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सरुक्षित आवासगहृ  (सेफ हाउस) संचालन कार्यववधि, २०७८ 
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प्रस्ताबना :  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को स्थानीर् तहको काम कतयब्र् अधिकार अन्तगयत रहेको 
सरुक्षित आबास गहृ संचालन गनय सक्न ेधबषर् उल्लेख छ . तसथय न्र्ार् माग्न आउन,े जोखीममा परेका मवहला तथा 
वकशोरीहरु र बालबाधलकालाई आवश्र्कता परेको अवस्थामा सरुक्षित आवासगहृमा (सेफ हाउस) राखी त्र्स्तो 
आवास गहृलाई ब्र्वक्षस्थत ढंगले संचालन गने उद्देश्र्ले  नगर कार्यपाधलकाले g]kfnsf] ;+ljwfg / स्थाधनर् सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोक्षजम र्ो कार्यववधि बनाएको छ । 
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पररच्छेद—१  
प्रारक्षभिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभिः १_ कार्यववधिको नाम “सरुक्षित आवासगहृ  (सेफ हाउस) संचालन कार्यववधि, २०७८” 
हनुेछ ।   

२) र्ो कार्यववधि िनगढी उप-महानगरपाधलकाको राजपत्रमा प्रकाशन िएपधछ लागू हनुेछ ।   
२. पररिाषा : र्स कार्यवधिमा ववषर् र प्रसंगले अको अथय नलागेमा,  
-s_ “सरुक्षित आवासगहृ (सेफ हाउस) िन्नाले” मवहला वकशोरी तथा बालबाधलकालाई सरुक्षित एवं ब्र्वक्षस्थत ढंगले 
राख्न र्ो कार्यववधि बमोक्षजम तोवकएको घर कभपाउण्डलाई सभझन ुपदयछ ।   
-v_ “नगरप्रमखु” िन्नाले नगरपाधलको प्रमखुलाई सभझन ुपदयछ ।   
-u_ “उप–प्रमखु” िन्नाले नगरपाधलका उप–प्रमखुलाई सभझन ुपदयछ ।   
-3_ “प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत” िन्नाले नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतलाई सभझन ुपदयछ ।   
-ª_ “सधमधत” िन्नाले र्स कार्यववधिको दफा ३ बमोक्षजम गठन हनुे सधमधतलाई जनाउँछ ।   
-r_ “मवहला वकशोरी वा बालबाधलका” िन्नाले वहंसा वपडीत िएका असहार् मवहला वकशोरी र बालबाधलकाको हकमा 
१८ वषय उमेर सभमकालाई जनाउँछ ।  
-5_ “संचालन” िन्नाले र्ो कार्यववधि बमोक्षजम संचालन हनुे सरुक्षित आवास गहृ (सेफ हाउस) लाई जनाउँछ।   
-h_ “नगरपाधलका वा उप-महानगरपाधलक ” िन्नाले िनगढी उप-महानगरपाधलका नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्लाई 
सभझन ुपदयछ।   
  

  

पररच्छेद—२  
सधमधत गठन 

३. ब्र्वस्थापन सधमधतः– असरुक्षित महससु गरी न्र्ार् माग्न आउने मवहला, वकशोरी र बालबाधलकाहरुलाई सरुक्षित 
आवासगहृमा सरुक्षित ढंगले तोवकएको समर् सभम राख्न र तत ्सभवन्िी आवश्र्क ब्र्वस्था गनय एक ब्र्वस्थापन 
सधमधत देहार् बमोक्षजम गठन गररने छ ।    
१. नगरपाधलकाको  उप-प्रमखु          - संर्ोजक 

२. सभबक्षन्ित वडाको वडा  अध्र्ि            - सदस्र्  
३. न्र्ावर्क सधमधतका प्रधतधनिी १ जना          - सदस्र् 

४. क्षजल्ला प्रशासन कार्ायलर्को प्रमखु वा प्रधतधनधि १ जना      - सदस्र् 

५. अस्पताल (OCMC) का  प्रमखु  वा प्रधतधनधि १ जना       - सदस्र् 

६. क्षजल्ला प्रहरी कार्ायलर्का  प्रमखु वा  प्रधतधनधि  १ जना      - सदस्र्   
७. आवासगहृ संचालन गने  संस्थाका अध्र्ि वा प्रधतधनधि १ जना     - सदस्र्   
८. मवहला तथा बालबालीकाका िेत्रमा काम गने गै.स.स. प्रमखु वा  प्रधतधनिी १ जना   - सदस्र् 

९. नगर कार्यपाधलकाको मवहला तथा बालबालीका शाखा प्रमूख      - सदस्र् सक्षचव   
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४. ब्र्वस्थापन सधमधतको काम, कतयब्र् र अधिकार M  
सरुक्षित आवासगहृ ब्र्वस्थापन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षजम रहने छ M   
(s) न्र्ावर्क सधमधत, प्रहरी कार्ायलर् र सरोकारवाला धनकार्बाट जोक्षखममा रहेका, वहंसा वपडीत मवहला, वकशोरी र 
बालबाधलकाहरु पवहचान गरी आवास गहृमा राख्न ेब्र्वस्था गने ।  
(v) सरुक्षित आवास गहृ सञ्चालन व्र्ाबस्थापनका लाधग प्राप्त िएको रकम र कार्य प्रगतीको प्रधतवेदन नगरपाधलकामा 
प्रत्रे्क चार चार मवहनामा कार्ायलर्मा बझुाउने ।  
(u) सरुक्षित आवास गहृको सरुिा ब्र्वस्थाको अनगुमन धनर्मन कार्य गने ।  
(3) मवहला, वकशोरी र बालबाधलकाको स्वास््र् सरुिा र कानूनी सहार्ता सभवन्िी कार्य गने ।  
(ª) मवहला, वकशोरी आवश्र्क अन्र् सीप सािन श्रोत र सरुिा सभवन्िी आवश्र्क प्रबन्ि गने ।  
(r) नगर सिाबाट तोवकएको मापदण्ड अनसुार खचय गनय क्षस्वकृत गने  ।   
(5) जोक्षखममा रहेका वहंसा वपडीत मवहला वकशोरी र बालबाधलकाहरु अन्र् स्थानमा पठाउन ुपने आबश्र्कता  
िएमा धसफाररस गने ।   
(h) सरुक्षित आवास गहृ संचालनमा संस्थाको धसफाररसमा व्र्ाबस्थापन सधमधतको  सहमधतमा बजेट र कार्यक्रमको 
परीधिधित्र रही करार सेवामा आवश्र्क ववज्ञ वा कमयचारी प्रचधलत कानून बमोक्षजम ब्र्वस्था गने । तर कमयचारी 
राख्न ुपरेमा धनक्षित अविीको लागी करार सेवामा राख्न ुपने छ ।  
(em)सेफ हाउस संचालन व्र्ाबस्थापनको लाधग सधमधतले आबश्र्क सहकार्य गनय संघ संस्था छनौट गनय सक्नछे ।   
(`) अन्र् काम कतयव्र् र अधिकार सभबक्षन्ित सधमधतको धसफाररसमा नगरपाधलकाले तोके बमोक्षजम हनुेछ ।   
(6) र्ो कार्यववधि बमोक्षजम गठठत हनु ेसधमधतको पदाबधि ४ बषयको हनुछे । 

-7_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s eQf g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .     
पररच्छेद—३  

कोष तथा मापदण्ड 

 ५. कोषको व्र्ाबस्थाः वहंसा वपडीत मवहला, वकशोरी र बालबाधलकाको सरुिाका लाधग लैधगंक वहंसा धनवारण  
कोषको व्र्वस्था रहेको छ । अत्र्ाबश्र्क पदाय वा सेफ हाउसमा बस्न ुनपने अबस्थाका वहंसा वपधडत वा प्रिाववत 
मवहलाका लाधग उक्त कोष बाट रकम खचय गनय सवकने छ । 

६. न्रू्नतम मापदण्ड : वहंसा वपडीत मवहला, वकशोरी र बालबाधलकाको सरुिाका लाधग न्रू्नतम धनभनानसुारको 
मापदण्ड रहन ुपने व्र्वस्था गररएको छ ।   
(१) आवास गहृ पररसरअन्तगयत  
क) चारैधतर झट्ट कोही प्रवेश गनय नसक्न ेगरी अग्लो पखायल वा तारबेराले घेररएको ।  
ख) हाताधित्र गहृ अनसुारको खलु्ला ठाउँ रहेको ।   
ग) आवागमन धनर्न्त्रण गनय सक्ने गरी बधलर्ो प्रवेशद्धार िएको   
घ) सरुिाको दवुिकोणले उपर्कु्त स्थान    
(२) आवास गहृमा रहन ेसवुविा    
क) दबैुपठट्ट झ्याल राक्षखएका हावा खेल्ने कोठाहरु  
ख) प्रत्रे्कका लाधग छुट्टाछुटै्ट खाट  
ग) प्रिाववत बालबाधलकाको लाधग अलग्गै कोठा  
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घ) मनोसामाक्षजक ववमशय (Psychosocial counselor) का लाधग छुटै्ट कि  
ङ) मनोरञ्जन, अन्तरवक्रर्ा र आमोदप्रमोदका लाधग साझा कि  (Common Room) 

च) शौचालर् तथा स्नान कि  
छ) साझा टेधलधिजन  
ज) ठाउँ हेरी पंखा, वहटर   
झ) श्रोत हेरी पर्ायप्त पानी   
ञ) सरुिाका लाधग आवश्र्कता अनसुार पाले पहरा ।  
(३) लगुाफाटो   
क) आफैले उपलब्ि गराउन नसक्नलेाई एक–एक जोर चप्पल  
ख) आफैले उपलब्ि गराउन नसक्नलेाई एकसरो लगाउने लगुा ।  
(४) खानकुेराः  
दैधनक खानेकुराको व्र्वस्था धनदेशन सधमधतले तोकेबमोक्षजम केन्रधित्र वा बावहरको िोजनालर्बाट व्र्वस्था गने 
गरी देहार्बमोक्षजम हनुपुदयछ ।  
क) ववहान क्षचर्ा सँगै हल्का खाजा  
ख) ठदउँसो खाना  
ग) अपरान्ह पूणय खाजा सँगै क्षचर्ा  
घ) बेलकुी खाना  
ङ) मांसाहारीका लाधग सातामा एकपल्ट माछा मास ुतथा   
च) शाकाहारीहरुको हकमा दिु, दही, फलफुल  
छ) उमालेको वा अन्र्था शवुद्धकरण गररएको खानेपानी   
(५) स्वास््र्ोपचारः  

नगर व्र्वस्थापन सधमधतले तोकेको अस्पतालमा संरिणमा धलईएका प्रिाववत मवहलाको स्वास््र्ोपचार 
गराउनपुदयछ । स्वास््र्ोपचार तफय  धनभन व्र्वस्था सधुनक्षित गनुय पदयछ ।   
क) प्राथधमक उपचार बाकस  
ख) समस्र्ा हेरी धनर्धमत उपचार  
ग) आकक्षस्मक उपचार  
घ) बालबाधलकाका हकमा उमेर अनसुार लगाउन ुपने खोप  
(६) मनोसामाक्षजक ववमशयः  
व्र्वस्थापन सधमधतले धनिायरण गरेको र्ोग्र्ता हाधसल गरेका ववमशयक (counselor) बाट देहार्बमोक्षजम मनोसामाक्षजक 
ववमशय सेवा प्रदान गनुय पदयछ ।     
क) संरक्षित व्र्क्षक्त प्रत्रे्कलाई सातामा एकपल्ट धनर्धमत सेवा,        
ख) संरक्षित व्र्क्षक्तको मनोदशा हेरी थप आवश्र्क सेवा, ग) सेवाग्राहीको व्र्क्षक्तगत वववरणको गोप्र्ता कार्म राख्न े
व्र्वस्था ।  
(७) कानूनी सेवा M 
 देहार्मा उल्लेक्षखत कानूनी सेवा प्रदान गने व्र्वस्था धमलाउनपुदयछ ।  
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क) प्रिाववत मवहलाले न्र्ार् प्राप्त गनय आवश्र्क परामशय र उपचाराथय चाहेको सेवा ।  
ख) प्रिाववत मवहलाले प्रचधलत कानून बमोक्षजमको हक प्राप्त गनय आवश्र्क परामशय र उपचाराथय चाहेको सेवा ।  
(८) सञ्चालनः  
आवास गहृको सञ्चालनमा देहार्का व्र्वस्था पालना गनुयपदयछ ।   
क) प्रिाववत मवहलालाई ममतामर्, सहानिुधुतपूणय एवं सभमानजनक व्र्वहार गनुय पनेछ ।   
ख) प्रिाववत मवहलाको पवहचानको आबश्र्कता अनसुार गोप्र्ता कार्म राख्न ेव्र्वस्थाका साथै इच्छा ववपररतको 
कुनै पधन कार्य गनय बाध्र् पाररने छैन ।   
ग) आवास गहृमा िेटघाट कि िन्दा उता बस्ने अनमुधत प्राप्तक्षचवकत्सक, कमयचारी, सफाईकमी लगार्तका सधमधतले 
तोकेको अत्र्ावश्र्क व्र्क्षक्त बाहेक बावहरका कसैलाई पधन प्रवेश मनाही हनुेछ ।   
घ) सेफहाउसको व्र्ाबस्था सभबन्िी जानकारी सूचना बोडय तर्ार गरी राख्नपुनेछ ।   
(९) जनशक्षक्तः    
क) आवासगहृ व्र्वस्थापक  
ख) मवहला वाडेन १ जना  
ग) मनोववमयशकताय १ जना (केसको आिारमा वोलाइने).  
घ) सफाइकमी आबश्र्कतानसुार   
(१०) अधिलेखः  
आवासगहृले देहार्बमोक्षजम अधिले 

ख राख्नपुदयछ ।  
क) प्रिाववत मवहलाको नाम दताय वकताब ।  
ख) संरक्षित व्र्क्षक्तको दैधनक हाक्षजरी वकताब ।  
ग) प्रिाववत मवहलाको व्र्क्षक्तगत गोप्र् फार्ल ।  
घ) नगर व्र्वस्थापन सधमधतको धनणयर् वकताब ।  
ङ) दोहोरो लेखा प्रणालीमा केन्रको आभदानी खचयको पारदशी लेखा तथा सो को पिुी गने कागजात ।  
च) स्वास््र्ोपचार, मनोसामाक्षजक ववमशय, काननुी सेवाको वववरण खलु्ने सेवा वपच्छे लगत ।  
छ) नगर व्र्वस्थापन सधमधतले तोकेको अन्र् अधिलेख ।  
७. खचय गने आिारहरुः सेफहाउस सञ्चालनको लाधग ववधनर्ोजीत रकमको पररधिधित्र रवह घर िाडा, मालसामान, 

औषिोपचार, कानूनी उपचार, वफताय सभप्रषेण, खानकुेरा, मनोसामाक्षजक ववमशय, संचार, र्ातार्ात, कमयचारी पारीश्रधमक , 
कार्ायलर् सामग्री , लक्षित व्र्क्षक्तको आवास व्र्ाबस्था लगाएत अन्र् िैपरी आउने खचयहरु समेत गनय सवकनेछ । 
उक्त रकम सधमधतको धनणयर् अनसुार सधमधतमा पेश गरी क्षस्वकृत गरी लागूहनुेछ ।   
  

पररच्छेद—४  
अनदुान व्र्वस्था 

 ८) जीववकोपाजयन अनदुान M (१) वपधडत व्र्ाक्षक्तलाइ क्षजववकोपाजयन अनदुानको लाधग व्र्ाबस्थापन सधमधतले अनदुान 
स्वरुप क्षस्वकृत रकम उपलव्ि गराउने छ ।   
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(२) अन्र् क्षजल्ला वा गांउपाधलका वा नगरपाधलकाहरुबाट आएका वहंसावपडीत मवहला, वकशोरी र वालबाधलकाको 
हकमा आबश्र्क रकम  सभवक्षन्ित स्थानीर् तहबाट रकमको व्र्वस्था िएको खण्डमा िकु्तानी धलने गरी अन्र् 
स्थानका वहंसावपडीत मवहला, वकशोरी र वालबाधलकाहरुलाई र्स आवासगहृमा राख्न  सवकनछे ।  
 ९) वहंसा प्रिाववतको पनुयधमलन र सामाक्षजक पनुयस्थापनाः सेवाग्राहीको सामाक्षजक पनुस्थापना गने प्रर्ास गनेछ । 
त्र्सका धनभती उसका अधििावक संग पटक पटक संस्थाका कमयचारीले सभपकय  गने छन ्। अधििावक र धनजका 
संरिकको प्रधतवद्धता धलई सके पधछ धनजलाई अधििावक र गाउँका िर िलादमी वा समूहको रोहरवरमा घर वफताय 
गररने छ । संस्थाले बझुाएको कागज धलई सकेपधछ उक्त कागज व्र्क्षक्तगत फाईलमा राखी धनजको व्र्क्षक्तगत 
फाईल बन्द गररन्छ र फेरी पनुः अको पटक आएमा त्र्सै फाईलबाट कारवाही अगाडी बढाईनेछ ।   

 

 

पररच्छेद—५  
ववववि 

(१०) अन्र् आवश्र्क व्र्वस्था : सरुक्षित आवासगहृका अन्र् आवश्र्क ब्र्वस्था देहार् बमोक्षजम रहनेछ ।   
(क ) बाधलका िएमा वाल वाधलकासंग काम गने ववधिन्न संघ÷ संस्थासंघ समन्वर् गरी वाधलकाको लामो िववष्र् 
सभमको लाधग उक्षचत व्र्वस्था गने प्रर्ास गरीने छ ।  
(ख ) मवहलाहरुको लाधग धसप धसक्ने ताधलमहरुको लाधग अन्र् सभबक्षन्ित संघ संस्थाहरुसंग सभपकय  समन्वर् राक्षख 
ररफर गरीने छ ।  
(ग ) आवासगहृमा बसेका वपधडत÷प्रिाववत लाई िेट्न आउने व्र्क्षक्तले वपधडतको स्वीकृधत िएमा मात्र िेट्न ठदन ु
पनेछ । र्सरी िेट्न आउन ेव्र्क्षक्तले आवासगहृका कमयचारीलाई पवहले नै जानकारी गराई अनमुधत धलन ुपनेछ ।   
(घ ) कार्ायलर् समर् धित्र मात्र िेट्न पाईन ेछ ।  
(ङ) आवासगहृमा सरोकारवाला बाहेक अन्र् परुुषहरुको प्रवेश धनषेि गररन ेछ ।  
(च ) केवह काम परर वपधडत मवहला बावहर जान ुपरेमा आवासगहृका कमयचारीले लैजान ुपनेछ ।  
(छ ) व्र्ाबस्थापन सधमधतको धनणयर् अनसुार अन्र् व्र्ाक्षक्तलाई प्रबेश गनय ठदइनेछ ।  
(ज ) आवासगहृमा बसेको व्र्क्षक्त सभबक्षन्ित घट्नाको ववषर्मा धनिीत फैसला निए सभम आवासगहृ संचालन गने 
संस्थाको धनगरानीमा रहन ेछ । धनगरानीमा रहनु्जेल सभम घर जान ेआउन ेवा वावहर गई बस्ने र फेरी सरुिा 
केन्रमा फकय ने गनय पाईने छैन । वपधडत संग िएको पैसा, मोवाइल लगाएत अन्र् सामानहरु संस्थाले सरुक्षित राख्न े
छ ।   
(झ ) आवासगहृमा बस्नेहरुका लाधग सामान्र् पढ्न लेख्न मन िएकाहरु छन ्िन ेउधनहरुका लाधग आवश्र्क 
सामाग्रीहरुको व्र्वस्था गररन ेछ ।  

(`) पढेलेखेका मवहलाहरुको लाधग ववधिन्न ववषर्संग सभबक्षन्ित पसु्तक, लेख, रचना, दैधनक पत्रपधत्रकाहरु उपलब्ि 
गराउने छ । 

(ट ) सधमधतले आबस्र्कता र समर्ानसुार सेवा सवुविाहरु थप्नका लाधग वा पररमाजयन गनयका लाधग ठदएको सझुाब 
कार्यन्वर्न गनुयपनेछ । 
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११.cjlwMlkl8t nfO{ Go'gtd !% lbg ;Dd j:g] Joj:yf x'g]5 . olb ;f] eGbf j9L j:g' k/]df bkmf # 

sf] Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ yk ul/ j:g kfOg] 5 . 

 

१२.कार्यबिधिको व्र्ाखर्ााः यो कार्यववधिको अन्तिम व्याख्य नगर काययपालिकाको अलिकार प्राप्त 
लनकायिे गनछे । 

१३.िािा अडकाउ फुकाउने अधिकाराः 
यस कार्यववधिको उद्दशे्य कायाान्वयन गना कुनै वाधा अडकाउ कायाान्वयनमा कुनै द्विद्ववधा उत्पन्न भएमा सो को बाधा 

अड्काउ फुकाउने अद्वधकार कायापाद्विकामा द्वनद्वित रिनेछ। 

१४.िचााँउ, पररमार्यन तथा संशोिनाः 
-s_ यस कार्यववधििाई आवश्यकिा अनुसार नगर काययपालिकािे बचाउँ, पररमार्यन िथा संशोिन गनय 
सक्नेछ । 
(v) र्ो कार्यववधि सेफहाउस सभबन्िी प्रचधलत नेपाल सरकारको काननु संग बाक्षझन गएमा बाक्षझएको हदसभम 
कार्यववधिमा लेक्षखएका कुराहरु अमान्र् हनुेछन ्। 

 

       cf1fn], 

                                   ==========================                                     
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