
 
सडक बालबाललका पुनर्स्ाापना केन्द्र, पोखरा वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह, 

श्रीकृष् ण ्रणणामी बाल थाा वृद्धाश्रम, राधाकृष् ण वदृ्धाश्रम, वात्सायन वृद्धाश्रम र 
मानव सेवा आश्रम कास्कीको अनुगमन ्रणतथवेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

्रणदेश सरकार 
लशक्षा, संसृ्कतथ, तवज्ञान ्रणतवधध थाा सामाजिक तवकास मन्त्रालय  

गण्डकी ्रणदेश, पोखरा । 
  



पृष् ठभूमधम  

गण्डकी ्रणदेश सरकारको नीतथ थाा कायाक्रम अनसुार महहला, बालवाललका थाा समािकल्याण 
क्षेत्रको संरक्षण, तवकास, शसक्तीकरण र न्यायका लाधग उनीहरुको ्रणत्यक्ष सहभूाधगथामा ललक्षथ 
कायाक्रम संचालन गने तवषयलाई तवशेष ्रणााधमकथा हदइएको छ । ्रणदेश सरकार, कायातवभूािन 
धनयमावली, २०७४ ले समेथ महहला, बालवाललका थाा समािकल्याण क्षेत्रको हक अधधकार सधुनलिथ 
गनाका लाधग लैङ्गगक हहिंसा, मानव वेचतवखन थाा ओसारपसार धनयन्त्रण, बालतववाह, सामाजिक 
कुरीतथ र परम्परागथ हाधनकारक अभ्यास न्यमनीकरण गदै लैंधगक समानथा, बालमैत्री शासकीय ्रणबन्ध, 
िेष्ठ नागहरक थाा अपागगथा भूएका व्यक्तक्तहरुको उलचथ व्यवर्स्ापन थाा सरंक्षणका लाधग िोड 
हदएको अवर्स्ा छ । 

्रणदेश धभूत्रका तवपन्न, ललक्षथ महहला, बालवाललका, अपागगथा भूएका व्यक्तक्त थाा िेष्ठ 
नागहरकसँग सम्बन्धन्धथ कायाक्रम सचंालन ्रणतक्रयालाई सहि, व्यवस्थर्स्थ, पारदशी, िवाफदेही 
थाा औलचत्यपमणा एवं ्रणभूावकारी थहरकाले सम्पादन गदै अपेलक्षथ गणुस्तरीय पहरणाम ्रणाप्त गनाका 
लाधग ्रणदेश सरकारबाट िारी भूएको बिेट थाा कायाक्रम कायाान्वयन सम्बन्धी एकीकृथ 
कायातवधध,२०७७ को अधीनमा रही यस मन्त्रालयबाट "महहला, बालबाललका र समािकल्याणथफा का 
कायाक्रम कायाान्वयन मापदण् ड, २०७७" स्वीकृथ गहरएको छ । यस मन्त्रालयबाट भूौतथक पमवााधार 
थाा सञ् चालन अनदुान कायाक्रम अतर्गाथ तवधभू न समयमा अनदुान ्रणा् थ गरेका मन्त्रालयको 
कायाक्षेत्रसँग सम्बन्धन्धथ संघसंर्स्ाहरू सडक बालबाललका पनुर्स्ाापना केन्द्र, पोखरा वृद्धाश्रम, बाल 
सधुार गृह र मानव सेवा आश्रम कास्कीको तवधभू न धनकायबाट संयकु्त रूपमा अनगुमन गरी यो 
्रणतथवेदन थयार गहरएको छ । 
१. अनगुमनको उद्देश्य  

 सडक थाा बेवाहरसे बालबाललकाको पहहचान गरी उद्धार, संरक्षण र व्यवर्स्ापनका सम्बन्धी 
कायाक्रम कायाान्वयनको अवर्स्ा पहहचान गनुा, 

 संचाललथ ज्येष्ठ नागहरक सेवा भूवन थाा आश्रम र आधश्रथ ज्येष् ठ नागहरकका सम्ा 
पहहचान गरी संर्स्ागथ सुदृढीकरणमा सहयोग गनुा, 

 कसमरिन्य आरोप लागेका बालबाललकाको लाधग आचरणमा सधुार ल्याउन सञ्चालनमा 
ल्याइएको बाल सधुार गृहको अवर्स्ा पहहचान गनुा,  

 सडक मानव व्यवर्स्ापनमा देजखएका सम्ा पहहचान गरी सडक मानवमकु्त ्रणदेश 
धनमााणका लाधग अतर्रधनकायगथ समन्वय गनुा, 

 सञ् चाललथ कायाक्रमको गणुस्तरीयथा कायम गना सहयोग पुाउनु । 
 

२. अनगुमनको तवधध, ्रणतक्रया र अनगुमन गहरएका धनकायहरू  
सम्बन्धन्धथ धनकायहरूको र्स्लगथ भ्रमण गरी सम्बद्ध पदाधधकारी, कमाचारी, आधश्रथ व्यक्तक्तहरूसँग 
छलफल थाा अतर्तक्रि या गहरएको धायो । सम्बन्धन्धथ संर्स्ाले गरेका कायाक्रम, पदान गरेका 
सेवाहरू, कायाक्रम कायाान्वयनमा आइपरेका सम्ा, समाधानका लाधग भूएका ्रणयासहरू 
लगायथका तवषयमा संर्स्ासँग आबद्ध व्यक्तक्तहरूबाट िानकारी ्रणा् थ भूएको धायो । संर्स्ाका 



अधभूलेखहरू, आश्रय ललइरहकेा व्यक्तक्तहरूसँगको कुराकानी र र्स्लगथ अवलोकनको तवधध ्रणयोग 
गहरएको धायो । अनगुमन सम्बन्धी ाप तववरण देहाय बमोजिम रहकेो छ  

लस.नं. धनकाय/संर्स्ा ठेगाना अनगुमनमा सहभूागीको नाम अनगुमन 
गहरएको धमतथ 

कैधफयथ 

१ सडक 
बालबाललका 
पनुर्स्ाापना 
केन्द्र 

अ नपमणा 
गा.पा-
१,कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री सशुीला आचाया, अधधकृथ 
आठौं, “ 

 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०२/२७  

२ पोखरा 
वृद्धाश्रम 

पो.म.न.पा-
१७, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री इन्द ुधघधमरे सलचव, मखु्यमन्त्री 
थाा मस्थन्त्रपहरषद्को कायाालय 

 श्री रमेश कुमार के.सी सलचव, अाा 
मन्त्रालय 

 श्री सशुीला आचाया, अधधकृथ 
आठौं, .सं.तव.्रण थाा सामाजिक 
तवकास मन्त्रालय 

 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०२/२८  

३ बाल सधुार 
गृह 

पो.म.न.पा-
१८, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री गंगा बहादरु के्षत्री, उपसलचव, “ 
 श्री सशुीला आचाया, अधधकृथ 

आठौं, “ 
 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०३/०२  

४ मानव सेवा 
आश्रम 

पो.म.न.पा-
२५, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री रमेश कुमार के.सी सलचव, अाा 
मन्त्रालय 

 श्री जखम बहादरु खड्का, ्रणमखु 
स्वास्थ्य आपमतथि  व्यवर्स्ापन केन्द्र 

२०७८/०३/०८  



 श्री बाबुराम आचाया, ्रणमखु, 
स्वास्थ्य कायाालय कास्की 

 श्री सशुीला आचाया, अधधकृथ 
आठौं, लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक 
तवकास मन्त्रालय 

 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 
५ श्री कृष् ण 

्रणणामी बाल 
थाा वृद्धाश्रम 

पो.म.न.पा-
२७, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री गंगा बहादरु के्षत्री, उपसलचव, “ 
 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०३/१६  

६ वात्सायन 
वृद्धाश्रम 

पो.म.न.पा-
१४, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री गंगा बहादरु के्षत्री, उपसलचव, “ 
 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०३/१६  

७ राधाकृष् ण 
वृद्धाश्रम 

पो.म.न.पा-
३२, कास्की 

 श्री तबनोद बहादरु कँुवर, सलचव, 
लश.सं.तव.्रण थाा सामाजिक तवकास 
मन्त्रालय 

 श्री गंगा बहादरु के्षत्री, उपसलचव, “ 
 श्री देवी शमाा, अधधकृथ छैठौं “ 

२०७८/०३/१६  

 
३. अनगुमनबाट ्रणा् थ तववरण  

र्स्लगथ अनगुमनको क्रममा देजखएका तवषयहरू देहाय बमोजिम रहकेो छ  
क्र.सं अनगुमन गरेको संर्स्ा आधश्रथ व्यक्तक्तहरू हरेचाहकथाा/कमाचारी 

बालक बाललका िम्मा  
१ सडक बालबाललका 

पनुर्स्ाापना केन्द्र 
७ ५ १२ १ िना, लशक्षक २ िना र 

सहयोगी १ िना 
२ बाल सधुार गृह ८० ० ८० ७ िना कमाचारी 
 महहला परुुष िम्मा  
३  पोखरा वृद्धाश्रम २६ २२ ४८ १ िना स्टाफ नसा, ३ 

िना ्ाहारकथाा 
४ मानव सेवा आश्रम, हमे्िा 

कास्की 
० ३८ ३८   

५ श्री कृष्ण ्रणणामी बाल थाा 
वृद्धाश्रम 

 ८ ८ १ िना संरक्षणकथाा 



६ वात्सायन वृद्धाश्रम   १७ २ िना ्ाहारकथाा 
७ राधाकृष् ण वृद्धाश्रम   ५६  

 
४. देजखएका सम्ा/सधुारका पक्षहरू  

 कोधभूड-१९ को स्वास्थ्य मापदण् डलाई पयाा् थ ्ान नपुाइएको, 
 सडक बालबाललका पनुर्स्ाापना केन्द्रको सरुक्षा व्यवर्स्ा व्यवस्थर्स्थ हुन नसक्दा 

बालबाललकाहरू केन्द्रबाट भूाग् ने गरेको,अनगुमनको क्रममा १ ह् थामा ३ िना 
बालकहरू भूागेर धनस्कस्कएको पाइयो, 

 पनुर्स्ाापना केन्द्रमा आधश्रथ बालबाललकाहरूको सरसफाइ व्यवर्स्ापन कमिोर 
देजखएको, 

 कोधभूडले गदाा वृद्धाश्रममा स्वेच्छिक रूपमा संर्स्ाले ्रणा् थ गने सहयोग घटेको, 
 ज्येष् ठ नागहरकलाई स्वास्थ्य संर्स्ासम्म पुाउन एम्बलेुन्सको लाधग समन्वय गनुा पने, 
 आश्रममा थाललम्रणा् थ िनशक्तक्तको कमी देजखएको, 
 हाल ५० िनाको क्षमथा रहकेो बाल सधुार गृहमा ८० िना,अाााथ क्षमथाभून्दा धनकै बढी 

बालकहरू रहकेा, 
 बाल सधुार गृहमा खानेपानी सम्ा रहकेो, 
 सधुार गृहमा रहकेा बालकहरूलाई आ-आफ् नो कसरु र सिाय सम्बन्धमा िानकारी 

नभूएको, 
 कोधभूड-१९ का कारण आधश्रथ बालकहरूको धनयधमथ स्वास्थ्य परीक्षणमा सम्ा 

रहकेो, 
 सधुार गृहमा रहकेा बालकहरूलाई कोधभूडका कारण रोतकएको पठनपाठन कायालाई 

वैकन्धिक मा्म ्रणयोग गरी सचुारू गना नसतकएको, 
 मानव सेवा आश्रमको धनयधमथ आधािक स्रोथको व्यवर्स्ापनमा कतठनाई, 
  कोधभूड-१९ को स्वास्थ्य मापदण् डलाई ्ान हदनपुन,े 
 सहयोगापेक्षी व्यक्तक्तहरूलाई सडकबाट थत्काल उद्धार गना सवारी साधनको सम्ा 

रहकेो । 
५. सझुावहरू  

 सडक बालबाललका पनुर्स्ाापना केन्द्रलाई व्यवस्थर्स्थ ढंगले सञ् चालन गना 
व्यवर्स्ापकीय पक्षमा ्ान हदनपुने, 

 मन्त्रालय थाा तवधभू न धनकायबाट पनुर्स्ाापना केन्द्रको लाधग ्रणा् थ अनदुान रकम 
मापदण् ड बमोजिम पारदलशि  ढंगले केन्द्र व्यवर्स्ापनमा सञ् चालन गनुापन,े 

 कायाक्रम कायाान्वयन सम्बन्धमा र्स्ानीय थह, मन्त्रालय थाा सम्बन्धन्धथ धनकायमा 
धनयधमथ ्रणतथवेदन गन,े 

 पोखरा वृद्धाश्रमले आश्रमको लाधग आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको लाधग मन्त्रालय एवम् 
स्वास्थ्य संर्स्ासँग समन्वय गने, 

 ज्येष् ठ नागहरक ्ाहारकथााको लाधग आवश्यक थाललमको लाधग पहल गने, 



 बाल सधुार गृहमा रहकेा बालकहरूलाई सम्बन्धन्धथ क्षते्रको कानमनी ्रणतक्रयाको बारेमा 
िानकारी गराउने, 

 गृहमा हाल देजखएको खानपेानी सम्ा समाधानको लाधग सम्बन्धन्धथ र्स्ानीय 
धनकायसँग समन्वय गने, 

 कोधभूडलाई म्निर गरी वैकन्धिक मा्मबाट लशक्षण लसकाइका लाधग पहल गने, 
 कोधभूड िोजखम न्यमनीकरणका लाधग स्वास्थ्य मापदण् ड अवलम्बन गने, 
 र्स्ानीय थह थाा अन्य साझेदार धनकायसँग सहयोगको लाधग समन्वय गने, 
 आधश्रथहरूलाई औषधोपचारका लाधग स्वास्थ्य संर्स्ासँग समन्वय गने र मन्त्रालयलाई 

िानकारी गराउने, 
 सहयोगापेक्षी सडक आधश्रथ मानवमकु्त गण् डकी ्रणदेश धनमााणका लाधग मन्त्रालय, 

र्स्ानीय थह थाा सरोकारवाला धनकायहरूसँग सहकाया, समन्वय गने, 
 मन्त्रालयबाट भूौतथक पमवााधार थाा सञ् चालन अनदुान रकमको काया्रणगतथ सम्बन्धमा 

धनयधमथ ्रणतथवेदन गने । 
 

धनस्कषा  

लशक्षा, संसृ्कतथ, तवज्ञान ्रणतवधध थाा सामाजिक तवकास मन्त्रालयबाट पमवााधार थाा सञ् चालनथफा  
धनयधमथ अनदुान ्रणा् थ गहररहकेा सडक बालबाललका व्यवर्स्ापन, ज्येष् ठ नागहरक सेवा भूवन, बाल 
संरक्षण र सडक मानव व्यवर्स्ापनमा समतपि थ तवधभू न संर्स्ाहरूको र्स्लगथ अनगुमन गने क्रममा 
देजखएका तवषयहरूलाई समावेश गरी थयार गहरएको यस अनगुमन ्रणतथवेदन आगामी हदनमा सम्बन्धन्धथ 
धनकायहरूका असल अभ्यासलाई संर्स्ागथ गना, कमीकमिोरी सधुार गना थाा राज्यका तवधभू न 
संयन्त्रबाट पहरचाललथ स्रोथको ्रणभूावकाहरथाका लाधग सहयोग पगु् ने अपेक्षा गहरएको छ ।  

 


