निवास र आत्मनिर्भ रता घोषणा
िाम:
व्यनि-ID/ PIN:
म घोषणा गर्छभ नि म आफैं र मे रा र्ोरार्ोरी र पनत / साथीिो सहर्ानगता, साथसाथै डे निश समाजमा सनिय सहर्ानगता र
योगदाििो लानग आत्मनिर्भ र सछनिनित गिभ सनिय िाम गिेर्छ।
म यसैले निम्िलाई घोषणा गदभ र्छ:


सबै सम्बन्धममा, म डे निश िािूििो पालि गिेर्छ र डे िमािभ लोितानन्धिि नसद्धान्धतहरूिो आदर गिेर्छ।



म स्वीिार्छभ डे निश र्ाषा र डे निश समाजिो ज्ञाि डे िमािभमा राम्रो र सनिय जीवििो िछञ्जी हो।



म यस तथ्यलाई स्वीिार गदभ र्छ नि सबै िागररि र पररवारसँग नजम्मेवारी र् नि आफू लाई आनथभ ि रूपमा समथभ ि गिे।



म यो तथ्य स्वीिार गदभ र्छ नि पछरुष र मनहलाहरु लाई डे िमािभ मा समाि ितभ व्य र अनमिार र्, र त्यो पछरुष र मनहला दछव ै समाज मा
योगदाि नदिछ पर्भ । यसरी, पछरुष र मनहलाहरूसँग एउटै अनमिार र्ि् - र िेही अवस्थाहरूमा ितभ व्य - नशक्षा र िाम पाउि, जस्तै पछरुष
ै ँग िर नतिभ र उिीहरूिा र्ोरार्ोरी
र मनहलाहरु लाई डे मोिेनटि प्रनियाहरुमा र्ाग नलि िो लागी अनमिार र्। पछरुष र मनहला दछवस
प्रनत आमाबाबछिो नजम्मेवारीिो लानग नजम्मे वार हु िछपिे ितभ व्य र्।



मलाई थाहा र् नि डे िमािभमा नहिंसा र शनि प्रयोग गरी एि आपरानमि अपराम हो जब नववाह आउर्, यो बालबानलिा र अन्धय
बच्चाहरु सनहत लागू हु न्धर्।


मलाई नवश्वास र् नि डे िमािभिा सबै र्ोरार्ोरी - दछव ै िेटी र िेटाहरूसँग समाि सम्माि र नविासिो अवसर हु िछपर्भ , तानि
नतिीहरू सनिय र नजम्मे वार िागररि बन्धि सक्दर्, जसले आफ्िो र्िौट गिभ सक्षम र्ि्। म यो सछनिनित गिभ चाहान्धर्छ नि मे रा
र्ोरार्ोरीलाई उत्िृष्ट पालिपोषण र नवद्यालय नशक्षा पाउिछहोस्, र उिी डे िमािभ समाजमा सनिय रूपमा र्ाग नलि चाहन्धर्ि्।
अन्धय िछराहरू, म यो िछरा निनित गिभ चाहन्धर्छ नि मे रो बच्चा डे िमािभ जाि सिेजस्तो चाँडै नसक्िछहोस्, र उिीहरुिा सबै
क्षमताहरु लाई नवद्यालयमा सछमार र म बच्चािो हे रनवचार िेन्धर वा स्िूल सिंग सनिय रूपमा सहयोग गिभ चाहन्धर्छ।



मलाई थाहा र् नि िेटीहरु िो खतिा र नववाहमा जबरदस्तीिो प्रयोग डे िमािभ मा आपरानमि अपराम हो।



म प्रत्येि व्यनििो स्वतन्धिता र व्यनिगत सत्यता, नलङ्ग समािता र नवश्वास र अनर्व्यनििो स्वतन्धितािो आदर गदभ र्छ, जो
डे िमािभ मा मौनलि र्।



मलाई थाहा र् नि नलङ्ग वा र्ालािो रिं ग र्ेदर्ाव, र उदाहरणिा लानग, र्रोसा वा यौि अनर्नवन्धयासिो िारण समूहहरू नवरुद्ध
मम्िी र मजाि डे िमािभमा आपरानमि अपरामहरू र्ि्।



म स्वीिादभ र् नि डे निश समाजले आतिंिवादिो निन्धदा गर्भ । मलाई थाहा र्, जो अिो व्यनििो अपरामिो बारे जान्धदर्, जसले
मािव जीवि वा िल्याण वा महत्त्वपूणभ समाजिो मूल्यलाई मम्िी नदन्धर्, वास्तवमा अपराम रोक्ि वा यसिो पररणामहरू मा
निनहत हो, यनद पछनलसलाई ररपोटभ गिभ आवश्यि र्, र त्यसो गिभ असफल र्ए, त्यसो गिभ वा प्रयत्ि गदाभ सजायलाई 3 वषभ वा
िारावाससम्म सजाय हु ि सनिन्धर्।



म त्यो स्वीिार गदभ र्छ नि सनिय सिंलग्िता डे निस समाजमा र्ाग नलि र योगदाि गिभ सक्षम हु ि एि शतभ र्, यसले िछरा गदै ि,
यस देशमा मे रो निवास िनत लामो हु ि सक्र्?



मलाई थाहा र् नि डे िमािभमा मे रो बसाइिो अवस्था मे रो निवासिो आमारमा पररर्ानषत गररएिो र्, जहाँ िेही समूहहरूिो
लानग, नसद्धान्धतमा, यो अस्थायी बसाइ हो।
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मलाई थाहा र् नि एि शरणाथीिो रूपमा, नसद्धान्धतमा, व्यनि निवास अिछमनतिो हिदार र्ैि, यनद िसैिो गृह दे शमा सतभ हरू
त्यस्तो तररिामा पररवतभ ि र्एिो र् जछि अब सछरक्षािो आवश्यिता र्ैि, र त्यो व्यनि घर फिभि सक्दर्। मलाई थाहा र् नि एि
शरणाथी सिंग पछिनमभ नलत एि पररवार, नसद्धान्धतमा, निवास परनमट िो अनमिार र्ैि, यनद निवासी शरणाथी िो सछरक्षा िो
आवश्यिता अब अवनस्थत र्। मलाई थाहा र् नि अस्थायीनिवास अिछमनत नफताभ नलि सनिन्धर् वा यसिो िवीिरण रद्द गिभ
सनिन्धर्।



मलाई थाहा र् नि सनिय सहर्ानगता, डे निस समाजिो योगदाि र स्वयिंिो सहयोगिो प्रयास गिभ मे रो दे शमा फनिभिे सिंबिंममािं
शनि पनि हु ि सक्र्।



मलाई थाहा र् नि निवासीिो रूपमा, व्यनिले मूल दे श वा पूवभ निवासी दे शमा फिेर प्रनतस्थापि अनमनियम अन्धतगभ त नवत्तीय
सहायतािो लागी आवेदि गिभ सक्र् यनद िसैले यो गिभ चाहािछहुन्धर् र्िे।

म एि - ियाँ आउँ दा नवदेशी - यस तथ्य िो बारे मा जाििारी र् नि ियाँ आवासीयहरुिो लानग:
(तल नदइएिा पहलहरू िेवल ियाँ व्यनिहरूसँग सम्बनन्धमत र्ि्, जछि घोषणामा हस्ताक्षर गदभ र्)


म डैनिश नसक्ि चाहन्धर्छ र चाँडै सिेसम्म डे निश समाजिो ज्ञाि प्राप्त गिभ चाहन्धर्छ। मलाई थाहा र् नि म डे निश नशक्षा िायभ िममा
र्ाग नलि डे निश नसक्ि सक्र्छ जछि िगरपानलिाले मलाई प्रदाि गदभ र्।



मैले चाँडो श्रम बजारमा सहर्ानगता गरे र आत्मनिर्भ र बिेिो िाम गिेर्छ। मलाई थाहा र् नि यसले मलाई नियनमत रोजगारी प्राप्त गिभ
र आत्म निर्भ र रहि मद्दत गदभ र्, जछि मे रो िगर पानलिासँग अिछबिंममा वणभ ि गररएिा गनतनवनमहरूमा र्ाग नलन्धर्छ।



मलाई थाहा र् नि मे रो निवासिो अिछमनतिो दृष्टान्धतले यस तथ्यमा सशतभ र् नि निवास अिछमनत िो आमार अझै पनि प्रस्तछत र्, र
एि शरणाथीिो रुपमा, व्यनिले निवासिो अिछमनतिो लानग हिदार र्ैि र्िे सछरक्षािो लानग आवश्यि अब उपनस्थत र्ैि र िछिै
पनि घर फिभि सक्दैि। मलाई थाहा र् नि एि शरणाथी सिंग पछिनमभ नलत एि पररवार, नसद्धान्धतमा, निवासिो परनमटिो हिदार र्ैि,
यनद निवासी शरणाथीिो सछरक्षािो लानग आवश्यिता अब उपनस्थत र्ैि।

नमनत

हस्ताक्षर:
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