प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ५) मुकामः िुटवल, असार ०८ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क १३

भाग १
प्रदे श सरकार

मुख्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
नेपालको सं ववधान िमोम्जम लुम्बिनी प्रदे शको प्रदे श सभाले िनाएको तल ले म्खए
िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ ।
सबवत २०७८ सालको ऐन नं. २
सेवा केन्त्र तथा पुनर्सथाापना केन्त्रको र्सथापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनर्सथाापना
कोष सबिन्त्धमा व्यवर्सथा गना िनेको ऐन

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १३ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०३।०८
प्रर्सतावनाः घरे ल ु व ं सािाट पीतडतलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गना तथा उपचारको
क्रममा अलग्गै िर्सने व्यवर्सथाका लातग सेवा केन्त्र र मानव िेचतिखन तथा
ओसारपसारिाट

पीतडत

व्यम्क्त रुका

लातग

पुनर्सथाापना

केन्त्रको

र्सथापना,

व्यवर्सथापन तथा सं चालनका तनतमत्त प्रदे श सरकारले सेवा तथा पुनर्सथाापना
कोषको र्सथापना गना वाञ्छनीय भएकाले , लुम्बिनी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन
िनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्बभक
1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारबभः (1) यस ऐनको नाम ''सेवा तथा पुनर्सथाापना कोष
ऐन, २०७८'' र ेको छ ।
(2) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारबभ

2.

न
ु ेछ ।

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमाः(क)

''कोष''

भन्नाले

दफा

९

िमोम्जमको

सेवा

तथा

िेचववखन

तथा

पुनर्सथाापना कोष सबझनु पछा।
(ख)

''पुनर्सथाापना

केन्त्र''

भन्नाले

मानव

ओसारपसार (तनयन्त्त्रण) ऐन, 2064 को दफा 13 को
उपदफा (१क) र (१ख) िमोम्जमको पुनर्सथाापना केन्त्र
सबझनु पछा ।
(ग)

''मन्त्त्रालय'' भन्नाले प्रदे श सरकारको घरे ल ु व ं सा वा
मानव िेचववखन तथा ओसार पसार पीतडत सबिन्त्धी
ववषय

(घ)

ेने मन्त्त्रालयलाई सबझनु पछा ।

''सतमतत'' भन्नाले सेवा तथा पुनर्सथाापना कोष सं चालक
सतमतत सबझनु पछा ।
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(ङ)

''सेवा केन्त्र'' भन्नाले घरे ल ु व ं सा (कसुर र सजाय)
सबिन्त्धी ऐन, 2066 को दफा 11 को उपदफा
(१क) र (१ख)

िमोम्जमको सेवा केन्त्र सबझनु पछा

।
(च)

''र्सवार्स्य केन्त्र'' भन्नाले अर्सपताल, र्सवार्स्य चौकी र
उपर्सवार्स्य चौकी लगायतका र्सवार्स्य सं र्सथा समेत
सबझनु पछा ।
पररच्छे द-2

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र सबिन्त्धी व्यवर्सथा
3.

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र र्सथापना गना सकनेः (1) घरे ल ु व ं सा (कसुर
र सजाय) ऐन, 2066 को दफा 11 को उपदफा (१क)

िमोम्जम

प्रदे श सरकारले सेवा केन्त्रको र्सथापना गना सकनेछ ।
(2) मानव िेचववखन तथा ओसारपसार तनयन्त्त्रण ऐन, 2064

को दफा 13 को उपदफा (१क)
र्सथापना गना सकनेछ ।

िमोम्जम प्रदे श सरकारले पुनर्सथाापना केन्त्र

(3) कुनै सं र्सथाले प्रदे श सरकारको र्सवीकृती तलई सेवा केन्त्र र

पुनर्सथाापना केन्त्र र्सथापना गरी सं चालन गना सकनेछ।

(4) सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रको र्सथापना र र्सवीकृती

सबिन्त्धी अन्त्य व्यवर्सथा तोवकए िमोम्जम

न
े ।
ु छ

(५) सेवा केन्त्र र पुर्सथाापना केन्त्र रुको सं रचना तनमााण गदाा

सबभव भएसबम अपाङ्गमैत्री
4.

न
ु ु पनेछ ।

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र प्राप्त गना सकनेः (1) घरे ल ु व ं सा (कसुर र
सजाय) ऐन, 2066 को दफा 11 को उपदफा (१ख) िमोम्जम नेपाल
3
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सरकारले

र्सतान्त्तरण गरे का सेवा केन्त्र प्रदे श सरकारले प्राप्त गना

सकनेछ ।
(2) मानव िेचववखन तथा ओसारपसार (तनयन्त्त्रण) ऐन, 2064

को दफा १3 को उपदफा (१ख) िमोम्जम नेपाल सरकारले
पुनर्सथाापना केन्त्र प्रदे श सरकारले प्राप्त गना सकनेछ।
5.

र्सतान्त्तरण गरे का

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रको व्यवर्सथापन र संचालनः (1) दफा ३
िमोम्जम र्सथापना भएका सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रको व्यवर्सथापन र
सं चालन सबिन्त्धी व्यवर्सथा तोवकए िमोम्जम

न
ु ेछ ।

(2) दफा ४ िमोम्जम प्राप्त भएका सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना

केन्त्रको व्यवर्सथापन र सं चालन मन्त्त्रालयले तनधाारण गरे को मापदण्ड िमोम्जम
न
ु ेछ ।

6.

सेवा केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकारः (1) घरे ल ु व ं सा (कसुर र
सजाय) ऐन, 2066 मा उल्लेख भएका काम, कताव्य र अतधकारका
अततररक्त सेवा केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकार दे ाय िमोम्जम
न
ु ेछः(क)

पीतडतलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गने,

(ख)

पीतडतलाई उपचारको व्यवर्सथा गने,

(ग)

पीतडतलाई घरपररवारिाट अलग्गै िर्सने व्यवर्सथा गने,

(घ)

पीतडतलाई

आवश्यकता

अनुसार

कानूनी

स ायता,

मनोववमशा सेवा, मनोवैज्ञातनक सेवा र आतथाक स ायता
उपलब्ध गराउने ।
(ङ)

पीतडतलाई

आत्मतनभार

िनाउन

र्सवरोजगार

सबिन्त्धी

तातलम ददने,
(च)

पाररवाररक पुनतमालन र पुनर्सथाापनाको लातग प ल गने,
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र्सपष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग ''पीतडत'' भन्नाले घरे ल ु व ं सा
(कसुर र सजाय) ऐन, 2066 र िोकसीको आरोप (कसुर र सजाय)
ऐन, 2072 मा पररभाषा गररएको पीतडत सबझनुपछा ।
(2) सेवा केन्त्रको अन्त्य काम, कताव्य र अतधकार तोवकए
िमोम्जम
7.

न
ु ेछ ।

पुनर्सथाापना केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकारः (1) मानव िेचववखन तथा
ओसारपसार (तनयन्त्त्रण) ऐन, 2064 मा उल्लेख भएका काम, कताव्य र
अतधकारका अततररक्त पुनर्सथाापना केन्त्रको काम, कताव्य र अतधकार
दे ाय िमोम्जम

न
ु ेछः-

(क)

पीतडतलाई शारीररक र मानतसक उपचार गराउने,

(ख)

पीतडतको सामाम्जक रुपमा पुनर्सथाापना गने,

(ग)

पीतडतलाई पाररवाररक पुनतमालन गराउने,

(घ)

आवश्यकता अनुसार पीतडतलाई औषतध उपचार र परामशा
सेवा तथा सुववधाको व्यवर्सथा गने,

(ङ)

पीतडतको इच्छा ववपरीत कुनै काममा लगाउन न न
ु े,

(च)

पीतडतको लातग तसपमूलक तातलम र रोजगारीको व्यवर्सथा
गने,

(छ)

तोवकए

िमोम्जम

पीतडतलाई

र्सवरोजगार

र

पीतडतको

म्शक्षाको तनरन्त्तरता ददने व्यवर्सथा गने,
(ज)

पीतडतमा पूणा रुपमा आम्ित र ेको नावालकलाई पीतडतसँगै
सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रमा राख्ने व्यवर्सथा गने ।
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र्सपष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग ''पीतडत'' भन्नाले मानव

िेचववखन तथा ओसारपसार (तनयन्त्त्रण) ऐन, 2064 मा पररभाषा गररएको
पीतडत सबझनु पछा ।
िमोम्जम
8.

(2) पुनर्सथाापना केन्त्रको अन्त्य काम, कताव्य र अतधकार तोवकए

न
ु ेछ ।

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र रुको अनुगमनः(1) प्रदे श सरकारले
र्सथापना गरे का वा प्राप्त गरी सं चालन गरे का वा सरकारले र्सवीकृतत
ददएका सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रको अनुगमन मन्त्त्रालयले गनेछ ।
(2) सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रको व्यवर्सथापन, सं चालन

मापदण्ड र अनुगमन सबिन्त्धी व्यवर्सथा तोवकएिमोम्जम

न
ु ेछ ।

(३) उपदफा (१) िमोम्जम अनुगमन गदाा मापदण्ड अनुसार

सेवा केन्त्र तथा पुनर्सथाापना केन्त्र रु सञ्चालन भएको नदे म्खएमा मन्त्त्रालयले
तोवकए िमोम्जमको प्रवक्रया पुरा गरी आवश्यक कारवा ी गनेछ ।
पररच्छे द-3

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोष सबिन्त्धी व्यवर्सथा
9.

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषको र्सथापनाः (1) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गना
प्रदे श सरकारले एक सेवा तथा पुनर्सथाापना कोष र्सथापना गनेछ ।
(2) उपदफा (1) िमोम्जमको कोषले दफा ३ र ४ िमोम्जमको

सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्रलाई आतथाक तथा अन्त्य स योग उपलब्ध
गराउनेछ ।

(3) उपदफा (2) िमोम्जम स योग उपलब्ध गराउने मापदण्ड,

आधार र कायाववतध तोवकए िमोम्जम
10.

न
ु ेछ ।

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषमा र ने रकमः (1) सेवा तथा पुनर्सथाापना
कोषमा दे ाय िमोम्जमका रकम र नेछन :(क)

प्रदे श सरकारिाट प्राप्त रकम,
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(ख)

नेपाल सरकार वा र्सथानीय त िाट प्राप्त रकम,

(ग)

कुनै र्सवदे शी वा ववदे शी सं घ सं र्सथा वा व्यम्क्तिाट प्राप्त
रकम,

(घ)

मानव िेचववखन तथा ओसारपसार (तनयन्त्त्रण) ऐन,
2064 को दफा 15 िमोम्जम जररवाना वापत प्राप्त
न
ु े रकमको आधा रकम,

(ङ)
तोवकए िमोम्जम
11.

अन्त्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।

(2) सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषको व्यवर्सथापन र सं चालन
न
ु ेछ ।

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषको सं रक्षकः प्रदे श सरकारको मुख्यमन्त्त्री सेवा
तथा पुनर्सथाापना कोषको सं रक्षक र नेछ ।

12.

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोष सं चालक सतमततः (१) सेवा तथा पुनर्सथाापना
कोषको सं चालन गना दे ाय िमोम्जमको सतमतत र नेछः(क) ममन्त्त्री, सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख) सम्चव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय

-सदर्सय

(ग) सम्चव, सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालय

-सदर्सय

(घ) सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र सं चालक मध्ये अध्यक्षले तोकेको
एक जना मव ला ववज्ञ

-सदर्सय

(ङ) सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालयको सामाम्जक ववकास म ाशाखा
प्रमुख

-सदर्सय सम्चव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) िमोम्जम तोवकएको सदर्सयको

पदावतध दुई वषाको

न
े र मन्त्त्रालयले आवश्यक दे खेमा तनजको पदावतध एक
ु छ

पटक थप गना सकनेछ ।
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13.

सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः (१) सतमततको काम, कताव्य र
अतधकार दे ाय िमोम्जम
(क)

न
े ःु छ

कोषलाई प्राप्त

न
ु े रकम कोषको िैंक खातामा जबमा गने, गना

लगाउने,
(ख)

कोषको खातािाट सेवा केन्त्र र पुनर्सथाापना केन्त्र रुलाई
आतथाक तथा अन्त्य स योग उपलब्ध गराउने,

(ग)

कोषको व्यवर्सथापन र सं चालन सबिन्त्धमा आवश्यक तनणाय
गने,

(घ)

कोषलाई ददगो र भरपदो स्रोतको रुपमा पररचालन गना
आवश्यक तनणाय गने ।
(2) यस ऐनमा लेम्खएका काम, कताव्य र अतधकारका

अततररक्त सतमततको काम, कताव्य र अतधकार तोवकए िमोम्जम
14.

न
ु ेछ ।

िैठक सबिन्त्धी व्यवर्सथाः सतमततको िैठक सबिन्त्धी व्यवर्सथा दे ाय
िमोम्जम
(क)

न
ु ेछःसतमततको िैठक सतमततको अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र
र्सथानमा िर्सनेछ ।

(ख)

सतमततमा तत्काल कायम र ेका कूल सदर्सय सं ख्याको
पचास

प्रततशत

सदर्सय रु

उपम्र्सथत

भएमा

सतमततको

िैठकका लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।
(ग)

सतमततको िैठकमा ि म
ु तको राय मान्त्य

न
र मत
े
ु छ

िरािर भएमा िैठकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले तनणाायक
मत ददनेछ ।
(घ)

सतमततको िैठकले गरे को तनणाय अध्यक्षले प्रमाम्णत गनेछ
।
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(ङ)

सतमततको िैठक कबतीमा वषाको तीन पटक िर्सनेछ ।

(च)

सतमततको िैठकसबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध सतमतत आफैले
तनधाारण गरे िमोम्जम

न
े ।
ु छ

पररच्छे द-४
ववववध

सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषको लेखा र लेखापरीक्षणः (१) सेवा तथा

15.

पुनर्सथाापना कोषको आय/व्ययको लेखा प्रदे श सरकारले तोकेको ढाँचामा
राम्खनेछ ।
(2) सेवा तथा पुनर्सथाापना कोषको अम्न्त्तम लेखापररक्षण म ाले खा
परीक्षकिाट
16.

न
ु ेछ ।

अतधकार प्रत्यायोजनः मन्त्त्रालयले यस ऐन िमोम्जम आफूलाई प्राप्त
अतधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार के ी अतधकार आफू मात तको
तनकाय वा कुनै अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सकनेछ ।

17. तनयम, कायाववतध र तनदे म्शका िनाउने अतधकारः यो ऐनको उद्देश्य
कायाान्त्वयन गनाका लातग प्रदे श सरकारले आवश्यक तनयम, कायाववतध वा
तनदे म्शका िनाउन सकनेछ ।
प्रमाम्णकरण तमतत २०७८/०३/०८
आज्ञाले,

राजेन्त्र थापा

कानून सम्चव
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