प्रादे शिक पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड, २०७८

प्रदे ि सरकार
सामाशिक विकास मन्द्रालय
गण्डकी प्रदे ि, पोखरा

प्रादे शिक पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
प्रर्सतािनााः व िं सा पीडडत एिम् मानि बेचडबखन त्ा ओसारपसारबाट प्रभावित रुको सिं रक्षण, मनोसामाशिक
विमिा, र्सिार्स्य उपचार, पाररिाररक पुनर्स्ाापना, पुनडमालन त्ा र्सिरोिगारमा स योग पुर्याई ए एकीकत सेिा
प्रदान गरी दीर्ाकाडलन पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन गना िाञ्छनीय भएकोले,
बिेट त्ा कायाक्रम कायाान्द्ियन सम्बन्द्धी एकीकत कायाविडध, २०७७ को दफा ४० ले ददएको अडधकार
प्रयोग गरी सामाशिक विकास मन्द्रालयले (मा.मन्द्रीर्सतर) दे ायको मापदण्ड बनाएको छ।
पररच्छे द-एक
प्रारशम्भक
१.

सिं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो मापदण्डको नाम " प्रादे शिक पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड¸
२०७८" र ेको छ।
(२) यो मापदण्ड तुरुन्द्त प्रारम्भ

२.

न
ु ेछ।

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अन्द्य अ्ा नलागेमा यस मापदण्डमा,(क)

"ओसारपसार" भन्नाले मानि िेचविखन त्ा ओसारपसार (डनयन्द्रण) ऐन, २०६४
मा पररभावषत गररए बमोशिमको कायालाई ए सम्झनु पछा।

(ख)

"केन्द्र" भन्नाले दफा ३ बमोशिम र्स्ापना

न
ु े प्रादे शिक दीर्ाकाडलन पुनर्स्ाापना

केन्द्र सम्झनु पछा।
(ग)

"र्रे ल ु व िं सा" भन्नाले र्रे ल ु व िं सा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ मा पररभावषत
गररए बमोशिमको र्रे ल ु व िं सा सम्झनु पछा।

(र्)

"छनौट भएको सिं र्स्ा" भन्नाले दफा १० बमोशिमको सिं र्स्ा सम्झनु पछा ।

(ङ)

"डनदे िक सडमडत" भन्नाले दफा ४ बमोशिमको डनदे िन सडमडत सम्झनु पछा।

(च)

"पीडडत" भन्नाले व िं सामा परे को, बेशचएको, ओसारपसार गररएको िा िेश्यािशिमा
लगाइएको िा मानि िेचविखनको उच्च िोशखममा र ेका व्यशि सम्झनु पछा ।

(छ)

"म ानगरपाडलका" भन्नाले पोखरा म ानगरपाडलका सम्झनु पछा।

(ि)

"मानि िेचविखन" भन्नाले मानि िेचविखन त्ा ओसारपसार (डनयन्द्रण) ऐन,
२०६४ मा पररभावषत गररए बमोशिमको कायालाई ए सम्झनु पछा ।

(झ)

“मन्द्रालय” भन्नाले सामाशिक विकास मन्द्रालय सम्झनु पछा।

(ञ)

"लै वङ्गक व िं सा" भन्नाले सािािडनक िा डनिी िीिनमा डलङ्गको आधारमा कसै प्रडत
िारीररक, मानडसक यौनिन्द्य िा आड्ाक क्षडत िा वपडा पुर्याउने काया सम्झनु
पछा।

(ट)

"िाडे न" भन्नाले पुनर्सा ्ापना केन्द्र प्रमुख िा व्यिर्स्ापक सम्झनु पछा।

(ठ)

"व्यिर्स्ापन सडमडत" भन्नाले दफा ७ बमोशिमको व्यिर्स्ापन सडमडत सम्झनु
पछा।

"सिं र्स्ा" भन्नाले भन्नाले लै वङ्गक व िं सा न्द्यूडनकरणको क्षेरमा गण्डकी प्रदे िडभर

(ड)

काया गने उद्येश्यले प्रचडलत कानून बमोशिम र्स्ापना भएका सामाशिक
सिं र्स्ालाई ए सम्झनु पछा।
पररच्छे द-दुई ए
केन्द्र र्स्ापना
३.

केन्द्रको र्स्ापनााः (१) मन्द्रालयले म ानगरपाडलकासँगको स कायामा पोखरामा एक प्रादे शिक
दीर्ाकालीन पुनर्स्ाापना केन्द्रको र्स्ापना गनेछ।
(२)

केन्द्रको सञ्चालन मन्द्रालय र म ानगरपाडलकाको साझेदारीमा गररनेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापडन केन्द्रको सञ्चालन प्रचडलत कानून
ँ को साझेदारीमा गना सवकनेछ।
बमोशिम र्स्ापना भई ए प्रदे िडभर कायाक्षेर भएका सिं र्स्ासग
(४) केन्द्रको सञ्चालन व्यिर्स्ापन सडमडतको डसफाररसमा डनदे िक सडमडतले डनधाारण गरे
बमोशिम
४.

न
ु ेछ।

डनदे िक सडमडताः (१) केन्द्रको सञ्चालन त्ा व्यिर्स्ापनका लाडग आिश्यक समन्द्िय¸ केन्द्र
सञ्चालनको डनयडमत सुपररिेक्षण, नीडतगत स योग गना दे ाय बमोशिमको एक डनदे िक सडमडत
र नेछाः(क)

मन्द्री, मन्द्रालय

(ख)

प्रमुख, म ानगरपाडलका

-सदर्सय

(ग)

सशचि, मुख्यमन्द्री त्ा मशन्द्रपररषद्को कायाालय

-सदर्सय

(र्)

सशचि, आन्द्तररक माडमला त्ा कानून मन्द्रालय

(ङ)

सशचि, आड्ाक माडमला त्ा योिना मन्द्रालय

- सदर्सय

(च)

सशचि, मन्द्रालय

- सदर्सय

(छ)

प्रमुख प्रिासकीय अडधकत¸ म ानगरपाडलका

-सदर्सय

(ि)

प्रमुख, गण्डकी प्रदे ि प्र री कायाालय

-सदर्सय

(झ)

अध्यक्ष, नेपाल नगरपाडलका सिं र्, गण्डकी प्रदे ि

-सदर्सय

(ञ)

अध्यक्ष, गाउँपाडलका राविय म ासिं र्, गण्डकी प्रदे ि

-सदर्सय

(ट)

लैं वङ्गक व िं सा डनिारणको क्षेरमा योगदान पुयााएका व्यशि
िा सिं र्स्ा मध्येबाट मन्द्रालयले मनोनयन गरे को कम्तीमा एक िना

-अध्यक्ष

-सदर्सय

मव ला सव त दुई ए िना

-सदर्सय

म ािाखा प्रमुख, मन्द्रालय

(ठ)

- सदर्सय सशचि

(२) डनदे िक सडमडतको सशचिालय मन्द्रालयमा र नेछ।
५.

डनदे िक सडमडतको काम, कताव्य र अडधकाराः डनदे िक सडमडतको काम, कताव्य र अडधकार दे ाय
बमोशिम

न
ु ेछाःप्रदे ि डभरका व िं सा वपडडत एिम् मानि िेचविखन त्ा ओसारपसारबाट वपडडत त्ा

(क)

प्रभावित रुको व्यिर्स्ापनका लाडग आिश्यक नीडतगत डनणाय गने,
(ख) प्रदे ि डभरका व िं सा वपडडत एिम् मानि िेचविखन त्ा ओसारपसारबाट वपडडत त्ा
प्रभावित रुको व्यिर्स्ापनका लाडग सम्बशन्द्धत डनकायसँग समन्द्िय गने,
(ग) प्रचडलत ऐनमा भएका व्यिर्स्ाको प्रडतकूल न न
ु े गरी केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी डनणाय
गरी सुपररिेक्षण एिम् व्यिर्स्ापन सडमडतलाई ए आिश्यक डनदे िन ददने,
(र्) केन्द्रमा र ेका पीडडत त्ा प्रभावित रुको व्यशिगत वििरण अद्यािडधक गना लगाउने,
(ङ) केन्द्र सञ्चालनका लाडग आिश्यक पने बिेट डनयडमत रुपमा उपलब्ध गराउन प ल गने,
(च) केन्द्रमा

न
ु े खचाको व साबवकताब त्ा शिन्द्सी सामानको ले खा पारदिी रुपमा राख्न

लगाउने,
(छ)

समय-समयमा केन्द्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन त्ा डनयमन गरी आिश्यक डनदे िन ददने,

(ि) केन्द्रको समय सापेक्ष सञ्चालन त्ा ्प व्यिर्स्ापनका लाडग आिश्यक काया रु गने¸
(झ) केन्द्रको सेिा सम्बन्द्धी अन्द्य काम गने, गराउने।
६.

डनदे िक सडमडतको बैठकाः (१) डनदे िक सडमडतको बैठक िषाको कम्तीमा तीन पटक बर्सनेछ।
(२) डनदे िक सडमडतको बैठक अध्यक्षले तोकेको डमडत, समय र र्स्ानमा बर्सनेछ।
(३)

डनदे िक सडमडतको बैठक बर्सनु भन्द्दा कशम्तमा ४८ र्ण्टा अगािै सडमडतको बैठकमा

न
ु े कायासूची सव तको सूचना सबै सदर्सय रुलाई ए ददनु पनेछ।

छलफल
(४)

डनदे िक सडमडतको कूल सदर्सय सिं ख्याको पचास प्रडतित भन्द्दा बढी सदर्सय रु

उपशर्स्त भएमा सो सडमडतको बैठकको लाडग गणपूरक सिं ख्या पुगेको माडननेछ।
(५) डनदे िक सडमडतको बैठकमा ब म
ु तको राय मान्द्य

न
ु ेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले

डनणाायक मत ददनेछ।
(६) सडमडतले आिश्यकता अनुसार सम्बशन्द्धत विषयका विज्ञ¸ मन्द्रालयका पदाडधकारी िा
अन्द्य कुनै व्यशिलाई ए डनदे िक सडमडतको बैठकमा आमन्द्रण गना सक्नेछ।
७.

व्यिर्स्ापन सडमडताः केन्द्रको व्यिर्स्ापन त्ा सुपररिेक्षण गना दे ाय बमोशिमको एक व्यिर्स्ापन
सडमडत र नेछाः(क)

सशचि, मन्द्रालय

-सिं योिक

(ख)

प्रमुख प्रिासकीय अडधकत, म ानगरपाडलका

-सदर्सय

(ग)

स ायक प्रमुख अडधकारी, शिल्ला प्रिासन कायाालय, कार्सकी

(र्)

सामाशिक विकास म ािाखा प्रमुख, म ानगरपाडलका

-सदर्सय

(ङ)

म ािाखा प्रमुख, मन्द्रालय

-सदर्सय

(च)

सिं क्रामक त्ा सरुिा रोग अर्सपतालका डनदे िक िा डनिले

-सदर्सय

तोकेको िररष्ठ शचवकत्सक

८.

-सदर्सय

(छ)

केन्द्र र ेको म ानगरपाडलकाको सम्बशन्द्धत िडाको अध्यक्ष

-सदर्सय

(ि)

केन्द्र सञ्चालन गने शिम्मेिारी पाएको सिं र्स्ाको प्रमुख

-सदर्सय

(झ)

मव ला त्ा बालबाडलका सेिा केन्द्र प्रमुख, प्रदे ि प्र री कायाालय

-सदर्सय

(ञ)

मन्द्रालयको सम्बशन्द्धत िाखा प्रमुख

-सदर्सय-सशचि

व्यिर्स्ापन सडमडतको काम, कताव्य र अडधकाराः व्यिर्स्ापन सडमडतको काम, कताव्य र अडधकार
दे ाय बमोशिम
(क)

न
ु ेछाःकेन्द्रमा र ेका पीडडत त्ा प्रभावित रुको व्यशिगत वििरण तयार गरी डनदे िक
सडमडत समक्ष पेि गने,

(ख)

पीडडत त्ा प्रभावित रुको अिर्स्ा पव चान गरी पाररिाररक पुनडमालन त्ा
पुनर्स्ाापनाको लाडग व्यिर्स्ा डमलाउने,

(ग)

पीडडत त्ा प्रभावित रुको अिर्स्ामा तत्काल स िता ल्याउन आिश्यकता अनुसार
मनोसामाशिक

परामिाकताा रुको

व्यिर्स्ापन

सम्बन्द्धमा

डनदे िक

सडमडतलाई ए

िानकारी गराउने,
(र्)

सालिसाली योिना त्ा बिेट तयार पारी डनदे िक सडमडत समक्ष पेि गने,

(ङ)

केन्द्रको आय÷व्यय सम्बन्द्धी वििरणच ुर्सत दुरुर्सत राख्ने,

(च)

डनदे िक

सडमडत, मन्द्रालय,

पोखरा म ानगरपाडलकाबाट

प्राप्त भएको डनदे िन

कायाान्द्ियन गने गराउने,
(छ)

केन्द्र सञ्चालनका लाडग आिश्यक पने िनिशि व्यिर्स्ापनका लाडग समन्द्िय त्ा
डनदे िक सडमडत माफात मन्द्रालय र पोखरा म ानगरपाडलका समक्ष अनुरोध गने,

९.

(ि)

अन्द्य सरोकारिाला डनकाय त्ा सिं र्सिं र्स्ा रुसँग समन्द्िय गने,

(झ)

केन्द्र सञ्चालन र व्यिर्स्ापन सम्बन्द्धी अन्द्य आिश्यक काया रु गने।

व्यिर्स्ापन सडमडतको बैठकाः (१) व्यिर्स्ापन सडमडतको बैठक कम्तीमा मव नाको एकपटक
बर्सनेछ।

(२) व्यिर्स्ापन सडमडतको बैठक सिं योिकले तोकेको डमडत, समय र र्स्ानमा बर्सनेछ।
(३) व्यिर्स्ापन सडमडतको बैठकमा ब म
ु तको राय मान्द्य

सिं योिकले

डनणाायक मत ददनेछ।

न
ु ेछ र मत बराबर भएमा मार

(४) सडमडतले आिश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई ए बैठकमा आमन्द्रण गना सक्नेछ।
(५) सडमडतको डनणाय सडमडतको अध्यक्षले प्रमाशणत गनेछ।

(६) सडमडतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविडध सडमडतले डनधाारण गनेछ।
पररच्छे द-तीन
ँ को साझेदारी
सिंर्स्ा सग
१०.

सिंर्स्ा छनौटाः

(१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोशिम सर्सँ ्ासँगको साझेदारीमा केन्द्र सञ्चालन

गनुप
ा ने भएमा त्यर्सतो सिं र्स्ाको छनौट प्रवक्रया गण्डकी प्रदे ि सरकार, मशन्द्रपररषद्बाट र्सिीकत "बिेट
त्ा कायाक्रम कायाान्द्ियन सम्बन्द्धी एवककत कायाविडध,२०७७" बमोशिम

न
ु ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशिम सिं र्स्ा छनौट गदाा अनुसूची-१ बमोशिम मूल्याङ्कनका आधारमा
गररनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशिम सिं र्स्ा छनौट भएपडछ मन्द्रालयले सम्बशन्द्धत सिं र्स्ासँग सम्झौता
गनेछ।सम्झौताका िता रू डनदे िक सडमडतले डनधाारण गरे बमोशिम

न
ु ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोशिमको सम्झौताको अिडध दुई ए िषाको

न
ु ेछ।त्यर्सतो सम्झौता

व्यिर्स्ापन सडमडतको डसफाररसमा डनदे िक सडमडतले एक पटकको लाडग दुइा िषा सम्म ्प गना
सक्नेछ।
तर¸ सिं र्स्ाको काया सन्द्तोषिनक नभएमा िुनसुकै बखत व्यिर्स्ापन सडमडतको डसफाररसमा
डनदे िक सडमडतले सम्झौताको अन्द्त्य गना सक्नेछ।
११.

सिंर्स्ाको योग्यतााः दफा १० को उपदफा (१)
दे ायबमोशिम

बमोशिम छनौटको लाडग प्रर्सतािक सिं र्स्ाको योग्यता

न
ु ेछाः

(क) लै वङ्गक व ँसा, र्रे ल ु व ँसा,मानि िेचविखन आददको क्षेरमा कम्तीमा पाँच िषा काया
गरे को

(ख) केन्द्र सञ्चालन गदाा लाग्ने प्रिासडनक खचाको कशम्तमा बीस प्रडतित योगदान गना
सक्षम

पररच्छे द-चार
दीर्ाकालीन पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन

१२.

केन्द्र सिंचालनको व्ययभाराः- (१) केन्द्र सिं चालन गना आिश्यक पने रकम मध्ये प्रदे ि सरकारले
सिरी प्रडतित र म ानगरपाडलकाले तीस प्रडतित रकम व्य ोने छ ।

(२) दफा ३ को उपदफा (३) बमोशिम सिं र्स्ामाफात केन्द्रको सञ्चालन गने भएमा केन्द्र
ु ान गरी प्रदे ि सरकारले कम्तीमा पचास
सञ्चालन गदाा लाग्ने प्रिासडनक खचाको िावषाक पूिाानम
प्रडतित, म ानगरपाडलकाले कम्तीमा तीस प्रडतित र छनौट भएको सिं र्स्ाले कम्तीमा बीस प्रडतित
रकम विडनयोिन गनुा पनेछ।
र्सपष्टीकरणाः यस डनयमको प्रयोिनको लाडग प्रिासडनक खचा भन्द्नाले दफा १३ को उपदफा (१)
बमोशिमको खचालाई ए िनाउनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशिम िम्मा भएको रकम दफा १३ को उपदफा (१) र

(२) मा

उशल्लशखत िीषाक रुमा मार खचा गना सवकनेछ ।
(४) पूशँ िगत खचा सम्बन्द्धमा डनदे िक सडमडतले डनधाारण गरे बमोशिम
१३.

पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन मापदण्डाः (१) केन्द्रबाट प्रदान

न
ु ेछ ।

न
ु े सेिा सम्बन्द्धी मापदण्ड दे ाय बमोशिम

न
ु ेछाः(क)

पीडडत त्ा प्रभावित रुलाई ए उद्धार गदाा उद्धारकमी¸ सुरक्षाकमी एििं वपडडतका लाडग
सिारी साधनको भाडा¸ खाना र

ोटल बासका लाडग प्रडत पीडडत पन्द्र

िार रुपैयाँमा

ननाघ्ने गरी लागेको बील बमोशिमको य्ा्ा खचा उपलब्ध गराइनेछ।
(ख)

पीडडतलाई ए अर्सपतालमा उपचार गराउनु पने अिर्स्ा भएमा केन्द्रमा र ेको अिडधभर
सरकारी अर्सपतालमा उपचार गदाा लागेको अर्सपताललाई ए भुिानी गररने बील बमोशिमको
खचा उपलब्ध गराइनेछ।
तर¸ गम्भीर प्रकडतका रोग लाडग िा अन्द्य कुनै कारणले सरकारी अर्सपतालमा उपचार

न
ु

नसकी अन्द्य र्सिार्स्य सिं र्स्ामा उपचार गराउनुपने भएमा डनदे िक सडमडतको डनणाय बमोशिम
न
े ।
ु छ
(ग) पाररिाररक

पुनडमालनका लाडग

एकिना

अडभभािक

समेतका

यातायात खाना र बास खचा िापत अडधकतम िम्मा पाँच

लाडग

डबल

बमोशिमको

िार रुपैयाँमा ननाघ्ने गरी

लागेको य्ा्ा खचा उपलब्ध गराइनेछ।
(र्) कानूनी उपचार गनुा पने भएमा पीडडतलाई ए शिल्ला कानूनी स ायता सडमडत िा िैतडनक कानून
व्यिसायी माफात डनाःिुल्क कानूनी उपचार प्राप्त गने प्रयोिनका लाडग पीडडतलाइा सिारी
साधनको भाडा िापत अडधकतम दुइा

िारमा ननाघ्ने गरी आतेिाते लागेको विल

बमोशिमको य्ा्ा खचा र खाना त्ा खािा िापत प्रडतव्यशि प्रडतददन पाँच सय रुपैया
उपलब्ध गराइनेछर
(ङ) केन्द्रमा र ेको अिडधभर प्रडत पीडडत दै डनक खाना त्ा खािा िापत पाँच सय रुपैयाँमा
निढ्ने गरी रकम उपलब्ध गराइनेछ।

(च) केन्द्रमा र ेको अिडधभर प्रडत पीडडतका लाडग आिश्यकता

ेरी मौसम अनुसार लिा

कपडाको लाडग रु. एक िषा सम्मका लाडग एकमुष्ट रु पाँच

िार रुपैयाँ सम्म लागेको

य्ा्ा खचा उपलब्ध गराइनेछ।
(छ) केन्द्रमा आिश्यक डसरक¸ डसना¸ तवकया¸ पलङ्ग¸ एकसरो भाँडा¸ टे डलडभिन लगायतका
आिश्यक खप्ने सामानका लाडग िावषाक रुपमा व्यिर्स्ापन सडमडतले र्सिीकत गरे को रकम,
उपलब्ध गराइनेछ। खप्ने र नखप्ने सामानको छु ट्टाछु ट्टै शिन्द्सी खाता खडा गरी अडभलेख
राख्नु पनेछ ।
(ि) पीडडत त्ा प्रभावित व्यशि िा आशित बालबाडलकाका लाडग आिश्यक मनोविमिा सेिाका
लाडग

मन्द्रालयबाट

खचा

व्य ोने

गरी

मन्द्रालयमा

सूचीकत

सिं र्सिं र्स्ा

त्ा

मनोविमिाकताा रुलाई ए पररचालन गररनेछ।
(झ) केन्द्रमा आिश्यक व्यिर्स्ापनको लाडग कायाालय सामा्ी¸ विद्युत¸ पानी¸ टे डलफोन खचा
िापत लागेको विल बमोशिमको य्ा्ा खचा उपलब्ध गराइनेछ।
(२) केन्द्रमा र ेको अिडधमा पीडडत िा प्रभावितलाई ए उशचत शिक्षा दीक्षा िापतको खचा दे ाय
बमोशिम उपलब्ध गराइनेछाः(क) िैशक्षक सामा्ी र व्यिर्स्ापन सडमडतले तोकेको खािा खचा,
(ख)

शिक्षण सिं र्स्ा सम्म आउँदा िादाँ लाग्ने सािािडनक सिारी साधन समेतको य्ा्ा

खचा,
(ग) विद्यालय पोिाकका लाडग िावषाक रु. पाँच

िार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको

डबल बमोशिमको य्ा्ा खचा।
१४. िनिशि व्यिर्स्ापनाः (१) केन्द्रमा दे ाय बमोशिमको कमाचारी र नेछन्(क) िाडे न ( स ायकर्सतर पाँचौ सर )- एक
(ख) शिन्द्सी त्ा आयव्यय
(ग)

ेन ा लेखापाल ( स ायकर्सतर चौ्ो सर )- एक

सुरक्षा गाडा (िे णीविव न र्सतर)- दुइा

(र्) भान्द्छे (िे णीविव न र्सतर)- दुई ए
(२) उपदफा (१) बमोशिमको कमाचारी दफा ३ को उपदफा (३) बमोशिम छनौट भएको
सिं र्स्ाले व्यिर्स्ा गनेछ।
तर¸ दफा ३ को उपदफा (१) बमोशिम केन्द्र सञ्चालन भएमा िनिशिको सम्पूणा
व्यिर्स्ा मन्द्रालयले गनेछ।
(४) केन्द्रमा र ेका पीडडत त्ा प्रभावित रुको सिं ख्याका आधारमा डनदे िक सडमडतले उपदफा
(१) बमोशिमको िनिशिको सिं ख्या ्पर्ट गना सक्नेछ।

१५. छनौट भएको सिंर्स्ाको भूडमकााः केन्द्र सञ्चालन गना छनौट भएको सिं र्स्ाको भूडमका दे ाय बमोशिम
न
ु ेछाः(क)

दफा १३ मा भएको व्यिर्स्ा बमोशिम पुनर्स्ाापना केन्द्र सञ्चालन गने,

(ख)

केन्द्रमा र ेका पीडडत त्ा प्रभावित रुको िैयशिक वििरण राख्ने र अद्यािडधक गने,

(ग)

केन्द्रमा र ेका पीडडत त्ा प्रभावित रुको डनयडमत िारीररक त्ा मानडसक र्सिार्स्य
अिर्स्ाको िाँच गराई ए आधारभूत सेिा सुविधा उपलब्ध गराउँदै सकारात्मक सुधार
ल्याउने,

(र्)

पीडडत त्ा प्रभावित रुको अिर्स्ा पव चान गरी पाररिाररक पुनडमालन त्ा
पुनर्स्ाापनाको लाडग व्यिर्स्ा डमलाउने,

(ङ)

पीडडत त्ा प्रभावित रुको अिर्स्ामा तत्काल स िता ल्याउन आिश्यकता अनुसार
मनोसामाशिक परामिाकताा रुको व्यिर्स्ा डमलाउने,

(च)

केन्द्र सिं चालनको लाडग आिश्यक प्रिासडनक खचाको कम्तीमा बीस प्रडतित रकम
व्य ोने,

(छ)

पीडडत त्ा प्रभावित रुको लाडग िीिनोपयोगी सीप सम्बन्द्धी कायायोिना तयार पारी
डनदे िक सडमडत समक्ष पेि गने र र्सिीकत भएपडछ सञ्चालन गने,

(ि)

सीप डसकेका मध्ये अडत विपन्न वपडडत त्ा प्रभावित रुको पव चान गरर व्यिसाय
र्स्ापनाका लाडग प ल गने,

(झ)

केन्द्रमा र ेका वपडडत त्ा प्रभावित रुको व्यिर्स्ापन सडमडतले डनधाारण गरे को
ढाँचामा पाररिाररक वििरण तयार पारी अिर्स्ा विश्ले षण गने त्ा सोका आधारमा
आिश्यक योिना बनाउने,

(ञ)

केन्द्र सिं चालन सम्बन्द्धी आय र व्ययको वििरण च ुर्सत दुरुर्सत राख्ने,

(ट)

केन्द्रबाट प्रदान गररने सेिा रुको विश्लेषण गरी व्यिर्स्ापन सडमडत समक्ष पेि गने,

(ठ)

केन्द्र सिं चालनमा दे खा परे का समर्सया रु अविलम्ब समाधान गने र समाधान

न
ु

नसकेमा डलशखत रुपमा व्यिर्स्ापन सडमडतलाई ए िानकारी गराउने,
(ड)

केन्द्र सञ्चालन त्ा व्यिर्स्ापनमा भएका काया रुको भौडतक त्ा वििीय प्रगडत
प्रडतिेदन माडसक, चौमाडसक र बावषाक रुपमा सम्बशन्द्धत व्यिर्स्ापन सडमडत समक्ष
पेि गने,

(ढ)

व िं सा पीडडत एिम् मानि िेचविखन त्ा ओसारपसारबाट पीडडत त्ा प्रभावित रुको
लाडग सेिा सञ्चालन त्ा व्यिर्स्ापन सम्बन्द्धमा म ानगरपाडलका र सरोकारिाला
डनकाय रुसँग समन्द्िय र स काया गने,

(ण)

डनदे िक सडमडत त्ा व्यिर्स्ापन सडमडतबाट प्राप्त भएको डनदे िन कायाान्द्ियन गने,
गराउने,

(त)
१६.
१७.

अन्द्य आिश्यक काया गने।

केन्द्रको लेखा र लेखापरीक्षणाः केन्द्रको लेखा र लेखापरीक्षण प्रचडलत कानून बमोशिम
प्रडतिेदनाः

न
ु ेछ।

केन्द्रले आफ्ना सम्पूणा वक्रयाकलाप रुको प्रगडत प्रडतिेदन माडसक रुपमा व्यिर्स्ापन

सडमडत समक्ष पेि गनुप
ा नेछ।व्यिर्स्ापन सडमडतले केन्द्रको सम्पूणा वक्रयाकलाप रुको प्रगडत प्रडतिेदन
चौमाडसक र िावषाक रुपमा डनदे िक सडमडतमा पेि गनुप
ा नेछ।

अनुसूची-१
सिं र्स्ा छनौट सम्बन्द्धी मूल्याङ्कनको आधार
ँ सम्बशन्द्धत)
(दफा १० को उपदफा (२) सग

सिंर्स्ाको नामाः
सिंर्स्ाको ठे गानााः
डस.निं

मूल्याङ्कनका आधार

अिंकभार

१.
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