सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनर्स्ाापना त्ा व्यवर्स्ापन कायाववधि,
२०७८

गण्डकी प्रदे श सरकार
श्रशक्षा, सँर्सकृधत, ववज्ञान-प्रववधि त्ा सामाश्रिक ववकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा
२०७८
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सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार,पुनर्स्ाापना त्ा व्यवर्स्ापन कायाववधि, २०७८
प्रर्सतावनााः
गण्डकी प्रदे शका सावािधनक र्स्लमा कष्टपर् ा िीवनयापन गना बाध्य व्यश्रिको पवहचान, उद्धार,
सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापन गदै गण्डकी प्रदे शला

सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुि प्रदे श

बनाउन आवश्यक दे श्रखएकोले ,
प्रशासकीय कायाववधि (धनयधमत गने) ऐन, २०७५ को दफा २ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी
गण्डकी प्रदे श सरकारले दे हायको कायाववधि बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारश्रभिक
१. संश्रक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यो कायाववधिको नाम " सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार,
पुनर्स्ाापना त्ा व्यवर्स्ापन कायाववधि, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो कायाववधि गण्डकी प्रदे श सरकार, मश्रन्त्रपररषद्ले र्सवीकृत गरे को धमधत दे श्रख प्रारभि
हुनेछ।
२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अन्त्य अ्ा नलागेमा यस कायाववधिमा,
(क) “मन्त्रालय” िन्नाले गण्डकी प्रदे श सरकार, श्रशक्षा, सं र्सकृधत, ववज्ञान प्रववधि त्ा
सामाश्रिक ववकास मन्त्रालय सभझनु पछा ।
(ख) "महाशाखा प्रमुख" िन्नाले मन्त्रालयको सामाश्रिक ववकास महाशाखा प्रमुख सभझनु
पछा ।
(ग) "सश्रचव" िन्नाले मन्त्रालयको सश्रचव सभझनु पछा ।
(घ) "सधमधत" िन्नाले दफा ७ बमोश्रिमको धनदे शक सधमधत सभझनु पछा ।
(ङ) “र्स्ानीय तह” िन्त्नाले गण्डकी प्रदे श धिरका गाउँपाधलका, नगरपाधलका र
महानगरपाधलकाला

सभझनु पछा ।

(च) "सभबश्रन्त्ित सं र्स्ा" िन्नाले दफा १७ बमोश्रिम सभझौता िएको सँर्स्ा सभझनु
पछा।
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(छ) "सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव” िन्नाले असहाय, अशि, वेसहारा, अना्,
सं रक्षकववहीन ि

गण्डकी प्रदे शका ववधिन्त्न सावािधनक र्स्ल त्ा सडकपेटी,

पाटीपौवा, मठमश्रन्त्दर, अर्सपताल लगायतका र्स्लमा कष्टपर् ा िीवनयापन गना
वाध्य व्यश्रि सभझनु पछा ।
पररच्छे द २
उद्देश्य त्ा उद्धार प्रविया
३. कायाववधिको उद्देश्याः यस कायाववधिको उद्देश्य दे हाय बमोश्रिम हुनेछाः(क)

घरपररवारमा

्ुधनएर,

व्यश्रिको पररवारला

बाँधिएर

अमानवीय

दावयत्व बोि गरा

रूपमा

िीवन

िीउन

बाध्य

उश्रचत रूपमा सं रक्ष्को वातावर्

धसिाना गनु,ा
(ख)

धनरोिात्मक त्ा प्रबद्धानात्मक कायािम माफात कुनै व्यश्रिला

सडकमा

िीवनयापन गनुप
ा ने अवर्स्ाको अन्त्त्य गनु,ा
(ग) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको तत्काल उद्धार, सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापन
गदै सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुि प्रदे श घोष्ा गनुा ।

४. उद्धार त्ा व्यवर्स्ापन प्रवियााः सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको अवर्स्ा अध्ययन त्ा
उद्धार गदाा

दफा १७ को उपदफा (१) बमोश्रिम सभझौता गरे को सं र्स्ाले दे हाय बमोश्रिमका

प्रविया पररा गनुा पनेछाःक) धनयधमत रूपमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको अवर्स्ा अध्ययन त्ा
पवहचान गने,
ख) उद्धार कायािममा सभिव िएसभम र्स्ानीय िनप्रधतधनधि, प्रहरी र सरोकारवाला
धनकायला
ग) उद्धार

समेत सहिागी गराउने,

गदाा

सहयोगापेक्षीला

सभिाववत

िोश्रखमला

मरलयांकन

गरी

प्रा्धमकताको आिारमा उद्धार गने,
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बढी

िोश्रखममा

रहेका

घ)

सहयोगापेक्षीको अश्रन्त्तम ववकलपको रुपमा उद्धार गरी य्ासभिव पाररवाररक
पुनधमालन गराउने उद्देश्यले आियको व्यवर्स्ा धमलाउने,

ङ)

छ मवहना िन्त्दा बढी आिममा रहे का तर पाररवाररक पुनधमालन सभिव
ु ा कार् खुला
निएकाको लाधग पाररवाररक पुनधमालन सभिव नहुनक
रहने व्यवर्स्ा धमला

५.

सोको िानकारी मन्त्रालयला

आिममा

ददने ।

अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त िानकारीको आिारमा गररने उद्धार प्रवियााः अन्त्य

स्रोतबाट प्राप्त

िानकारीको आिारमा सं र्स्ाले दे हायको प्रविया बमोश्रिम उद्धार गनेछाः(क)कुनै पधन व्यश्रि, सं घसं र्स्ा, सामाश्रिक सञ्जाल वा परपधरकाबाट उद्धार गनुप
ा ने
सहयोगापेक्षी मानवको बारे मा िानकारी प्राप्त िएमा उद्धारका लाधग ्प सर चनाको
सं कलन गने,
सहयोगापेक्षी सडक मानव रहे को र्स्ानका र्स्ानीय व्यश्रि वा र्स्ानीय तहका

(ख)

िनप्रधतधनधि र सुरक्षा धनकायका व्यश्रि समेतको उपश्रर्स्धतमा, धनिको उद्धार गनुप
ा ने
र्सपष्ट कार् खुलेको मुच ुलका वा उद्धार फाराम िरी उद्धार गने र सोको िानकारी
सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय तहला
(ग)

ददने,

घरपररवारले अमानवीय तररकाबाट बाँिेर वा ्ुनेर राखेको पाइएमा त्यर्सतो

पररवारला

सभझा

बुझा

अर्सपतालमा लधग उपचार गराउन प्रेर्ा प्रदान गने¸

आिमबाट हुनसक्ने परामशा सेवा उपलब्ि गराउने र सो गदाा समेत अटे र गरे को
पा एमा सभबश्रन्त्ित सरोकारवाला धनकायला

धलश्रखत िानकारी गराउने,

(घ) कुनै र्स्ानीय तहबाट उद्धारको लाधग अनुरोि ि

आएमा सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय तहसँग

समन्त्वय गरी उद्धार गने ,
(ङ) उद्धार गदााको अवर्स्ाको मुच ुलका, र्स्ानीय तहको धसफारीस त्ा अन्त्य कागिपर,
सहयोगापेक्षीको उद्धार गने िममा श्रखश्रचएको तर्सवीर सुरश्रक्षत रुपमा व्यश्रिगत
फाइल बना
गरा

र्स्ानीय िनप्रधतधनधि वा सभबश्रन्त्ित सरोकारवाला धनकायबाट प्रमाश्र्त

राख्ने ।

4

६. उद्धारको प्रा्धमकतााः

उद्धार गदाा दे हाय बमोश्रिम सहयोगापेक्षीको उद्धारला

प्रा्धमकतामा

राश्रखनेछाः(क)

मनोरोग वा मनोसामाश्रिक समर्सया िएका¸ खुला आकाशमुनी रात ववताउन
बाध्य मवहला,

(ख)
(ग)

खाने र बर्सने व्यवर्स्ा निएका अशि िेष्ठ नागररक,
मनोरोग वा मनोसामाश्रिक समर्सयाको कार् र्सवयं आफ्ना लाधग केही गना
नसक्ने अवर्स्ामा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव,

(घ)

बालबाधलकाको हकमा बालबाधलका खोितलास समन्त्वय केन्त्रला

िानकारी

गराउदा समेत उद्धार हुन नसकेका बालबाधलका,
(ङ)

दफा ७ बमोश्रिमको धनदे शक सधमधतले धसफाररश गरे का अन्त्य प्रकारका सडक
आश्रित सहयोगापेक्षी मानव।

पररच्छे द- ३
सधमधत सभबन्त्िी व्यवर्स्ा
७. धनदे शक सधमधताः (१) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापन सभबन्त्िमा
नीधतगत समन्त्वय त्ा सहिीकर् गना दे हाय बमोश्रिमको एक धनदे शक सधमधत रहनेछाः(क) मन्त्री, मन्त्रालय

-सं योिक

(ख) प्रमुख,पोखरा महानगरपाधलका

- सदर्सय

(ग)

सश्रचव, मन्त्रालय

- सदर्सय

(घ)

सश्रचव, मुख्यमन्त्री त्ा मश्रन्त्रपररषद्को कायाालय

- सदर्सय

(ङ)

प्रहरी नायव महाधनरीक्षक, प्रदे श प्रहरी कायाालय

- सदर्सय

(च) प्रधतधनधि, श्रिलला समन्त्वय सधमधत महासं घ, गण्डकी प्रदे श

-सदर्सय

(छ) प्रधतधनधि, नेपाल नगरपाधलका सं घ, गण्डकी प्रदे श
(ज) प्रधतधनधि, गाउँपाधलका राश्रष्िय महासं घ, गण्डकी प्रदे श
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-सदर्सय
-सदर्सय

(झ) मन्त्रालयले तोकेको सरोकारवाला सं र्स्ाको प्रधतधनधि
(ञ) महाशाखा प्रमुख

-सदर्सय
- सदर्सय सश्रचव

(२) सधमधतले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयका पदाधिकारी वा अन्त्य कुनै व्यश्रिला
सधमधतको बैठकमा िाग धलन आमन्त्र् गना सक्नेछ।
(३) सधमधतले बैठक सभबन्त्िी कायाववधि आफै व्यवश्रर्स्त गनेछ ।
(४) सधमधतले दफा ९ बमोश्रिमको कायाकारी सधमधतला

आवश्यक धनदे शन ददन सक्नेछ।

(५) सधमधतको सश्रचवालयको काम मन्त्रालयको सामाश्रिक ववकास महाशाखाले गनेछ।
८. धनदे शक सधमधतको काम, कताव्य र अधिकाराः दफा ७ को उपदफा (१) बमोश्रिम गदठत
कायाकारी सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार दे हाय बमोश्रिम हुनेछाः(क) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवहरूको व्यवर्स्ापनका धनश्रभत स्रोत सािन
व्यवर्स्ापन सभबन्त्िमा आवश्यक सहिीकर् गने ,
(ख) कायाकारी सधमधतलाइा आवश्यक धनदे शन ददने,
(ग) समय-समयमा अनुगमन गने ।
९. कायाकारी सधमधताः (१) सधमधतला

आवश्यक सहयोग गना दे हाय बमोश्रिमको एक कायाकारी

सधमधत रहनेछाः(क) सश्रचव, मन्त्रालय

-सं योिक

(ख) उपसश्रचव, मुख्यमन्त्री त्ा मश्रन्त्रपररषद्को कायाालय

-सदर्सय

(ग) प्रमुख, सामाश्रिक ववकास महाशाखा पोखरा महानगरपाधलका
(घ) मन्त्रालयले तोकेको सभबश्रन्त्ित सं र्स्ाको प्रधतधनधि
(ङ) प्रमुख, सामाश्रिक ववकास महाशाखा, मन्त्रालय

-सदर्सय
-सदर्सय
-सदर्सय-सश्रचव

(२) कायाकारी सधमधतको बैठक तीन मवहनामा कभतीमा एक पटक बर्सनेछ।
(३) कायाकारी सधमधतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला वा सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय
तहका प्रधतधनधिला
१०.

आमन्त्र् गना सवकनेछ ।

कायाकारी सधमधतको काम, कताव्य र अधिकाराः कायाकारी सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार

दे हाय बमोश्रिम हुनेछाः-

6

(क) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवहरूको व्यवर्स्ापन गना आवश्यक प्रवियागत
सहिीकर् गने ,
(ख) स्रोत व्यवर्स्ापनका लाधग समन्त्वय गने ,
सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको व्यवर्स्ापन सभबन्त्िी काया गने ,

(ग)

धनदे शक सधमधतको धन्ाय कायाान्त्वयन गने वा गराउने,

(घ)

(ङ) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको उद्धार, सं रक्ष् र व्यवर्स्ापनमा र्स्ानीय
तहहरू र सरोकारवाला धनकायसँग समन्त्वय गने ,
(च)

सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको अवर्स्ा सभबन्त्िमा धनयधमत अनुगमन

गने
(छ) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको व्यवर्स्ापन सभबन्त्िमा िएका कायाहरु र
प्रगधत वववर् तयार गरी धनदे शक सधमधत समक्ष पेश गने,
(ि) सं र्स्ामा आश्रित व्यश्रिहरूले प्राप्त गरे का सेवाहरूको ववश्लेष् गरी धनदे शक
सधमधत समक्ष पेश गने,
(झ) िीवनोपयोगी सीप धसक्न इच्छु क आश्रित व्यश्रिहरूको लाधग कायायोिना तयार
गरी मन्त्रालयमा पेश गने,
(ञ) सं र्स्ाले सभझौता अनुसार काम गरे नगरे को अनुगमन गरी आवश्यक धनदे शन
ददने,
(ट)

धनदे शक सधमधतले तोकेका अन्त्य कायाहरु गने।
पररच्छे द- ४
सेवाको प्रकार र स्रोत व्यवर्स्ापन

११.

सेवाको प्रकाराः (१) उद्धार गररएका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी व्यश्रिहरूको लाधग सं र्स्ाले

सुरश्रक्षत र सं रश्रक्षत वातावर्मा दे हाय बमोश्रिमको सुवविा र सेवा प्रवाह गने छाः(क) सुरश्रक्षत आवासको व्यवर्स्ा
(ख) लत्ता कपडा र दै धनक प्रयोगका सामाग्रीको व्यवर्स्ा
(ग) मनोसामाश्रिक परामशा त्ा मनोसामाश्रिक सेवाको व्यवर्स्ा
(घ) सरकारी अर्सपतालमा र्सवार्स्य उपचार
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(ङ) कानरनी सहयोग त्ा परामशा
(च) श्रशक्षा, सीप ववकास, व्यवसावयक ताधलम त्ा क्षमता ववकास
(छ) धनदे शक सधमधतले तोके बमोश्रिम र्सवरोिगारमरलक ताधलम
(ि) पुनर्स्ाापना त्ा पाररवाररक पुनधा मलन
(झ) धनदे शक सधमतले उपयुि ठानेको अन्त्य सेवाहरू
(ञ) पालन पोष्का लाधगाः खाद्यान्न, तरकारी, फलफरल
(ट) मनोरञ्जन, खेदकुद त्ा अधतररि वियाकलाप सञ्चालन त्ा व्यबर्स्ापन ।
(२) उपदफा (१) बमोश्रिमको से वा सञ्चालनको लाधग मन्त्रालयले सं र्स्ालाइा सभझौता
बमोश्रिमको रकम उपलब्ि गराउनेछ ।
(३) ्प स्रोत व्यवर्स्ापनका लाधग सं र्स्ाले अन्त्य सं घसं र्स्ा, धनश्रि सं र्स्ा, व्यश्रि लगायत
अन्त्य धनकायबाट समेत सहयोग धलन सक्नेछ ।
१२.

स्रोत व्यवर्स्ापनाः (१) उद्धार गररएका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवला

सुरश्रक्षत

रूपमा सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापन गना प्रदे श सरकारबाट सालबसाली रूपमा ववधनयोश्रित
बिेटबाट खचा गररनेछ।
(२) मन्त्रालयले कायािम कायाान्त्वयन गदाा र्सवीकृत बिेटको पररधिधिर रही ्प
आध्ाक व्ययिार नपने गरी वा स्रोत सुधनश्रितता प्राप्त िएपधछ मार सञ्चालन गनेछ ।
पररच्छे द- ५
धनकायगत श्रिभमेवारी
१३.

प्रदे श सरकारको िरधमकााः कायािम कायाान्त्वयन गना प्रदे श सरकारको िरधमका दे हायबमोश्रिम

हुनेछाः
(क) प्रदे श धिरका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी व्यश्रिको पवहचान, उद्धार, सं रक्ष्
त्ा व्यवर्स्ापनका लाधग नीधतगत धन्ाय गने,
(ख) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको आवासीय सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापनका
लाधग प्रदे शधिरका सं र्स्ाको िौधतक सं रचना धनमाा्मा आवश्यक सहयोग गने,
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(ग) सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको उद्धार, सं रक्ष् र व्यवर्स्ापन कायामा
र्स्ानीय प्रहरी, प्रशासन र र्स्ानीय तहसँग समन्त्वय गने,
(घ) प्रदे श धिरका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी व्यश्रिको पवहचान, उद्धार, सं रक्ष्
त्ा व्यवर्स्ापनका लाधग सभबश्रन्त्ित धनकायसँग समन्त्वय गने,
(ङ) समय-समयमा सभबश्रन्त्ित सं र्स्ाको अनुगमन, मरलयाङ्कन त्ा धनयमन गरी
आवश्यक धनदे शन गने,
(च) उद्धार गररएका व्यश्रिहरुको अधिले ख वववर् तयार गने ।
१४.

सभबश्रन्त्ित संर्स्ाको िरधमकााः कायािम कायाान्त्वयन गना सभबश्रन्त्ित सं र्स्ाको

िरधमका दे हाय

बमोश्रिम हुनेछाः(क)

दफा ११ बमोश्रिमको सेवा त्ा मन्त्रालयसँग सभपन्न गररने सभझौता

(ख)

सं र्स्ामा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी व्यश्रिहरूको वैयश्रिक वववर्

(ग)

सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवको पवहचान, उद्धार, सं रक्ष्, पुनर्स्ाापना

बमोश्रिमको सेवा प्रदान गने,
राख्ने र अद्यावधिक गने ,
लगायत

व्यवर्स्ापनमा िएका कायाहरूको िौधतक त्ा ववत्तीय प्रगधत प्रधतवेदन

माधसक, चौमाधसक र वावषाक रुपमा सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय तह र मन्त्रालयमा पेश
गने,
(घ)

उद्धार, सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापनका लाधग सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय तह र

सरोकारवाला धनकायसँग समन्त्वय र सहकाया गने ।
पररच्छे द- ६
संर्स्ा छनौट, सभझौता र नवीकर्

१५.

संर्स्ा छनौट प्रवियााः(१) मन्त्रालयले सं र्स्ा छनौटको लाधग आवश्यक आिारहरु तयार

गनेछ ।
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(२)मन्त्रालयले प्रचधलत कानुन बमोश्रिम दताा िएका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानब
उद्धारको क्षेरमा काम गरररहे का सं र्स्ाहरुको रोष्टर तयार गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्रिम तयार िएको रोष्टरको आिारमा सावािधनक सरचना्ारा
प्रर्सताव माग गररनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्रिम प्राप्त हुन आएका प्रर्सताव मध्येबाट प्रचधलत कानरन बमोश्रिम
प्रधतर्सपिााको आिारमा सं र्स्ाको छनौट गररनेछ।

१६.

सभझौतााः (१) दफा १5 को उपदफा (१)

बमोश्रिम छनौट गरे को

सं र्स्ासँग मन्त्रालयले

सभझौता गनेछ।
(२)

छनौट ि

सभझौता िएको सं र्स्ाले तोवकएको धमधतदे श्रख सडक आश्रित सहयोगापेक्षी

मानव व्यवर्स्ापन र सं रक्ष् गने काया सुरू गनेछ ।
(३) आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोश्रिमको सं र्स्ासँगको सभझौताको
नवीकर् गना सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोश्रिम सभझौता िएको सं र्स्ाले मन्त्रालयसँग समन्त्वय र सभपका गना
सभपका व्यश्रि तोक्नु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोश्रिम सभझौता िएको सं र्स्ाले सडक आश्रित सहयोगापेक्षी
मानवको उद्धार, सं रक्ष् र व्यवर्स्ापनमा िएको कायाहरूको प्रधतवेदन धनयधमत रूपमा मन्त्रालयमा
पेश गनुा पनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोश्रिम सभझौता िए पश्चात दफा १८ को उपदफा (१) बमोश्रिम
आवश्यक प्रविया पररा गरी गण्डकी प्रदे शला

सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव मुि प्रदे श

घोष्ा गररनेछ ।
१७.

घोष्ाका आिार सरचकहरूाः (१) दफा १6 को उपदफा (६) बमोश्रिम सडक आश्रित

सहयोगापेक्षी मानवमुि प्रदे श घोष्ा गदाा अनुसरची-१ मा उश्रललश्रखत

सरचकहरू पररा गरी

घोष्ा गररनेछ ।
(२) घोष्ा पश्चात अनुसरची-२ मा उश्रललश्रखत मानवता प्रबद्धानका ववषयमा श्रिभमेवार
धनकाय र सभबश्रन्त्ित सरोकारवालाले प्रधतबद्धता िनाउनेछन् ।
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पररच्छे द- ७
ववववि
१८.

अनुगमनाः (१) यस कायाववधि बमोश्रिमको सं र्स्ाको अनुगमन मन्त्रालयले गना सक्नेछ ।
(२) सभबश्रन्त्ित र्स्ानीय तहले उपदफा (१) बमोश्रिम सञ्चाधलत सं र्स्ाको आवधिक

अनुगमन गरी सोको प्रधतवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपनेछ।
१९.

लेखापरीक्ष् त्ा सामाश्रिक परीक्ष्ाः यस कायाववधि बमोश्रिम सं र्स्ाले प्राप्त गरे को बिेट

रकमको खचाको ले खा राख्ने,

प्रचधलत कानरन वमोश्रिम ले खा परीक्ष् गने गराउने र सामाश्रिक

परीक्ष् गराउने दावयत्व सभबश्रन्त्ित सं र्स्ाको हुनेछ ।
२०.

समन्त्वय त्ा मागादशानाः

यस कायाववधि बमोश्रिम रकम प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहे का

सं र्स्ाको व्यवश्रर्स्त र प्रिावकारी सञ्चालनका लाधग मन्त्रालयले समय समयमा सभबश्रन्त्ित
र्स्ानीय तहला
२१.

आवश्यक समन्त्वय त्ा मागादशान गना सक्नेछ ।

बािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः यस कायाववधिको कायाान्त्वयनमा कुनै वािा उत्पन्न िएमा

मन्त्रालयले त्यर्सतो बािा अड्काउ फुकाउनेछ ।
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अनुसरची-१
(दफा १7 को उपदफा (१) सँग सभबश्रन्त्ित)
सरचकहरु
सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुि गण्डकी प्रदे श घोष्ा गनाका लाधग आिार सरचकहरू
१. प्रदे श सरकारको योिना, वावषाक नीधत त्ा कायािममा सडक मानवमुि प्रदे श घोष्ा गने
ववषय समावेश िएको,
२. उद्धार त्ा पाररवाररक पुनधमालन, पुनर्स्ाापना एवम् सडक मानव व्यवर्स्ापनमा समवपात
सं घसं र्स्ाहरूको सं र्स्ागत त्ा परवाािार सुदृढीकर्का कायािम सञ्चालन ि रहे का,
३. मानवता प्रबद्धानका लाधग सचेतनामरलक कायािम सञ्चालन ि रहे का,
४. सावािधनक र्स्लमा सहयोगापेक्षी मानव नहुन ु र कुनै वकधसमले िएमा तुरून्त्त उद्धार गना
सक्ने सं यन्त्र तयार हुन,ु
५. सहयोगापेक्षी व्यश्रिहरूको आियसवहतको सं रक्ष् त्ा व्यवर्स्ापनका लाधग िौधतक सं रचना
धनमाा्को काया प्रारभि हुन ु ।
सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुि मान्त्ने अवर्स्ा
धस नं

सावािधनक र्स्ल वा सडक

उद्दार गरी पुनर्स्ाापना गने

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुि

छे उमा िेवटने मानवहरूको

श्रिभमेवारी

मान्ने अवर्स्ा

प्रकृधत
१

खुला आकाशमुधन रात ववताउन

सभबश्रन्त्ित र्स्ानका नागररक, फेला परे को सरचना पाएकै ददन

वववश घरपररवारववहीन, पररवार

वडा कायाालय, सुरक्षा

(२४ घण्टाधिर) आिम वा

त्ा समािबाटै पररत्यि,

इकाइको सहयोगमा मानव

पुनर्स्ाापना केन्त्रमा ग

बेसहारा, अना्, अपाङ्गता

सेवा आिम वा अन्त्य

आिय पाएको हुनेछ ।

िएका, अशि, असाहय,

पुनर्स्ाापना केन्त्र

मनोरोगी त्ा िीवन नै
सङ्कटमा रहेका त्ा िुनसुकै
उमेर समरहका साहाराको
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सुरश्रक्षत

आवश्यक िएका मानवहरू
२

मिदुरी गरी न्त्यर नतम

रोिगारदाताले नै सेलटरको

सभबश्रन्त्ित रोिगारदाताले सरचना

पाररिधमकबाट िीवनयापन गना

व्यवर्स्ा गनुप
ा ने ।

पाएको २४ घण्टाधिर सडकबाट

नसकी अर्सतव्यर्सतरुपमा

उठा

मानवीय र वैकश्रलपक

सावािधनक र्स्ल र सडकमा

व्यवर्स्ा गने ।

िेवटने िधमकहरू वा कामदार
व्यश्रिहरू
३

िाँड रक्सी, लागरपदा्ा सेवन

प्रहरी, प्रशासनले हटाउने तर फेला परे को २४ घण्टाधिर

गरी सडक छे उ वा सावािधनक

नगर प्रहरी, वडा कायाालय र

सावािधनक र्स्लमा बर्सन छाडे को

सं रचनाहरूमा अशोिनीयरुपमा

अन्त्य सुरक्षा धनकायले पधन

हुनेछ ।

बर्सने, सुत्ने गरे का व्यश्रिहरू

पररवारमा वा मानव सेवा
आिममा पठाउन सहयोग
गने

४

५

वफरन्त्ते मानवहरू वा ती्ावता

र्स्ानीय नागररक र सुरक्षा

सरचना प्राप्त िएको २४ घण्टाधिर

वा िमाका लाधग आएका

धनकायले धनिला

धनि व्यश्रिहरू िमाशालामा

व्यश्रिहरू

िमाशालामा िान सहयोग,

पुगेका वा अन्त्यर व्यवर्स्ापन

समन्त्वय गने

गरे को हुनेछन्

पेसेवर मगन्त्तेहरूको रुपमा

र्स्ानीय तह, सुरक्षा धनकाय

फेला परे को २४ घण्टाधिर

रहेर वा प्रयोगमा लयाइएर

वा मानव से वा आिम,

सावािधनक र्स्ल र सडकमा

नागररक परामशा गरी र्स्ायी

अर्सतव्यर्सतरुपमा िीवनयापन

ठे गानामा पुनर्स्ाापना वा

गने ।

पुनधमालनका लाधग पठाउने।
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अनुसरची-२
(दफा १7 को उपदफा (२) सँग सभबश्रन्त्ित)
मानवता प्रवद्धानका लाधग प्रधतबद्धता िनाउनु पने ववषयहरू
(क) सरकारका तीनवटै तहको नीधत त्ा कायािम तिुम
ा ा गदाा मानवता त्ा मानव सेवाको
ववषयला

महत्वका सा् समेट्ने,

(ख) युवाहरूमा मानवीयता सभबन्त्िी औपचाररक र अनौपचाररक श्रशक्षाको माध्यमबाट समेट्ने,
(ग) मानवता र नैधतकताका ववषयहरूको िोड ददने,
(घ) पररवारका सदर्सयहरूको रे खदे खका लाधग उपयुि व्यवर्स्ा गनुप
ा ने,
(ङ) समुदायमा ज्येष्ठ नागररकहरू वविामर्स्ल बनाउन अन्त्य रचनात्मक गधतववधिमा सहिागी
हुनका लाधग आवश्यक व्यवर्स्ा गनुप
ा ने,
(च) सावािधनक र्स्लमा वा सडकमा कोही असहाय वा सहयोगापेक्षी व्यश्रि फेला परे मा
सभवश्रन्त्ित पाधलका वा त्यसअन्त्तगगातको वडा कायाालय वा नश्रिकको प्रहरी इकाइमा सरचना
गने,
(छ) ज्येष्ठ नागररकहरूला

उपचारको सहि व्यवर्स्ा र असहाय एवम् वेवाररसे व्यश्रिहरूला

आियर्स्लसभम पुर्याउन सहयोग गने ,
(ि) सबैखाले ताधलम कायािम त्ा अधिमुखीकर् कायािममा मानवता प्रवद्धानसँग सभबश्रन्त्ित
समावेश गने,
(झ) सावािधनक र्स्ान, ववद्यालय त्ा क्याभपसहरूमा मानवता प्रवद्धानसभवन्त्िी नाटक एवम्
उत्प्रेर्ात्मक कायािम सञ्चालन गने,
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