ङ)

प्रत्मेक ऩीनडतका रानग दयी वा कम्भर, डसना, तङ्गकमा, नसयक, दोराइॉ, झुर आदद
सभेत गयी एक-एक थान ओड्ने ओछ्याउने सङ्गहतको छु ट्टाछु ट्टै खाट,

(च)

भनोयञ्जन, अन्तयङ्गरियमा य आभोदप्रभोदका रानग टे नरनबजन सङ्गहतको साझा कऺ,

(छ)

िौचारम तथा स्नान कऺ,

(ज)

सञ्चाय सम्ऩकघका रानग साझा टे नरपोन,

(झ)

आवश्मकता अनुसाय ङ्गहटय, ऩङ्खा

(ञ)

ऩमाघप्त ङ्गऩउने ऩानी,

(ट)

नुवाइधुवाइ, सयसपाइका रानग साभग्री, बाॉडाकॉ ु डा, कुचो, पोहोय सङ्करन टोकयी,
रुगा सुकाउने डोयी इत्मादद,

६.

(ठ)

तल्राङ्गऩच्छे अशग्न ननमन्रक उऩकयण, य

(ड)

सुयऺा व्मवस्थाका रानग ऩारो ऩहया।

रत्ताकऩडाको सुङ्गवधा ऩाउने: ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडत य ननजका आशित फारफानरकारे दे हाम
फभोशजभ रत्ताकऩडाको सुङ्गवधा प्राप्त गनेछन्:(क)

प्रनतव्मशि अधघवाङ्गषक
घ
रूऩभा दुई हजाय ऩाॉच सम रूऩैमाॉका दयरे रगाइने
आवश्मक कऩडाहरू,

(ख)

जाडो भौसभभा स्वेटय, ज्माकेट, टोऩी रगामतका न्माना कऩडाको रानग
प्रनतव्मशि थऩ रू. दुई हजाय ऩाॉचसम रूऩैमाॉ,

(ग)

गृह प्रभुखरे नसपारयस गये फभोशजभ साफुन, स्माम्ऩु, ब्रस, भञ्जन रगामतका दै ननक
अत्मावश्मकीम कुयाहरू।

७.

दै ननक खाना य खाजाको सुङ्गवधा ऩाउने: ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडत य ननजका आशित फारफानरकारे
प्रनतव्मशि दै ननक तीन सम रूऩैमाॉका दयरे दे हाम फभोशजभ दै ननक खाना य खाजाको सुङ्गवधा प्राप्त
गनेछन्:(क)

ङ्गवहान शचमासॉगै हल्का खाजा,
4

(ख)

ददउॉसो खाना,

(ग)

अऩयान्ह खाजासॉगै शचमा,

(घ)

ु ी खाना,
फेरक

(ङ)

भाॊसाहायीका रानग हप्ताको दुईऩटक भाछाभासु तथा िाकाहायीका हकभा च्माउ,
ऩननय, दुध, दही, परपूर इत्मादी।

८.

ङ्गविेष अवस्थाका ऩीनडतराई ङ्गविेष सुङ्गवधा: ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ङ्गविेष अवस्थाका ऩीनडतरे
ननजहरूराई आवश्मक ऩने अनतरयि तागनतरो तथा ऩोनसरो खानेकुया वाऩतको रानग दपा ७
फभोशजभको सुङ्गवधाको अनतरयि दे हाम फभोशजभ थऩ सुङ्गवधा प्राप्त गनेछन्:-

९.

(क)

सुत्केयीरे भङ्गहरारे सुत्केयी बएको ऩैतानरस ददनसम्भ दै ननक एक सम रूऩैमाॉ,

(ख)

ङ्गवयाभी बइ उऩचाययत ऩीनडतरे उऩचाय अवनधका रानग दै ननक एक सम रूऩैमाॉ।

स्वास््म उऩचाय सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतरे एकद्वाय सॊ कट व्मवस्थाऩन
केन्र (OCMC) सञ्चारन बएका अस्ऩतारफाट स्वास््म उऩचाय सेवा ऩाउने छन्।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ एकद्वाय सॊ कट व्मवस्थाऩन केन्र (OCMC) सञ्चारन बएका
अस्ऩतारफाट स्वास््म उऩचाय हुन नसकेका ऩीनडतको थऩ उऩचाय सम्फन्धी व्मवस्था सञ्चारक सनभनतरे
ननणघम गये फभोशजभ हुनेछ।

१०.

भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघ सेवा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतरे एकजना
भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघकताघफाट ऩीनडतको व्मशिगत ङ्गववयणको गोप्मता कामभ याख्ने व्मवस्था गयी
ऩीनडतको आवश्मकताको आधायभा भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघ सेवा ऩाउने छन्।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

भनोसाभाशजक

भनोङ्गवभिघ

सेवा

ददइसकेऩनछ

सेवा

ददने

भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघकताघरे अनुसूची-४ फभोशजभको ढाॉचाभा भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघ रे खाजोखा
पायाभ बयी गृह प्रभुख सभऺ ऩेि गनुऩ
घ नेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभको भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघकताघको सेवाको दय सञ्चारक सनभनतरे
ननधाघयण गये फभोशजभ हुनछ
े ।
११.

कानूनी ऩयाभिघ सेवा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतरे आवश्मकता अनुसायको
कानूनी ऩयाभिघ सेवा ऩाउने छन्।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कानूनी ऩयाभिघ सेवा ददइसकेऩनछ सेवा ददने व्मशि वा कानून
व्मवसामीरे अनुसूची-५ फभोशजभको ढाॉचाभा कानूनी ऩयाभिघ पायाभ बयी गृह प्रभुख सभऺ ऩेि
गनुऩ
घ नेछ।

१२.

आशित फारफानरकाराई याख्ने व्मवस्था् (१) ऩीनडतसॉगै यहेका सात वषघ भुनीका आशित फारफानरकाराई
ऩुन:स्थाऩना गृहभा याख्न सङ्गकनेछ।
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(२) सात वषघ उभेय ऩूया गये का आशित फारफानरकाराई नशजकको सॊ यऺकको शजम्भा
रगाइनेछ। नशजकको सॊ यऺक कोही पेरा नऩये भा सॊ स्थागत स्माहायका रानग ऩठाइनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ फारफानरकाराई नशजकको सॊ यऺकको शजम्भा रगाउॉदा वा
सॊ स्थागत स्माहायका रानग ऩठाउॉदा अनुसूची-६ फभोशजभको ढाॉचाभा कागज गयाइ फुझ्नु फुझाउनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोशजभका आशित फारफानरकाको प्रायम्बीक फार शिऺाको व्मवस्था
ऩुन:स्थाऩना गृहफाट गरयनेछ।
१३.

ऩीनडतको शिऺा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ङ्गवद्यारम शिऺा अध्ममन गरययहेका ऩीनडतको शिऺाददऺाको
मथोशचत प्रफन्ध ऩुन:स्थाऩना गृहफाट हुनेछ।
(२) ऩुन:स्थाऩना गृहभा आउनु बन्दा ऩङ्गहरे नै ङ्गवद्यारम बनाघ बइ अध्ममन गरययहेका ऩीनडतराई
सम्बव बएभा ननज अध्ममन गरययहेको ङ्गवद्यारमभा ऩयीऺा ददने व्मवस्था नभराइ ऩुन:स्थाऩना गृहभा नै
शिशऺका फोराइ ऩठनऩाठनको आवश्मक व्मवस्था नभराइनेछ।
(३) ऩीनडतको ऩठनऩाठन सम्फन्धी कामघका रानग सञ्चारक सनभनतको ननणघम फभोशजभ नशजकको
कुनै ङ्गवद्यारमसॉग सम्झौता गनघ सङ्गकनेछ।
(४) ङ्गवद्यारम बनाघ बएका ऩीनडतराई ङ्गकताव, कऩी, करभ रगामतका िैशऺक साभग्रीहरू
उऩरब्ध गयाइनेछ।

१४.

ऩीनडतको नशजकको सॊ यऺकराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहन ददने सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩीनडतको िायीरयक
तथा भाननसक अवस्था हेयी भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघकताघको नसपारयसभा सञ्चारक सनभनतको ननणघम
फभोशजभ ऩीनडतरे योजेको ननजको नशजकको भङ्गहरा सॊ यऺकराई ननशित सभम सम्भको रानग ऩुन:स्थाऩना
गृहभा ऩीनडतसॉगै यहन ददन सङ्गकनेछ।
(२) सञ्चारक सनभनतफाट तोङ्गकएको सभमावधी ऩुया बएको अवस्थाभा सभेत आवश्मकता
अनुसाय ऩीनडतको अवस्था हेयी भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघकताघको नसपारयसभा ऩुन: ननशित सभमसम्भको
रानग सञ्चारक सनभनतको ननणघम फभोशजभ उऩदपा (१) फभोशजभको भङ्गहरा सॊ यऺकराई ऩुन:स्थाऩना
गृहभा ऩीनडतसॉगै यहन ददन सङ्गकनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩीनडतसॉगै ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेकी भङ्गहरा सॊ यऺकराई दपा ७
फभोशजभ दै ननक खाना य खाजाको सुङ्गवधा उऩरब्ध गयाइनेछ।
ऩरयच्छे द-४
सञ्चारक सनभनत, गृह प्रभुख तथा वाडे नको काभ, कतघव्म य अनधकाय सम्फन्धी व्मवस्था

१५.

सञ्चारक सनभनत तथा सञ्चारक सनभनतको काभ, कतघव्म य अनधकाय: (१) ऩुन्स्थाऩना गृहको सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩनका रानग दे हाम फभोशजभको एक सञ्चारक सनभनत यहेको छ्6

(क)

भन्रारमरे भनोनमन गये को व्मशि

–अध्मऺ

(ख)

सम्फशन्धत स्थानीम तहको उऩप्रभुख

–सदस्म

(ग)

आनथघक भानभरा तथा मोजना भन्रारमका उऩसशचव

–सदस्म

(घ)

बौनतक ऩूवाघधाय ङ्गवकास भन्रारमका उऩसशचव

–सदस्म

(ङ)

भन्रारमरे भनोननत गये का कशम्तभा दुई भङ्गहरा सङ्गहत तीन जना

–सदस्म

(च)

भन्रारमका साभाशजक ङ्गवकास भहािाखा प्रभुख

–सदस्म-सशचव

(२) मस ननदे शिकाभा अन्मर उशल्रशखत काभ, कतघव्म य अनधकायका अनतरयि सञ्चारक
सनभनतको काभ, कतघव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े ्(क)

ऩुन्स्थाऩना गृहको आवश्मक फजेट, कामघरियभ य मोजना तजुभ
घ ा गयी भन्रारम
सभऺ ऩेि गने,

(ख)

ऩुन्स्थाऩना गृहको िाखा ङ्गवस्ताय गनुऩ
घ ने बएभा सम्बाव्मता अध्ममन गयी
भन्रारम भापघत ननणघमको रानग प्रदे ि सयकाय सभऺ ऩेि गने,

(ग)

ऩुन्स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतहरुराई ददइने योजगायभुरक सीऩ ङ्गवकास
तानरभको आवश्मकता ऩङ्गहचान गयी सो को भाऩदण्ड य कामघङ्गवनध तमाय गने,

(घ)

ऐनको दपा ५ को उऩदपा (५) फभोशजभ ङ्गवस्ताय हुने िाखाको काभ, कतघव्म य
अनधकाय सम्फन्धी ननदे शिका तमाय गने य त्मस्तो िाखाराइ आवश्मक सहमोग
गने,

(ङ)

ननमभ ७ को उऩननमभ (३) फभोशजभ प्रदे ि सयकाय अन्तगघत दताघ बएका
साभाशजक ङ्गवकास सॊ स्थाद्वाया सञ्चानरत दीघघकारीन ऩुन्स्थाऩना गृह य सो गृहको
िाखा व्मवस्थाऩनको रानग त्मस्ता सॊ स्थाराई प्रदे ि सयकायफाट आनथघक अनुदान
ददइएको बए उि सॊ स्थारे गये को काभ कायवाहीको अनुगभन य भूल्माङ्कन गयी
भन्रारम सभऺ सुझाव सङ्गहतको प्रनतवेदन ऩेि गने,

(च)

ऩुन्स्थाऩना गृहको ननभाघण, भभघत सम्बाय रगामतका कामघभा आवश्मक ननदे िन
ददने,

(छ)

ऩुन्स्थाऩना गृह य गृहको िाखाको काभ कायवाहीको फाये भा चौभानसक रूऩभा
भूल्माङ्कन य सभीऺा गयी प्रवाह गरयएको सेवा सुङ्गवधाको गुणस्तय अनबवृङ्गद्ध गने
सम्फन्धभा भन्रारम सभऺ आवश्मक सुझाव, नसपारयस य ऩृष्ठऩोषण प्रदान गने,

(ज)

ऩुन्स्थाऩना गृहभा कामघयत कभघचायीहरूको काभको सम्फन्धभा सभम-सभमभा
अनुगभन गयी आवश्मक ननदे िन ददने।
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१६.

गृह प्रभुखको काभ, कतघव्म य अनधकाय: (१) ऩुन्स्थाऩना गृहको प्रभुख बइ दै ननक प्रिासननक कामघको
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनघ भन्रारमरे तोकेको एक गृह प्रभुख यहने छन्।
(२) गृह प्रभुखको काभ, कतघव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामाघरम प्रभुखको रूऩभा ऩुन्स्थाऩना गृहको दै ननक प्रिासन सञ्चारन गने,
(ख) भन्रारम तथा सञ्चारक सनभनतफाट ऩुन्स्थाऩना गृहको रानग बएका ननणघम
कामाघन्वमन गने गयाउने,

(ग) सञ्चारक सनभनतराई ऩुन्स्थाऩना गृहको आवश्मक फजेट, कामघरियभ य मोजना
तजुभ
घ ा गयी भन्रारम सभऺ ऩेि गनघ सहजीकयण गने,

(घ) सञ्चारक सनभनतको ननणघम फभोशजभ अन्म ननकाम तथा सॊ घ सॊ स्थासॉग सहकामघ
गरयने कुनै काभका सम्फन्धभा ऩुन्स्थाऩना गृहको तपघफाट सम्झौता गने,

(ङ) भानसक प्रनतवेदन तमाय गयी भन्रारम य सञ्चारक सनभनत सभऺ ऩेि गने,
(च) भन्रारम तथा सञ्चारक सनभनतरे तोके फभोशजभका अन्म कामघ गने गयाउने।
१७.

वाडे नको काभ, कतघव्म य अनधकाय: (१) ऩुन्स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतराई ऩुन्स्थाऩना गृहभै यही
हेयङ्गवचाय गनघ भन्रारमरे तोकेको एक वाडे न यहने छन्।
(२) वाडे नको काभ, कतघव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क)

गृह प्रभुखको प्रत्मऺ ननदे िनभा यही ऩीनडतको हेयचाह गने,

(ख)

ऩीनडतको रानग खानङ्गऩनको व्मवस्थाऩन गने,

(ग)

ऩीनडतरे प्राप्त गने सेवा प्रवाहभा गृह प्रभुखराई सहजीकयण गने,

(घ)

ऩीनडतको स्वास््म अवस्थाको ख्मार गयी प्रनतकूरता आइऩये को शस्थनतभा गृह
प्रभुखराई खवय गयी अस्ऩतार रै जान फन्दोफस्ती गने,

(ङ)

भनोङ्गवभिघकताघको सेवा आवश्मक बएका ऩीनडतको ऩङ्गहचान गयी गृह प्रभुखराई
जानकायी ददने,

(च)

कानूनी सेवा आवश्मक बएका ऩीनडतको ऩङ्गहचान गयी गृह प्रभुखराई जानकायी
ददने,

(छ)

ङ्गवद्यारम जाने उभेयका ऩीनडतको ऩङ्गहचान गयी गृह प्रभुखराई जानकायी गयाइ
ऩठनऩाठनको रानग आवश्मक सहजीकयण गने,

(ज)

ऩीनडतको अनबरे ख ङ्गकतावभा ऩीनडतहरूको अनबरे ख याख्ने,

(झ)

भानसक प्रनतवेदन तमाय गयी गृह प्रभुख सभऺ ऩेि गने,

(ञ)

गृह प्रभुखको अनुऩशस्थनतभा ऩुन:स्थाऩना गृहको दै ननक प्रिासन सञ्चारन गने,

(ट)

गृह प्रभुख, सञ्चारक सनभनत तथा भन्रारमरे तोके फभोशजभका अन्म कामघ गने।
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ऩरयच्छे द-५
ङ्गवङ्गवध
१८.

ऩारयवारयक ऩुननभघरन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतहरूराई सभम सभमभा
सञ्चारक सनभनतरे ननधाघयण गये फभोशजभ बेटघाट तथा ऩारयवारयक ऩुननभघरनको अवसय प्रदान गरयनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

ऩुननभघरनको

अवसय

प्रदान

गरयॉदा

ऩीनडतको

ऩरयवायका

सदस्महरूराई ऩुन:स्थाऩना गृहभै वा आवश्मकता अनुसाय ननशित सभम सम्भका रानग ऩीनडतको घयभै
ऩरयवायका सदस्मको शजम्भा रगाइ रै जान ददइनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩीनडतको ऩरयवायको सदस्मको शजम्भाभा ऩारयवारयक ऩुननभघरनका
रानग घयभा ऩठाउॉदा य घयफाट ऩुन:स्थाऩना गृहभा ऩुन: ऩीनडतको शजम्भा फुझ्दा अनुसूची-७ फभोशजभको
ढाॉचाभा कागज गयाइ फुझ्नु फुझाउनु ऩनेछ।
(४) ऩारयवारयक ऩुननभघरनको रानग ऩीनडतराई रै जाॉदा तथा ल्माउॉदा ऩीनडत तथा ननजको
ऩरयवायका सदस्मको रानग राग्ने मातामात तथा खानङ्गऩनको खचघ ऩीनडतको ऩरयवायका सदस्मफाटै
व्महोनुऩ
घ नेछ।
१९.

आगन्तुकराई अवरोकनका रानग प्रवेि गनघ ददने व्मवस्था: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहको अवरोकन गनघ चाहने
ऩरकाय, अनुसन्धानकताघ रगामतका आगन्तुकराई सञ्चारक सनभनतरे तोकेको सभमनबर गृह प्रभुखको
स्वीकृनतभा ऩुन:स्थाऩना गृहको अवरोकन गनघ ददइने छ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

अवरोकनका रानग आउने

आगन्तुकहरूरे

गृह

प्रभुखको

ॉ
स्वीकृनतफाहेक क्माभेया, भोफाइर वा अन्म उऩकयणफाट ऩीनडतहरूको पोटो शखच्न वा ननजहरूसग
गये को कुयाकानीको ये कडघ गनघ ऩाउनेछैनन्।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ अवरोकनका रानग आउने आगन्तुकराई अनुसूची-८ फभोशजभको
कागजभा हस्ताऺय गयाउनुऩनेछ।
२०.

ऩीनडतको अनबरेख याख्ने: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहभा यहेका ऩीनडतको अनबरे ख व्मवस्थाका रानग प्रत्मेक वषघ
अनुसूची-९ फभोशजभका ङ्गवनबन्न ङ्गकतावहरू खडा गयी गृह प्रभुखफाट प्रभाणीकयण गयी याख्नुऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩनन ऩुन:स्थाऩना गृहरे अनुसूची-९ भा
उल्रेख बए फाहेकका आवश्मकता अनुसायका अन्म अनबरेख ङ्गकतावहरू सञ्चारक सनभनतफाट ननणघम
गयाइ खडा गनघ सक्नेछ।
(३) ऩुन:स्थाऩना गृहरे अनबरे ख प्रमोजनका रानग प्रत्मेक ऩीनडतको पयक पयक पामर खडा
गयी याख्नु ऩनेछ।

२१.

शजन्सी साभान स्वीकाय गनघ सक्ने् नेऩारभा कामघयत याङ्गिम तथा अन्तयाघङ्गिम गैय सयकायी सॊ स्थाहरूरे
ऩुन्स्थाऩना गृह वा गृहको िाखाभा आिम नरइयहेका ऩीनडतका रानग आवश्मक ऩने नगद फाहेक रत्ता
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कऩडा, खाद्यान्न तथा अन्म साभग्रीहरू प्रदान गनघ चाहेभा प्रचनरत कानून फभोशजभको प्रङ्गरियमा ऩुया गयी
भन्रारमको सहभनतभा सञ्चारक सनभनतरे ननणघम गयी उि साभग्रीहरू स्वीकाय गनघ सक्नेछ।
२२.

भानसक य वाङ्गषक
घ प्रनतवेदन ऩठाउने: (१) ऩुन:स्थाऩना गृहरे प्रत्मेक भङ्गहनाको ऩङ्गहरो हप्तानबर उि
भङ्गहना बयी आपूरे गये का कामघहरूको ङ्गवस्तृत ङ्गववयण बयी भानसक प्रनतवेदन सञ्चारक सनभनत सभऺ ऩेि
गयी सो को फोधाथघ भन्रारमराई सभेत ऩठाउनु ऩनेछ।
(२) ऩुन:स्थाऩना गृहरे वषघबयी गये का कामघहरूको ङ्गवस्तृत ङ्गववयण बयी प्रत्मेक आ.व. सभाप्त
बएको नभनतरे ऩन्र ददननबर वाङ्गषक
घ
प्रनतवेदन सञ्चारक सनभनत सभऺ ऩेि गयी सो को फोधाथघ
भन्रारमराई सभेत ऩठाउनु ऩनेछ।
(३) भानसक य वाङ्गषक
घ प्रनतवेदनको ढाॉचा अनुसूची-१० फभोशजभ हुनेछ।
(४) सञ्चारक सनभनतरे उऩदपा (२) फभोशजभ ऩुन्स्थाऩना गृहफाट प्राप्त बएको वाङ्गषक
घ
प्रनतवेदनराई सभेत आधाय भानी ऩुन्स्थाऩना गृहरे गये का कामघहरूको सम्फन्धभा प्रत्मेक आ.व. सभाप्त
बएको नभनतरे दुई भङ्गहनानबर दे हामका कुयाहरू खुराई सुझाव सङ्गहतको वाङ्गषक
घ प्रनतवेदन तमाय गयी
साभाशजक ङ्गवकास भन्री सभऺ ऩेि गनुऩ
घ नेछ्(क)

ऩुन्स्थाऩना गृहको वाङ्गषक
घ फजेट, कामघरियभ तथा मोजना कामाघन्वमनको अवस्था,

(ख)

वषघबयी ऩुन्स्थाऩना गृहभा आिम नरई फसेका ऩीनडतको सॊ ख्मा, प्रकाय य
ननजहरूको ऩुन्स्थाऩना सम्फन्धी ङ्गववयण,

(ग)

ऩीनडतराई वषघबयी प्रदान गरयएको योजगायभूरक सीऩ ङ्गवकास तानरभको ङ्गववयण,

(घ)

ऩुन्स्थाऩना गृहको िाखा ङ्गवस्तायका रानग सम्बाव्मता अध्ममन गयी भन्रारम
भापघत ननणघमको रानग प्रदे ि सयकाय सभऺ ऩेि गरयएको बए सो सम्फन्धी
ङ्गववयण,

(ङ)

प्रदे ि सयकाय अन्तगघत दताघ बइ प्रदे ि सयकायफाट अनुदान प्राप्त गयी दीघघकारीन
ऩुन्स्थाऩना गृह सञ्चारन गने गैय सयकायी सॊ स्थाको काभ कायवाहीको अनुगभन
य भूल्माङ्कन गयी सो को प्रबावकायी कामाघन्वमनको रानग सुझाव सङ्गहतको ङ्गववयण,

(च)
२३.

अन्म आवश्मक कुयाहरू।

खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था् ऩुन्स्थाऩना गृहको खाता सञ्चारन गृह प्रभुख य भन्रारमफाट
ु दस्तखतफाट हुनछ
तोङ्गकएको आनथघक प्रिासन िाखाका एक जना कभघचायीको सॊ मि
े ।

२४.

रेखा य रेखा ऩयीऺण् (१) ऩुन्स्थाऩना गृहको आम व्ममको रे खा प्रचनरत कानून फभोशजभ याशखनेछ।
(२) ऩुन्स्थाऩना गृहको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदे ि रेखा ननमन्रक कामाघरमफाट य अशन्तभ
रे खा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको कामाघरमफाट हुनेछ।
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२५.

सञ्चारक सनभनत सभऺ जानकायी गयाउनुऩने् गृह प्रभुखरे ऩुन्स्थाऩना गृहका रानग ङ्गवननमोशजत फजेटफाट
बएको खचघको सम्फन्धभा सञ्चारक सनभनतको फैठक सभऺ चौभानसक रूऩभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ।

२६.

सञ्चारक सनभनतको फैठक् (१) सञ्चारक सनभनतको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्न सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ फैठकभा बाग नरने सञ्चारकहरूरे प्रनतफैठक दुई हजाय रूऩैमाॉका
दयरे फैठक बत्ता प्राप्त गनेछन्।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको फैठक बत्ता एक भङ्गहनाभा अनधकतभ तीनवटा फैठक सम्भको
रानग भार ददइनेछ।

२७.

छाऩ य रेटयप्माड सम्फन्धभा् ऩुन्स्थाऩना गृहको छाऩ य रे टयप्माडको नभूना अनुसूची-११ फभोशजभ
हुनेछ।

२८.

फाधा अड्काउ पुकाउ: मस ननदे शिकाको कामाघन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ आइऩये भा ऐन, ननमभ तथा
प्रचनरत कानूनको ङ्गवऩरयत नहुने गयी भन्रारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।

२९.

सॊ िोधन, खाये जी तथा फचाउ: (१) मस ननदे शिकाराई आवश्मक सॊ िोधन तथा खाये जी गने अनधकाय
भन्रारमराई यहेको छ।
(२) दीघघकारीन ऩुनस्थाघऩना गृह सञ्चारन ननदे शिका, २०७६ खाये ज गरयएको छ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ खाये ज बएको दीघघकारीन ऩुनस्थाघऩना गृह सञ्चारन ननदे शिका,
२०७६ फभोशजभ ऩुन: स्थाऩना गृहको व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा मस अशघ बए गये का सम्ऩूणघ कामघहरू मसै
ननदे शिका फभोशजभ बएको भानननेछ।
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अनुसूची-१
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (४) सग
ऩीनडतको ऩङ्गहचान तथा प्रभाणीकयण पायाभ
१.

स्थानीम तह/अल्ऩकारीन सुयऺा आवासको नाभ ठे गाना:

२.

ऩीनडतको नाभ य स्थामी ठे गाना:

३.

ऩीनडतको जन्भनभनत य हारको उभेय:

४.

धभघ:

५.

िैशऺक अवस्था:

६.

ऩीडकसॉगको नाता (नाता राग्ने बए):

७.

ङ्गववाङ्गहत/अङ्गववाङ्गहत (ङ्गववाङ्गहत बए िीभानको नाभ):

८.

फाफुको नाभ, स्थामी ठे गाना य ऩेिा:

९.

आभाको नाभ, स्थामी ठे गाना य ऩेिा:

१०.

ऩीनडतको फाफु आभाको पोन/भोफाइर नॊ.:

११.

अल्ऩकारीन आवास गृहभा आएको भाध्मभ:

१२.

उद्धाय गरयएको स्थान:

१३.

ऩीनडतसॉग सम्फशन्धत घटनाको सम्ऩूणघ ङ्गववयण (सुरू दे खी हार सम्भ बोगेका ङ्गहॊसाजन्म कुयाहरूको
पेहरयस्त, स्थान य नभनत सभेत खुराएय):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

१४.

ऩीनडतको हारको अवस्था:

१५.

दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा फुझाउनु ऩने कायण:

१६.

ऩीनडतको सम्फन्धभा अन्म केही ङ्गविेष कुया बए खुराउने:

मस स्थानीम तहभा/भेयो सॊ स्थाभा जानकायी बएसम्भका ऩीनडतका सम्फन्धभा भाथी उशल्रशखत ङ्गववयण दठक साॉचो
हो, झुटा ठहरयए कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉरा बनी सङ्गहछाऩ गने;
स्थानीम तहका प्रभुख वा प्रनतनननध/ अल्ऩकारीन सुयऺा आवासका प्रभुखको नाभथय:
ऩद:
कामाघरमको छाऩ:
नभनत:
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अनुसूची-२
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (५) सग
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा ऩीनडतराई शजम्भा नरए/रगाएको कागज
आज नभनत ...... गतेका ददन ..... शजल्रा, .... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा. वडा नॊ. .... घय बइ हार
..... भा फसोफास गने वषघ ... की .................... राई प्रदे ि सयकायद्वाया सञ्चानरत मस दीघघकारीन
ऩुन:स्थाऩना गृहभा सॊ यऺणका रानग ननजसॉग सम्फशन्धत आवश्मक सम्ऩूणघ कागजातहरू सङ्गहत फुशझनरएको कुया
दठक साॉचो हो।
ऩीनडतराई फुझाउने अल्ऩकारीन सुयऺा आवासका

ऩीनडतराई फुशझनरने दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना

प्रनतनननधको/स्थानीम

गृहको तपघफाट

तहको

नसपारयस

बए

ऩीनडतराई नरएय आउने व्मशिको

नाभथय:

नाभथय:

ऩद: गृह प्रभुख

ऩद:

हस्ताऺय:

स्थामी ठे गाना्

कामाघरमको छाऩ:

अल्ऩकारीन सुयऺा आवासको नाभ ठे गाना:
हस्ताऺय:

योहवय (ऩीनडतको नशजकको सॊ यऺक):-

योहवय:-

नाभथय:

नाभथय:

स्थामी ठे गाना:

ऩद: वाडे न

ऩीनडतसॉगको नाता:

हस्ताऺय:

हस्ताऺय:
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अनुसूची-३
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा ४ को उऩदपा (६) सग
ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गरयएको कागज
आज नभनत .......... गतेका ददन ........ शजल्रा, .......... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा. वडा नॊ. .... घय बइ
नभनत ....... दे खी प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. १ द्वाया सञ्चानरत मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा आिम नरइ
फनसयहनु बएकी वषघ ... की .................... राई आजैका नभनतफाट साभाशजक ऩुन:स्थाऩना गने प्रमोजनका रानग
ननजसॉग सम्फशन्धत सम्ऩूणघ कागजातहरू सङ्गहत ननजको नशजकका सॊ यऺकको शजम्भा रगाइ ऩठाइएको छ।
ऩीनडतराई शजम्भा फुझाउने गृह प्रभुखको नाभथय:
हस्ताऺय:
कामाघरमको छाऩ:
उशल्रशखत फभोशजभ भेयो ..... नाता ऩने ऩीनडत .......... राई दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह/ऩीनडतको स्थामी
ठे गानाफाट साभाशजक ऩुन:स्थाऩना प्रमोजनका रानग आजैका नभनतफाट शजम्भा फुझेको कुया दठक साॉचो हो।
ऩीनडतराई शजम्भा नरने नशजकको सॊ यऺकको नाभथय:
उभेय:
ऩीनडतसॉगको नाता:
स्थामी ठे गाना:
हस्ताऺय:
योहवय
उशल्रशखत फभोशजभ ऩीनडत .......... राई दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह/ऩीनडतको स्थामी ठे गानाफाट साभाशजक
ऩुन:स्थाऩना प्रमोजनका रानग आजैका नभनतफाट भेयो योहवयभा नशजकको सॊ यऺकको शजम्भा रगाएको कुया दठक
साॉचो हो।
योहवय फस्ने व्मशिको नाभथय:
स्थामी ठे गाना:
ऩद:
कामाघरम:
हस्ताऺय:
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अनुसूची-४
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा १० को उऩदपा (२) सग
भनोसाभाशजक भनोङ्गवभिघ रेखाजोखा पायाभ
१.

ऩीनडतको नाभ वा कोड नॊ.:

२.

उभेय:

३.

ऩीनडतको ऩङ्गहरो ऩटकको अवरोकनफाट दे शखएको िायीरयक य भाननसक अवस्था:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

४.

सभस्मा तथा गुनासाहरू:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

५.

ऩीनडतराई ददइएको भनोङ्गवभिघको व्महोया:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

६.

अशघल्रो ऩटकको भनोङ्गवभिघफाट ऩीनडतभा आएको ऩरयवतघन:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

७.

भनोङ्गवभिघकताघको सुझाव:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

भनोङ्गवभिघकताघको नाभथय:
स्थामी ठे गाना:
हस्ताऺय:
नभनत:
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अनुसूची-५
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा ११ को उऩदपा (२) सग
ऩीनडतराई ददइएको कानूनी ऩयाभिघ सम्फन्धी ङ्गववयण
१.

ऩीनडतको नाभ वा कोड नॊ.:

२.

उभेय:

३.

ऩीनडतका कानूनी सभस्मा तथा गुनासाहरू:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

४.

ऩीनडतराई ददइएको कानूनी ऩयाभिघको व्महोया:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

५.

कानूनी ऩयाभिघ ददनेको व्मशिको सुझाव:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

कानूनी ऩयाभिघ ददने व्मशिको नाभथय:
ऩद:
हस्ताऺय:
नभनत:
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अनुसूची-६
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा १२ को उऩदपा (३) सग
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहफाट आशित फारफानरकाको शजम्भा फुझे/फुझाएको कागज
आज नभनत ...... गतेका ददन ..... शजल्रा, .... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा. वडा नॊ. .... घय बइ हार
..... भा फसोफास गने वषघ ... की .................... का छोया/छोयी वषघ... का/की ...... राई प्रदे ि सयकायद्वाया
सञ्चानरत मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहफाट ऩरयवायको सॊ यऺणभभा यहने गयी/सॊ स्थागत स्माहायभा यहने गयी
ननजसॉग सम्फशन्धत आवश्मक सम्ऩूणघ कागजातहरू सङ्गहत फुशझनरएको कुया दठक साॉचो हो।
फारफानरकाराई फुझाउने दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना

फारफानरकाराई फुशझनरने नशजकको सॊ यऺकको:-

गृहको तपघफाट:-

नाभथय:

नाभथय:

स्थामी ठे गाना:

ऩद: गृह प्रभुख

फारफानरकासॉग ननजको नाता:

कामाघरम: दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह, प्रदे ि नॊ.

हस्ताऺय:
वा

१, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
फारफानरकाराई

हस्ताऺय:

सॊ स्थागत

स्माहायका

रानग

फुशझनरने सॊ स्थाको तपघफाट:सॊ स्थाको प्रभुख वा प्रनतनननधको नाभथय:
ऩद:
कामाघरम:

हस्ताऺय:
योहवय:-

अनुसूची-७

नाभथय:

ॉ सम्फशन्धत)
(दपा १८ को उऩदपा (३) सनाभथय:
ग

योहवय :-

ऩद: वाडे न

स्थामी ठे गाना:
ऩारयवारयक ऩुननभघरनका रानग ऩीनडतको शजम्भा फुझक
े ोॉ कागज
कामाघरम: दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह, प्रदे ि नॊ. १,
फारफानरकासग
नाता ऩने बए नाता:
ङ्गवयाटनगय, नेऩार
हस्ताऺय:
प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. १ द्वाया सञ्चानरत मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा नभनत ......... दे खी आिम नरइ
हस्ताऺय:
फस्दै
आउनु बएकी ..... भेयो ....... नाता ऩने
स्थामी ठे गाना ....... शजल्रा, .......
गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा वडा नॊ. .... स्थामी ठे गाना बएकी वषघ .... की ................ राई आज नभनत
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अनुसूची-७
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा १८ को उऩदपा (३) सग
ऩारयवारयक ऩुननभघरनका रानग ऩीनडतको शजम्भा फुझक
े ो कागज
प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. १ द्वाया सञ्चानरत मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा नभनत ......... दे खी आिम नरइ
फस्दै आउनु बएकी भेयो ....... नाता ऩने....... शजल्रा, ....... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा वडा नॊ. ....
स्थामी ठे गाना बएकी वषघ .... की ................ राई नभनत .......... गतेका ददन नभनत ......... गतेनबर मस
कामाघरमभा ऩुन: ङ्गपताघ ल्माइददने गयी ऩारयवारयक ऩुननभघरनका रानग आपुसॉगै नरएय गएको कुया दठक साॉचो
हो। उशल्रशखत अवनधनबर कामाघरम सभमभा भ स्वमॊ रे नै ननजराई मस कामाघरमभा ङ्गपताघ ल्माइ फुझाउने गयी
भेयो नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरङ्गऩ सभेत सॊ रग्न याखी मो कागज गरयददएको छु ।
शजम्भा फुझ्ने ऩीनडतका नशजकका सॊ यऺकको
नाभथय:
स्थामी ठे गाना:
ऩीनडतसॉगको नाता:
हस्ताऺय:
मसै कागजसाथ ऩीनडतराई ननजको सॊ यऺक ......... नाता ऩने ............ का साथ ऩारयवारयक ऩुननभघरनका रानग
नभनत ......... गतेनबर ङ्गपताघ ल्माइसक्ने गयी फुझाइएको छ।
गृह प्रभुखको नाभथय:
हस्ताऺय:
कामाघरमको छाऩ:
योहवय
नाभथय:
ऩद: वाडे न
कामाघरम: दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह, प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
हस्ताऺय:
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ऩारयवारयक ऩुननभघरन ऩिात ऩीनडतराई ऩुन:स्थाऩना गृहभा शजम्भा रगाएको कागज
प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. १ द्वाया सञ्चानरत मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा नभनत ......... दे खी आिम नरइ
फस्दै आउनु बएकी भेयो ....... नाता ऩने ....... शजल्रा, ....... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा वडा नॊ. ....
स्थामी ठे गाना बएकी वषघ .... की ................ राई नभनत .......... गतेका ददन नभनत ......... गतेनबरभा मस
कामाघरमभा ऩुन: ङ्गपताघ ल्माइददने गयी ऩारयवारयक ऩुननभघरनका रानग आपुसॉगै नरएय गएकोभा ऩारयवारयक
ऩुननभघरन ऩिात तोङ्गकएको नभनत...... गतेका ददन मस कामाघरमभा ङ्गपताघ फुझाइ मो कागज गरयददएको छु ।
शजम्भा फुझाउने ऩीनडतका नशजकका सॊ यऺकको
नाभथय:
स्थामी ठे गाना:
ऩीनडतसॉगको नाता:
हस्ताऺय:
मसै कागजसाथ ऩीनडतराई ननजको नशजकको सॊ यऺक ....... नाता ऩने .... रे ऩारयवारयक ऩुननभघरन ऩिात मस
कामाघरमभा आज नभनत ......... गते ङ्गपताघ ल्माइ फुझाइएको कुया दठक साॉचो हो।
गृह प्रभुखको नाभथय:
हस्ताऺय:
कामाघरमको छाऩ:
योहवय
नाभथय:
ऩद: वाडे न
कामाघरम: दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह, प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
हस्ताऺय:
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अनुसूची-८
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (३) सग
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहभा आउने आगन्तुकहरूका रानग अवरोकनका ितघहरू
आज नभनत ........... गतेका ददन भ मस दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृहको अवरोकनका रानग गृह प्रभुखको
अनुभनत नरएय आएकोभा मस गृहको अवरोकन गदाघ गृहभा आिम नरइ फसेका ऩीनडतहरूको सुङ्गवधा, गोऩननमता
य सहजताराई ख्मार याखी दे हाम फभोशजभका ितघहरूको ऩारना गनेछु:१.

मस ऩुन:स्थाऩना गृहभा आिम नरइ फसेका ऩीनडतहरूको अनधकाय भेयो अवरोकनको उद्देश्म बन्दा
भहत्वऩूणघ यहेकोभा भ ऩूणत
घ : सभहत छु ।

२.

मस ऩुन:स्थाऩना गृहभा आिम नरइ फसेका ऩीनडतहरूको ऩरयशस्थनतराई भ सम्भान गनेछु य
सम्वेदनिीताऩूवक
घ नरनेछु।

३.

ऩीनडतहरूको गोऩननमताराई ख्मार गदै ऩुन:स्थाऩना गृह तथा ऩीनडत स्वमॊको अनुभनत ङ्गवना ऩीनडतहरूको
ऩङ्गहचान खुल्ने गयी एकर वा साभूङ्गहक पोटो शखच्ने तथा छाऩा वा िव्मदृष्म भाध्मभभा कुनै ऩनन
सभाचाय, आरेख तथा ङ्गवचाय प्रकािन तथा प्रसायण गने छै न।

४.

मस ऩुन:स्थाऩना गृहको अवरोकन भैरे गृहसॉग बेटघाटको अनुभनत नरॉदाका फखत खुराएको उद्देश्मका
रानग भार गदे छु।

५.

मस ऩुन:स्थाऩना गृहभा आिम नरइ फसेका ऩीनडतहरूराई नकायात्भक असय ऩने गयी फोरीफचन वा
व्मवहाय वा अन्म कुनैऩनन कुयाहरू गनेछैन। साथै ऩीनडतहरूराई कुनैऩनन झुठा आश्वासन दे खाउने छै न।

६.

ऩीनडतहरूसॉग कुयाकानीका रियभभा उनीहरूरे बोगेका िोषण तथा उत्ऩीडतका सम्फन्धभा ऩीनडतहरूराई
जवयजस्ती अनुबव व्मि गनघ रगाउने प्रमास गनेछैन।

७.

ऩीनडतहरूको सुयऺाभा जोशखभ आउने वा आउन सक्ने सम्बावना दे शखएभा भैरे तमाय ऩाने प्रनतवेदन
कङ्गहॉकतै प्रकािन वा प्रसायण गनेछैन।

८.

मस ऩुन:स्थाऩना गृहभा आिम नरइ फनसयहेका ऩीनडतहरूराई फाङ्गहय कङ्गहॉकतै घुभाउन रै जान प्रस्ताव
गनेछैन।

९.

बेटघाटको अवनधभा य मस ऩनछ ऩनन ऩुन:स्थाऩना गृहरे तोकेको गोऩननमताको नसद्धान्तराई भ ऩूणघ
रूऩरे कदय य ऩारना गनेछु।

आगन्तुकको नाभथय य ठे गाना:
ऩेिा:
ऩद य सॊ स्था:
हस्ताऺय:
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अनुसूची-९
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा २० को उऩदपा (१) सग
ऩीनडतको अनबरेख सम्फन्धी ङ्गवनबन्न प्रकायका खाताहरूको ढाॉचा
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गकताव नॊ. १
ऩीनडत दताघ ङ्गकताव
नस.
नॊ.

दताघ

नभनत

ऩीनडतको
नाभथय
ठे गाना

उभेय

िैशऺक

मोग्मता

ऩीनडतसॉग

नसपारयस गने

फारफानरका

घटना/भुद्दा

(स्थानीम

बए सॊ ख्मा

सम्फशन्धत

ननकाम

तह/अल्ऩकारीन

साथभा

नशजकको

सॊ यऺकको
नाभथय
ठे गाना

सुयऺा

आवास/OCMC

बएका अस्ऩतार
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सम्ऩकघ
नॊ.

ऩीनडतको प्रकाय

ऩीनडतराई

(फारफानरका/ज्मेष्ठ

ऩुन:स्थाऩना

व्मशि, दनरत, आददवासी

नभनत

नागरयक, अऩाङ्गता बएका
जनजानत वा अन्म)

गरयएको

कैङ्गपमत

ङ्गकताव नॊ. २
ऩीनडतको ऩुन:स्थाऩना अनबरेख ङ्गकताव
नस.नॊ
.

ऩीनडतको

नाभथय ठे गाना

दताघ
नॊ.

ऩीनडतसॉग

ऩुन:स्थाऩना

नसपारयस गने

घटना

नभनत

(स्थानीम

सम्फशन्धत
/भुद्दा

गरयएको

ननकाम

ऩुन:स्थाऩना गरयएको
स्थान

आवास/OCMC

बएका अस्ऩतार

कामाघरम
फाट

ऩीनडतको
ठे गानाभा
ऩुगये
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ऩरयवायका
सदस्मको

तह/अल्ऩकारीन
सुयऺा

शजम्भा फुझ्ने

नाभथय
ठे गाना

ऩीनडत

सॉगको
नाता

योहवयभा फस्नेको

ऩीनडतको

कामाघरम

फारफानरका

नाभथय, ठे गाना, ऩद,

नाभथय
ठे गाना

ऩद य

कामाघरम

साथभा

सभेत बए

सॊ ख्मा

उभेय

कैङ्गपमत

ङ्गकताव नॊ. ३
ऩीनडतराई प्रदान गरयएको सेवाको अनबरेख ङ्गकताव
नस.नॊ. ऩीनडतको
नाभथय
ठे गाना

दताघ नॊ.

ऩीनडतसॉग

सम्फशन्धत

घटना/भुद्दा

प्रदान गरयएको सेवा
रत्ताकऩडा
साधायण

जाडो

भनोसाभाशजक
भनोङ्गवभिघ
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कानूनी

ऩयाभिघ

ऩारयवारयक
ऩुननभघरन

स्वास््म
उऩचाय

सीऩ ङ्गवकास
तानरभ

कैङ्गपमत

ङ्गकताव नॊ. ४
सॊ यऺकको शजम्भा फुझाइएको वा सॊस्थागत स्माहायभा ऩठाइएका ऩाॉच वषघ बन्दा भानथका फारफानरकाको अनबरेख ङ्गकताव
नस.
नॊ.

फारफानरकाको

अनबबावकको

अनबबावक
सॉग

सॊ यऺकको शजम्भाभा ऩठाइएको

सम्फशन्धत

नाभ
थय

उभेय

नरङ्ग

नाभथय

ठे गाना

घटना/भुद्दा

सॊ स्थागत

स्माहायभा

ऩठाइएको
शजम्भा

फारफानरका

सॊ यऺकको

नाता

फुझ्ने
नाभ
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सॉग ननजको

नभनत

सॊ स्थाको
नाभ

ठे गाना

नभनत

कैङ्गपमत

अनुसूची-१०
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा २१ को उऩदपा (३) सग
भानसक य वाङ्गषक
घ प्रनतवेदनको ढाॉचा
पायाभ नॊ. १
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . .... सार ....भङ्गहनाको ऩीनडत य फारफानरकाको सॊख्मा जनाउने भानसक प्रनतवेदन
ऩीनडतको ङ्गववयण

गत भङ्गहना
सम्भको

मस भङ्गहनाको

जम्भा

आशित फारफानरकाको
ङ्गववयण

थऩ बएका ऩीनडत

थऩ बएका फारफानरका

साभाशजक ऩुन:स्थाऩना

सॊ स्थागत स्माहायभा

गरयएका ऩीनडत

गत भङ्गहना
सम्भको

मस भङ्गहनाको

ऩठाइएका वा

अनबबावकसॉगै ऩुन:स्थाऩना
गरयएका फारफानरका

फाॉकी यहेका ऩीनडत

फाॉकी यहेका फारफानरका

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
25

जम्भा

पायाभ नॊ. २
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . .... सार ....भङ्गहनाको ऩीनडतराई प्रदान गरयएको सेवाको भानसक प्रनतवेदन
भनोङ्गवभिघ सेवा

कानूनी ऩयाभिघ सेवा

ऩारयवारयक ऩुननभघरन

स्वास््म उऩचाय सेवा

सीऩ ङ्गवकास तानरभ

गत भङ्गहना सम्भको
मस भङ्गहनाको
जम्भा
(रिव्म: प्रत्मेक ऩटक उऩरब्ध गयाएको सेवाको रानग एक ऩटक भानी कनत ऩटक त्मस्तो सेवा उऩरब्ध गयाइएको हो सो सॊ ख्मा उल्रेख गने)
तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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पायाभ नॊ. ३
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . .... सार ....भङ्गहनाको घटनाका आधायभा ऩीनडतको प्रकाय उल्रेख बएको भानसक प्रनतवेदन
जवयजस्ती
कयणी

जवयजस्ती

कयणी उद्योग

ज्मान

सम्फन्धी

भानव फेचनफखन

तथा ओसाय ऩसाय

घये र ु
ङ्गहॊसा

अन्म

गत भङ्गहना सम्भको
मस भङ्गहनाको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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पायाभ ४
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . ...... सार ....... भङ्गहनाको ऩीनडतहरूको भानसक सभूहगत वगॉकयण प्रनतवेदन
फारफानरका

ज्मेष्ठ

नागरयक

अऩाङ्गता
बएका

व्मशि

दनरत

आददवासी
जनजानत

अन्म

गत भङ्गहना सम्भको
मस भङ्गहनाको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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पायाभ ५
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . ...... सार ....... भङ्गहनाको िैशऺक मोग्मताको आधायभा ऩीनडतहरूको भानसक सभूहगत वगॉकयण प्रनतवेदन
ननयऺय

साभान्म
साऺय

आधायबूत

शिऺा उत्तीणघ

ङ्गवद्यारम शिऺा
उत्तीणघ

उच्च शिऺा

गत भङ्गहना सम्भको
मस भङ्गहनाको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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अन्म

पायाभ नॊ. ६
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
आ.व. ..... को ऩीनडत य फारफानरकाको सॊख्मा जनाउने वाङ्गषक
घ प्रनतवेदन
ऩीनडतको ङ्गववयण

गत वषघ
सम्भको

मस वषघको

जम्भा

आशित फारफानरकाको
ङ्गववयण

थऩ बएका ऩीनडत

थऩ बएका फारफानरका

साभाशजक ऩुन:स्थाऩना

सॊ यऺकको शजम्भा

गरयएका ऩीनडत

गत वषघ
सम्भको

मस वषघको

रगाइएका, सॊ स्थागत

स्माहायभा ऩठाइएका वा

अनबबावकसॉगै ऩुन:स्थाऩना
गरयएका फारफानरका

फाॉकी यहेका ऩीनडत

फाॉकी यहेका फारफानरका

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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जम्भा

पायाभ नॊ. ७
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
आ.व. ....... को ऩीनडतराई प्रदान गरयएको सेवाको वाङ्गषक
घ प्रनतवेदन
भनोङ्गवभिघ सेवा

कानूनी ऩयाभिघ सेवा

ऩारयवारयक ऩुननभघरन

स्वास््म उऩचाय सेवा

गत वषघ सम्भको
मस वषघको
जम्भा
तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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सीऩ ङ्गवकास तानरभ

पायाभ नॊ. ८
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
आ.व. ......... को घटनाका आधायभा ऩीनडतको प्रकाय उल्रेख बएको वाङ्गषक
घ प्रनतवेदन
जवयजस्ती
कयणी

जवयजस्ती

कयणी उद्योग

ज्मान

सम्फन्धी

भानव फेचनफखन

तथा ओसाय ऩसाय

घये र ु
ङ्गहॊसा

गत वषघ सम्भको
मस वषघको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:

32

अन्म

पायाभ ९
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . ...... सारको ऩीनडतहरूको वाङ्गषक
घ सभूहगत वगॉकयण प्रनतवेदन
फारफानरका

ज्मेष्ठ

नागरयक

अऩाङ्गता बएका
व्मशि

दनरत

आददवासी
जनजानत

गत वषघ सम्भको
मस वषघको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:
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अन्म

पायाभ १०
प्रदे ि सयकाय
साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम
दीघघकारीन ऩुन:स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ १, ङ्गवयाटनगय, नेऩार
ङ्गव.सॊ . ...... सारको िैशऺक मोग्मताको आधायभा ऩीनडतहरूको वाङ्गषक
घ सभूहगत वगॉकयण प्रनतवेदन
ननयऺय

साभान्म
साऺय

आधायबूत

शिऺा उत्तीणघ

ङ्गवद्यारम शिऺा
उत्तीणघ

उच्च शिऺा

गत वषघ सम्भको
मस वषघको
जम्भा

तमाय गने

प्रभाशणत गने

नाभथय:

नाभथय:

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:

34

अन्म

अनुसूची-११
ॉ सम्फशन्धत)
(दपा २७ सग
ऩुन्स्थाऩना गृहको छाऩको नभूना
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ऩुन्स्थाऩना गृहको रेटयप्माडको नभूना
प्रदे ि सयकाय

साभाशजक ङ्गवकास भन्रारम

दीघघकारीन ऩुन्स्थाऩना गृह
प्रदे ि नॊ. १, ङ्गवयाटनगय

ऩर सॊ ख्मा्

नभनत्

चरानी नॊ:
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